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RESUMO 
 
A presente dissertação tem como objetivo geral contribuir com  subsídios para a  elaboração 

de uma proposta curricular para a Língua Espanhola no ensino médio no Estado de   

Rondônia, contemplando  as necessidades e peculiaridades  sócio-econômico-culturais e  das 

fronteiras de língua espanhola do Estado. Quanto aos objetivos específicos: estudar o 

currículo em seus aspectos legais: A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 

9.394, de 29 de Dezembro de 1996, e a Lei  Nº 11.161, de 5 de agosto de 2005 que dispõe 

sobre o ensino da língua espanhola;  analisar as contribuições e contradições na sociedade 

regional, devido à falta de uma proposta curricular;  analisar as necessidades e condições para 

a implantação de uma proposta para o ensino da Língua Espanhola nos municípios de 

Rondônia; apresentar insumos para uma proposta curricular para o ensino da Língua 

espanhola adequada às especificidades do estado de Rondônia. Trata-se de pesquisa com 

abordagem qualitativa, realizada por meio do estudo descritivo-comparativo na configuração 

de um estudo de caso ocorrida no período de fevereiro de 2011 a fevereiro de 2012. O 

universo da pesquisa foi composto por 36 professores que lecionam Língua Espanhola nos 

municípios que compõem a rede pública estadual A primeira fase da pesquisa constituiu-se de 

revisão bibliográfica partindo de  um enfoque histórico sobre a  implantação da língua 

espanhola no Continente Americano, contemplando conceituações, características e 

implicações acerca do currículo, linguagem, e multiculturalismo em uma perspectiva critica.  

Na segunda  parte fizemos uso dos instrumentos da pesquisa em campo: questionário misto 

com  perguntas abertas e de múltipla escolha, aplicados aos professores e  análise dos planos 

de curso dos professores em foco. Para as análises buscamos  aportes teóricos em Michael 

Apple (1999), Antônio Flavio Moreira (2001),  Tomás Tadeu da Silva (1995), Ivor F. Goodson 

(2008), Moreira (2003),  entre outros.  Os resultados da pesquisa apontam para a necessidade 

de que o estado de Rondônia elabore uma proposta curricular que oriente na construção de 

planos de curso com uma abordagem curricular multicultural crítica, com vista à valorização 

linguística e cultural dos povos fronteiriços e uma integração que tenha por finalidade a 

superação de barreiras, a principal delas: a língua. 
  

Palavras-chave: Currículo. Língua Espanhola. Linguagem. Multiculturalismo. 
 
 
 
 
 

  



 
 

RESUMEN 
 

La presente disertación tiene como objetivo principal contribuir con subsidios para la 

elaboración de una propuesta curricular para la lengua española en la enseñanza media en el 

Estado de  Rondônia, observando las necesidades y particularidades  sociales, económicas, 

culturales y de fronteras   de la lengua española del Estado. Como objetivos específicos: 

estudiar al currículo en sus aspectos legales: La Ley de Directrices y Bases de la Educación 

Nacional Nº 9.394, de 29 de Diciembre de 1996, y  la Lei  Nº 11.161, del 5 de agosto de 2005 

que dispone sobre la enseñanza de  da lengua española;  analizar las contribuciones y 

contradicciones en la sociedad regional, debido a la falta de una propuesta curricular;  analizar 

las necesidades y condiciones para la implantación de una propuesta para la enseñanza  de la 

Lengua Española en los municipios de Rondônia; presentar elementos para una propuesta 

curricular para la enseñanza  de la Lengua española adecuada a las  especificidades del  estado 

de Rondônia. Se trata de investigaciones con  abordaje cualitativo, realizado por medio del  

estudio descriptivo-comparativo en la configuración de un  estudio de caso ocurrido durante el  

período de febrero de 2011 a febrero de 2012. El universo de la investigación fue compuesto 

por  36 profesores que dan aulas de  Lengua Española en los municipios que componen la red 

pública estatal. La primera etapa de la investigación se constituye de una revisión 

bibliográfica partiendo de  un enfoque histórico sobre la  implantación de la lengua española 

en el  Continente Americano, contemplando concepciones, características e implicaciones 

acerca del  currículo, lenguaje, e multiculturalismo en una perspectiva crítica.  En la  segunda  

parte hicimos uso de los instrumentos de la investigación en el terreno: cuestionario mixto con  

preguntas abiertas y de múltiples opciones, aplicados a los profesores y  análisis de los planos 

de curso dos profesores en foco. Para los  análisis buscamos  aportes teóricos en Michael 

Apple (1999), Antônio Flavio Moreira (2001),  Tomás Tadeu da Silva (1995), Ivor F. Goodson 

(2008), Moreira (2003),  entre otros.  Los resultados de la investigación  apuntan para la  

necesidad de que el Estado de Rondônia elabore una propuesta curricular que oriente em la 

construcción  de planos de curso con un abordaje curricular multicultural crítico, con vista a la  

valorización lingüística y cultural de los pueblos fronterizos y una integración que tenga por 

finalidad la superación de barreras, la principal de ellas: la lengua. 
  

Palavras-chave: Currículo. Lengua Española. Lenguaje. Multiculturalismo. 
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I INTRODUÇÃO 
 
 

 A Península Ibérica, localizada  na parte ocidental da Europa e ao norte do continente 

Africano, quando conquistada pelo império romano no século III a. C. foi influenciada pelo 

idioma deste, o latim popular, propagado na Espanha  até se impor às línguas ibéricas nativas. 

Entre os séculos III e VI, a fusão de línguas que evoluía em Espanha assimilou germanismos 

através do latim falado pelos povos bárbaros romanizados que invadiram a península. O 

domínio muçulmano, de língua árabe, que teve uma duração de oito séculos, foi decisivo na 

configuração das línguas ibéricas, entre as quais se incluem o castelhano ou espanhol e o 

português. Posteriormente, os colonizadores portugueses e espanhóis trouxeram suas 

respectivas línguas e as impuseram aos povos nativos da América pré-colombiana. 

A visão da imensidão das novas terras e o ruído da floresta foi o que mais 

impressionou aos conquistadores dessas terras, tanto os portugueses como os espanhóis. A 

descoberta de povos com costumes diferentes fez gerar um sentimento de antropocentrismo 

dos colonizadores europeus sobre os povos nativos maltratados historicamente. Guamán 

Poma de Ayala, cronista indígena peruano do século XVII, demonstrou  em gravuras cenas  

do cotidiano dos acontecimentos daquela época. 

É bom lembrar que os povos desta parte do globo não contavam com  algum tipo de 

representação escrita com a qual registrar seus fatos importantes, pelo menos até hoje não se 

conhece alguma prova suficiente. No Peru contavam com um instrumento chamado “quipus” 

que consiste em uma serie de cordas coloridas  fixadas a uma corda principal. 

 Depois que Cristóvão Colombo anuncia a descoberta das novas terras, os reis 

Espanhóis procuram consolidar o domínio sobre estas. Costumes diferentes e uma língua 

estranha foram impostos pela força; um exemplo disso está na dedicatória que Hélio de 

Nebrija, autor da primeira gramática de espanhol, escrita no ano de 1492 para a rainha da 

Espanha, Isabel a Católica: 

 

[...] depois que Vossa Alteza sometesse debaixo de seu jugo muitos povos bárbaros e 

nações de peregrinas línguas, e com o vencimento de aqueles  teriam necessidade de 

receber as leis que o vencedor põe ao vencido e com elas nossa língua […]  

(TOSCANO, 1965 p. 174). 
 

 Essas declarações não deixam dúvidas com respeito à intenção dos conquistadores. 

Percebe-se que essas politicas de domínio e imposição não são diferentes durante o período 

colonial, como também nos dias atuais, uma vez que continua acontecendo em nosso tempo e 

praticada pela sociedade atual em relação aos índios da Amazônia, tanto brasileira como 



 
 

peruana, etc. 

 Neste trabalho, apresentamos nosso interesse de pesquisar as influências da cultura 

ocidental na Amazônia e o conseguinte ingresso da língua espanhola no âmbito educacional 

brasileiro, o que remete a minha trajetória enquanto peruano, como migrante em terras 

brasileiras.   

 Como acontece com toda pessoa que migra de um país para outro à procura de um 

reinício ou sonho a conquistar, a chegada em uma sociedade de cultura e língua diferente a de 

sua origem desperta no imigrante curiosidade e desejo de conhecer e descobrir a cultura local, 

porém, a maior dificuldade encontrada se refere à língua. Minha trajetória de imigrante 

peruano para o Brasil revelou aspectos interessantes, um deles foi a descoberta do interesse 

dos brasileiros pela aprendizagem das línguas estrangeiras, neste caso espanhol, passando a 

ser  de nosso interesse compartilhar nossos conhecimentos. 

 Neste raciocínio, supor que somente o fato de falar uma língua já era suficiente para 

ensiná-la foi um erro que descobrimos imediatamente. Na qualidade de professor de uma 

escola de missões ensinando a Língua Espanhola, pelo perfil dos alunos que frequentavam o 

curso, se fez necessário uma preparação qualificada e, neste contexto, a preparação acadêmica 

de nível superior se fazia necessária. Outro aspecto importante foi a constatação de material 

didático inadequado ou limitado. Dos alunos que tiveram contato com a língua espanhola 

percebemos o esforço de falar com a variante do espanhol peninsular ou europeia. A saída foi 

preparar o nosso próprio material didático para ministrar aulas de língua espanhola onde 

trabalhamos. 

 Um fato peculiar que nos ocorreu e que demonstra a discriminação a aquilo que é 

estrangeiro manifestou-se durante as provas do vestibular (1999) quando, no  segundo dia de 

provas, a Policia Federal  apresentou-se para  levar detido ao autor destas linhas com a 

simples denuncia: o crime de ser estrangeiro. O camburão foi o transporte até a delegacia para 

alguém que desejava ter um curso superior e ser um professor melhor qualificado. 

 A inserção em uma cultura diferente sempre traz uma série de inconvenientes e 

transtornos para o imigrante. O primeiro contato com a língua portuguesa no território 

brasileiro acontece na entrada ao Brasil através da fronteira com a Bolívia no Município de 

Guajará - Mirim. O processo de comunicação é sumamente complexo porque é executado 

com processos de tradução mental a uma velocidade na qual o estrangeiro escuta, traduz para 

sua língua, interpreta a mensagem; para elaborar a resposta escolhe cuidadosamente as 

palavras apropriadas,  procura traduzir a mensagem desde sua língua mãe para a língua de 

contato, neste caso o português, e dar a resposta adequada procurando não errar naquilo que 



 
 

pretende dizer. O sotaque carregado de espanhol faz com que algumas pessoas olhem para a 

pessoa com um “português diferente” e, se por meio das características físicas não tem o 

padrão brasileiro, imediatamente é chamado de “boliviano”, o que se tornou um termo 

pejorativo na cultura local de fronteira (MOREIRA, 2003). 

 Como qualquer estrangeiro que vem “por conta” procurar onde ficar é o primeiro dos 

desafios e, como a maioria vem com pouco dinheiro, ou quase nada, procura os bairros da 

periferia onde, com certeza, aprenderá a falar o “português popular de periferia”. Meses 

depois, como acadêmico, descobrimos que a nossa fala está cheia de palavras pronunciadas de 

forma “diferente”.  A vergonha de demostrar-se ridículo diante da comunicação verbal 

padronizada limita as nossas intervenções nos debates acadêmicos, com a imagem de alunos 

relapsos. Quase ninguém se atreve a nos incluir nos grupos de trabalho por temor a ter as 

qualificações diminuídas pelas nossas intervenções e trabalhos. Assim, a decisão de  

“reaprender” o português acadêmico se faz necessário; contudo, para quem já tem a maior 

parte da vida em contato com outra língua e outras culturas, a matriz linguística  o registro da 

sua língua mãe sempre estará presente. 

 O contato com a Universidade Federal de Rondônia na condição de acadêmico deixou 

entrever a ausência de material didático apropriado para a formação de profissionais com 

visão de integração com os países limítrofes ou próximos ao estado de Rondônia. Apesar 

disso, abriram-se novas perspectivas e oportunidades de compartilhar o nosso conhecimento 

da língua espanhola com os alunos das escolas públicas e particulares do estado de Rondônia. 

Já no desempenho do magistério, constatamos a ausência ou carência de uma proposta 

curricular para o ensino de língua estrangeira (espanhol) específica para as escolas do ensino 

médio do Estado levando a comprovar a existência de uma diversidade de planos de curso que 

mostrasse posteriormente; muito deles simples copia dos resumos dos livros didáticos. 

 O material didático quer sejam livros, apostilas, paradidáticos, e demais, é geralmente 

elaborado seguindo as propostas das variantes linguísticas usadas na Espanha, ou Argentina. 

Na evidência de ausência e carência de materiais adequados, surge a necessidade de elaborar 

materiais que se adequem a nossa realidade de estado fronteiriço com variantes linguísticas 

distintas às mencionadas anteriormente. 

 Integrar a equipe técnica da Subgerência do Ensino Médio da Secretaria de Educação 

do Estado de Rondônia (SEDUC) nos deu a oportunidade de conhecer  a carência de uma 

proposta curricular para o ensino de espanhol como língua estrangeira nas escolas públicas do 

estado, sendo que, o Acre já em tem  seus referenciais curriculares implantados no estado 



 
 

desde o ano de 2004 e reformulada no 2010
1
 

 Das reflexões pertinentes de nossa trajetória e do ingresso como professor de Língua 

estrangeira Moderna, no caso, Língua Espanhola, surge a proposição de responder ao seguinte  

questionamento: Quais são os efeitos da ausência de uma proposta curricular na elaboração 

dos planos  de curso de língua espanhola oferecidos nas escolas publicas do estado de 

Rondônia? Temos o caso de Guajará-Mirim, Jaru, Costa Marques, Ariquemes e outros 

municípios do interior do Estado que já estão oferecendo a língua espanhola, assim como 

algumas escolas da capital, Porto Velho. Outro aspecto importante a ser considerado é a Lei nº 

11.161 de 05 de agosto de 2005, que  diz no Art. 1ro:  “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”. 

 Refletindo sobre estes importantes aspectos se faz imperiosa a necessidade de se 

preencher essa lacuna, contribuindo com subsídios para a construção de uma proposta 

curricular para o ensino de espanhol nas escolas do ensino médio do Estado de Rondônia, de 

acordo com as  orientações nacionais e atendendo as  peculiaridades regionais e locais. Outro 

aspecto considerado nesta dissertação diz respeito ao ensino das variantes linguísticas, que os 

livros didáticos utilizados não contemplam (Bolívia, Peru), priorizando geralmente a variante 

rio-platense (Argentina) e espanhola peninsular (Espanha). 

 O Brasil, país de língua portuguesa, deu um importante passo para sua integração com 

países da América Sul de língua hispana, seguindo a nova tendência da integração ou 

globalização. Para efeitos desta integração cria-se o Mercado Comum do Sul ( doravante 

MERCOSUL) com o tratado de Assunção de março de 1991, com participação de Argentina, 

Paraguai, Uruguai e Brasil. 

 Com a assinatura do tratado de Assunção, em março de 1991, se dá a criação do 

“MERCOSUL”, possibilitando uma nova realidade histórica: a unidade sul-americana. 

Durante muitos anos, praticamente desde a formação dos países sul-americanos, o Brasil 

ignorou os países da Cuenca do Oceano Pacífico, especificamente os países de fala espanhola, 

países para além de suas fronteiras.  As mudanças tecnológicas em transporte e comunicação, 

especialmente de intercâmbio comercial, influenciaram decisivamente nesta integração. Nesse 

contexto como o Estado de Rondônia se encontra localizado num lugar privilegiado, já que o 

acesso aos maiores mercados de consumo do planeta encontra-se no continente asiático,  isso 

o obriga a um contato com os nossos vizinhos de língua espanhola. O fluir de mercadorias e 

pessoas para ambos os lados da fronteira, outrora insignificante, hoje se tornou de vital 
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importância. Vê-se, por tanto, que Rondônia deixará de ser um lugar perdido na Amazônia 

para converter-se num polo de desenvolvimento e integração e, dentro desta integração, sem 

dúvida alguma, a língua será a mais importante. 

    O Brasil a exemplo da Europa trabalha para a adoção de uma ação comum na área da 

cultura, e como país de língua portuguesa, não poderia ficar indiferente frente a essa 

integração política, econômica e cultural. 

  Com a promulgação da Lei nº 11.161 de 05 de agosto de 2005 que diz no Art. 1
o: 

 “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”,  as escolas 

do Estado tiveram que se adequar para oferecer essa disciplina. Porém, muitas dificuldades 

surgiram, a carência de professores para atender a essa demanda. Segundo dados da Secretaria 

de Educação do Estado de Rondônia há 195 escolas de ensino médio cadastradas nas 

diferentes modalidades de ensino, ultrapassando o número de professores habilitados em 

língua espanhola. Outro problema foi a ausência de uma proposta curricular para o ensino da 

língua espanhola e, como consequência disso, os planos de curso dos poucos professores que 

atuavam na rede, tinham caraterísticas diferenciadas quanto ao seu conteúdo e estrutura, 

inclusive com colegas da mesma escola. 

 Assim, acreditamos que este trabalho poderá contribuir para reflexão da necessidade 

de contar com um instrumento oficial que norteie a elaboração de uma proposta curricular de 

acordo com as necessidades científico  sociais,  uma vez que as questões relacionadas ao 

currículo e a linguagem constituem dois pilares fundamentais em qualquer proposta curricular 

para o ensino de Línguas  Estrangeiras   com foco na qualidade de ensino. 

 A pesquisa foi realizada, na primeira fase, com uma abordagem qualitativa e 

quantitativa, do tipo descritiva, com participantes do sistema educacional estadual de  ensino 

médio, professores de língua estrangeira (espanhola), com  uso de instrumento técnico:  

questionários. Na segunda fase a abordagem é analítico crítico com uso de documentos: 

planos de curso de língua espanhola. Explicitando que o método de pesquisa utilizado aqui é 

bibliográfico documental, tendo em vista os planos de curso de seis escolas de zona de 

fronteira. 

 O aporte teórico é respaldado em estudiosos tais como Michael Apple (1999), Antônio 

Flavio Moreira (2001), Tomás Tadeu da Silva (1995), Ivor F. Goodson (2008), Moreira (2003) 

entre outros, que teorizam acerca da conformação do currículo e o que incide sobre ele, como 

poder e cultura, duas categorias de análises essenciais para a discussão da implantação de um 

currículo crítico e transformador. Em Moreira (2003) verificamos o papel de uma 



 
 

universidade de fronteira na formação dos professores e a necessidade de um currículo 

multicultural e critico que aborde e considere os aspectos da cultura local. Sabe-se que o 

trabalho de ensinar na fronteira sempre é um desafio para quem vem de outros lugares. O que 

ensinar na fronteira? Como será a aceitação do “estranho” dentro da comunidade? Segundo  

Moreira (2003): a fronteira exige algum tipo de esforço que nem sempre os sofridos migrantes 

percebem como parte da paisagem[...] Há na fronteira a necessidades de se reconhecer a 

alteridade como sobrevivência, de ambos os lados. 

 Além desses autores, estudamos a legislação pertinente: Constituição de 1988 no 

referente à educação; Lei  Nº 11.161 de 2005; os Parâmetros Curriculares Nacionais de 1999; 

as Orientações Curriculares para Ensino Médio  de 2006, bem como o Parecer  CNE/CEB  

Processo nº: 23001.000108/2006-91 aprovado em: 18/2007 CEB 8/8/2007, a Resolução nº 

704/09-CCE do Conselho Estadual de Educação de Rondônia de 17 de dezembro de 2009; 

Oficio Nº 237/GAB/SEDUC do 05 de maio de 2011. 

 Assim, o objetivo geral da nossa pesquisa é contribuir com subsídios para a  

elaboração de uma proposta curricular para a Língua Espanhola no ensino médio no Estado de   

Rondônia, contemplando  as necessidades e peculiaridades  sócio-econômico-culturais e  das 

fronteiras de língua espanhola do Estado. 

Quanto aos objetivos específicos: (i) estudar o currículo em seus aspectos legais: A Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394, de 29 de Dezembro de 1996, e a Lei  nº 

11.161, de 5 de agosto de 2005 que dispõe sobre o ensino da língua espanhola; (ii)  analisar as 

contribuições e contradições na sociedade regional, devido à falta de uma proposta curricular ; 

(iii) analisar as necessidades e condições para a implantação de uma proposta para o ensino da 

Língua Espanhola nos municípios de Rondônia; (iv) apresentar insumos para uma proposta 

curricular para o ensino da Língua espanhola adequada às especificidades do estado de 

Rondônia. 

 Quanto aos caminhos metodológicos, nesta dissertação utilizamos a abordagem 

qualitativa de pesquisa em educação que, a nosso entender, corresponde aos objetivos da 

mesma, sem, no entanto, deixar de fazer uso das análises quantitativas. O tipo de pesquisa 

configurou-se como Estudo de Caso, realizada por meio do estudo descritivo-comparativo,  

ocorrida no período de fevereiro de 2011 a fevereiro de 2012. 

 Esta pesquisa é resultado de um trabalho investigativo-analítico-crítico que tem a 

intenção de compreender a seguinte questão: “Quais são os efeitos da ausência de uma 

proposta curricular na elaboração dos planos de curso de língua espanhola oferecidos nas 

escolas públicas do estado de Rondônia?” 



 
 

A pesquisa qualitativa, segundo Chizzotti: 

 

O termo qualitativo implica uma partilha densa com pessoas, fatos e locais que 

constituem objetos de pesquisa, para extrair desse convívio os significados visíveis e 

latentes que somente são perceptíveis a uma atenção sensível e, após este tirocínio, o 

autor interpreta e traduz em um texto, zelosamente escrito, com perspicácia e 

competência científicas, os significados patentes ou ocultos do seu objeto de 

pesquisa (CHIZZOTTI, 2003, p. 221). 

 

 Optamos pelos seguintes procedimentos: Num primeiro momento, a análise dos 

questionários nos permitiu a construção de um referencial teórico, utilizado na análise dos 

dados recolhidos nas etapas seguintes. 

 Para os critérios da metodologia da pesquisa utilizando um questionário, os conceitos 

da Profa. Edna Lucia da Silva (2001) no seu trabalho “Metodologia da pesquisa e elaboração 

de dissertação”, ajudam de forma adequada os passos a seguir sobre esta coleta de dados. De 

acordo com a autora: 

 
Questionário: é uma série ordenada de perguntas que devem ser respondidas por 

escrito pelo informante. O questionário deve ser objetivo, limitado em extensão e 

estar acompanhado de instruções As instruções devem esclarecer o propósito de sua 

aplicação, ressaltar a importância da colaboração do informante e facilitar o 

preenchimento. 
As perguntas do questionário podem ser: 
- abertas: “Qual é a sua opinião?”; 
- fechadas: duas escolhas: sim ou não; 
- de múltiplas escolhas: fechadas com uma série de respostas possíveis. 
Young e Lundberg (apud Pessoa, 1998) fizeram uma série de recomendações úteis à 

construção de um questionário. Entre elas destacam-se: 
- o questionário deverá ser construído em blocos temáticos obedecendo a uma ordem 

lógica na elaboração das perguntas; 
- a redação das perguntas deverá ser feita em linguagem compreensível ao 

informante. A linguagem deverá ser acessível ao entendimento da média da 

população estudada. 
A formulação das perguntas deverá evitar a possibilidade de interpretação dúbia, 

sugerir ou induzir a resposta; 
- cada pergunta deverá focar apenas uma questão para ser analisada pelo informante; 
- o questionário deverá conter apenas as perguntas relacionadas aos objetivos da 

pesquisa. Devem ser evitadas perguntas que, de antemão, já se sabe que não serão 

respondidas com honestidade. 
 

 Os dados desse questionário nos proporcionaram conhecer os participantes da 

pesquisa, fizemos o processamento mediante os critérios estabelecidos, considerando o 

objetivo geral enunciado no inicio desta seção.   A saber: compreender quais são os efeitos da 

ausência de uma proposta curricular na elaboração dos planos de curso de língua espanhola 

oferecidos nas escolas públicas do estado de Rondônia. 

Os participantes deste processo de pesquisa foram trinta e seis professores de língua 

espanhola de todo o estado de Rondônia e que, no momento da realização desta pesquisa, 

encontravam-se participando do VII Curso de Atualização  de Língua Espanhola  na cidade de 



 
 

Porto Velho  que ocorreu no mês de agosto de 2011. No entanto, nem todos participaram de 

todo o processo da pesquisa, sendo que dos oitenta participantes do referido Curso, trinta e 

seis tiveram uma participação mais efetiva.   

 Posteriormente, como segundo momento, realizamos a análise-crítica dos planos de 

curso de seis escolas de três municípios do Estado: Guajará-Mirim, Costa Marques e Vilhena. 

Para a análise dos dados coletados, procuramos primeiro, organizar os dados coletados 

procurando identificar os temas centrais expressos pelos professores. Posteriormente, a partir 

de diversas leituras e análise do material coletado, buscamos interpretar a fala dos sujeitos, de 

acordo com o referencial teórico construído. 

 Identificado o problema: Quais são os efeitos da ausência de uma proposta curricular 

na elaboração dos planos de curso de Língua Espanhola oferecidas nas escolas publicas do 

estado de Rondônia?  Foi necessário traçarmos os caminhos metodológicos para que, à luz da 

análise critica, pudéssemos compreender o problema constituído. 

 Uma vez identificado o caminho a seguir analisamos cada questionário respondido. 

Traçado o rumo, este caminho nos possibilitou compreender qual é a situação do professor de 

língua espanhola, como ele se sente como profissional; as dificuldades que tem em relação a 

recursos; o conhecimento da legislação pertinente, etc. 

  Delineamos os problemas encontrados no período de realização deste questionário e 

fizemos uma análise critica das respostas de cada questão apresentada. 

Inicialmente, foi preciso compreender as dificuldades que tem o professor de Língua 

Espanhola na elaboração de seu Plano de Curso, levando  em consideração a ausência de uma 

proposta curricular que norteie suas ações .Para tanto, utilizamos a abordagem qualitativa na 

perspectiva do estudo de caso. 

 Para melhor entendimento de aquilo que é pesquisa qualitativa, Hartmut Günther 

(2001) aponta cinco grupos de atributos da pesquisa qualitativa: a) características gerais; b) 

coleta de dados; c) objeto de estudo; d) interpretação dos resultados; e) generalização. Explica 

os procedimentos que são elaborados no momento da pesquisa e faz uma abordagem dos 

elementos a ser levados em conta para uma pesquisa que responda às expectativas do 

pesquisador. A escolha entre a Pesquisa Qualitativa e a Pesquisa Quantitativa, 

 
Enquanto participante do processo de construção de conhecimento, idealmente, o 

pesquisador não deveria escolher entre um método ou outro, mas utilizar as várias 

abordagens, qualitativas e quantitativas que se adequam à sua questão de pesquisa. 

Do ponto de vista prático existem razões de ordens diversas que podem induzir um 

pesquisador a escolher uma abordagem, ou outra. 
Assim como é difícil ser fluente em mais de uma cultura e língua, é igualmente 

difícil aproximar-se de um tema de pesquisa a partir de paradigmas distintos. Turato 

(2004) alerta para uma “lamentável indiferença à real não-harmonia dos 



 
 

paradigmas” (p. 22), argumentando contra abordagens que combinam métodos 

qualitativos e quantitativos. Nós ressaltamos, entretanto, que uma abordagem mista 

não necessariamente implica numa algaravia metodológica. Um primer argumento 

em favor de um determinado método está implícito no princípio da abertura (veja 

subitem Coleta de dados), na escolha de um método adequado para a pergunta que 

está sendo estudada. À medida que perguntas de pesquisa frequentemente são 

multifacetadas, comportam mais de um método. Assim, uma segunda consideração, 

obviamente, é a da competência específica do pesquisador. Cabe ressaltar que tal 

competência deve incluir a sabedoria quando for apropriado, de não realizar uma 

pesquisa por extrapolar determinadas habilidades, ao invés de modificar a pergunta 

em função da sua competência (PSICOLOGIA: teoria e pesquisa. Mai-Ago 

2006, Vol. 22 n. 2, pp. 201-210). 
 

 De acordo com o autor, a escolha do tipo de pesquisa, seja este qualitativo ou 

quantitativo deve estar de acordo com o tipo de dados que desejamos obter, porém, não 

descaracterizando os objetivos de  nossa pesquisa. 

 

1.1 TIPO DE PESQUISA: ESTUDO DE CASO 

 

  Na obra “Como elaborar Projetos de Pesquisa”, de Antônio Carlos Gil (2002) há 

indicações importantes para a elaboração de um bom trabalho de pesquisa. O autor inicia com 

o conceito de pesquisa: “Pode-se definir pesquisa como procedimento racional e sistemático 

que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos”. 

Posteriormente o autor esclarece que não existe regras fixas para a elaboração de um projeto e 

enumera os elementos que habitualmente são requeridos num projeto de pesquisa: 

• Formulação do problema; 
• Construção de hipóteses ou especificação dos objetivos; 
• Identificação do tipo de pesquisa; 
• Operacionalização das variáveis; 
• Seleção da amostra 
• Elaboração dos instrumentos e determinação da estratégia de coleta de dados; 
• Determinação do plano de análise  dos dados; 
• Previsão da forma de apresentação dos resultados; 
• Cronograma da execução da pesquisa; 
• Definição dos recursos humanos, materiais e financeiros a serem alocados. 
 

 Observamos que estes elementos indicados são muito importantes para a elaboração 

de um bom projeto de pesquisa. Haja vista que, a ausência de referenciais de informações 

prejudica o processo de investigação. 

Na visão de Lakatos e Marconi (1996, p. 106), há os seguintes métodos: 

  

 a) Dedutivo: Parte de teorias e leis mais gerais para a ocorrência de fenômenos 

particulares. 
b) Indutivo: O estudo ou abordagem dos fenômenos caminha para planos cada vez 

mais abrangentes, indo das constatações mais particulares às leis e teorias mais 



 
 

gerais. 
c) Hipotético-dedutivo: que se inicia pela percepção de uma lacuna nos 

conhecimentos acerca da qual formula hipóteses e, pelo processo dedutivo, testa a 

ocorrência de fenômenos abrangidos pela hipótese. 
d) Dialético: que penetra o mundo dos fenômenos através de sua ação recíproca, da 

contradição inerente ao fenômeno e da mudança dialética que ocorre na natureza e 

na sociedade. 
 Método de procedimento 
a) Histórico: Parte do princípio de que as atuais formas de vida e de agir na vida 

social, as instituições e os costumes têm origem no passado, por isso é importante 

pesquisar suas raízes para compreender sua natureza e função. 
b) Monográfico: [...] um estudo sobre um tema específico ou particular de suficiente 

valor representativo e que obedece a rigorosa metodologia. Investiga determinado 

assunto não só em profundidade, mas em todos os seus ângulos e aspectos, 

dependendo dos fins a que se destina. 
c) Comparativo: Consiste em investigar coisas ou fatos e explicá-los segundo suas 

semelhanças e suas diferenças. Geralmente o método comparativo aborda duas 

séries de natureza análoga tomadas de meios sociais ou de outra área do saber, a fim 

de detectar o que é comum a ambos. 
Este método é de grande valia e sua aplicação se presta nas diversas áreas das 

ciências, principalmente nas ciências sociais. Esta utilização deve-se pela 

possibilidade que o estudo oferece de trabalhar com grandes grupamentos humanos 

em universos populacionais diferentes e até distanciados pelo espaço geográfico. 

 

 A nossa opção do método enfoca as contradições e mudanças da sociedade e, quanto 

ao método de procedimento escolhemos o monográfico, já que nosso tema de trabalho é 

específico. 

 Os procedimentos e critérios que foram usados para a coleta de dados para este 

trabalho foram, primeiramente, comprovar a necessidade e carência dos referenciais 

curriculares para a língua espanhola; depois, foi feito um levantamento documental teórico  

dos conceitos que regem os critérios das pesquisas e, posteriormente analisamos  os planos de 

curso  de língua espanhol elaborados pelos próprios professores da disciplina. 

 Na Seção 1 – “Introdução”, apresentamos uma breve abordagem histórica sobre a 

influência do latim na conformação da língua espanhola e como ela foi imposta aos povos 

originários de América. Apresentamos as nossas  experiências como imigrante peruano em 

terras brasileiras, estudante de graduação e professor de Língua Espanhola. Assim 

demonstramos a necessidade de contar com uma proposta curricular  que trabalhe a integração 

cultural com outros povos. Nos caminhos metodológicos da pesquisa tratamos da opção 

metodológica, com abordagem a partir da compreensão da pesquisa qualitativa e do tipo 

descritiva. No procedimento da pesquisa, descrevemos as etapas percorridas e  apresentamos 

os instrumentos utilizados, tais como: questionário aplicado aos professores de língua 

espanhola  e a análise documental dos seus respectivos planos de ensino. 

 Na Seção 2 -“O processo da construção do currículo: o casso do Brasil e Rondônia”- 

fazemos uma leitura dos diferentes aportes teóricos de autores como Michael Apple (1999), 

que aborda a educação nos Estados Unidos, e Antônio Flavio Moreira (2001), Tomás Tadeu 



 
 

da Silva (1995) que discutem  a educação no Brasil, bem como Ivor F. Goodson (2008), além 

de Moreira (2003), que, em sua tese doutoral, analisa a necessidade de um currículo 

multicultural e critico na fronteira geopolítica de Rondônia,  entre outros autores que estudam 

o currículo e como ele influi na sociedade. Analisamos o que a legislação vigente fala sobre a 

implantação da língua espanhola nas escolas do Estado, desde a Constituição Federal (1988), 

a Lei Diretrizes e Bases da Educação (LDB n. 9.394/96), a Lei 11.161 (2005) PARECER 

CNE/CEB nº: 18/2007 CEB 8/8/2007, Resolução nº 704/09-CCE do Conselho Estadual de 

Educação de Rondônia de 17 de dezembro de 2009; Oficio Nº 237/GAB/SEDUC do 05 de 

maio de 2011. 

Na Seção 3 – “O ensino da língua espanhola: desafios para o professor”- fazemos uma 

descrição sobre a padronização do ensino de línguas pela Comunidade Europeia que elaborou 

um documento base intitulado “Marco Común de Referencia para las Lenguas”. Analisamos 

as dificuldades para o ensino da língua espanhola e sua semelhança com a língua portuguesa. 

Tratamos as dificuldades de se trabalhar desde a perspectiva multicultural e interdisciplinar e, 

principalmente, os processos de transferência entre a língua materna e a língua estrangeira. 

Na Seção 4 – “Análise e discussões” – descrevemos e analisamos os dados da 

pesquisa, à luz da teoria estudada. Nesta seção apresentamos os dados colhidos durante as 

nossas pesquisas. Inicialmente elaboramos um perfil dos professores apontando suas 

necessidades e, posteriormente, transcrevemos os dados colhidos através do nosso 

instrumento de pesquisa; o questionário. Fazemos uma análise quali-quantitativa de cada uma 

das respostas e criamos, para uma melhor compreensão, gráficos em modelo de pizza. Em 

seguida apresentamos a conformação das regiões do Estado de Rondônia, que, para uma 

melhor administração no âmbito educacional, divide-se em 10 regiões. Seguidamente 

apresentamos as informações quanto ao número de escolas que trabalham a língua espanhola. 

Posteriormente analisamos os planos de curso de seis escolas de três municípios de zona de 

fronteira: Guajará-Mirim, Costa Marques e Vilhena. 

Na Seção  5 – “Considerações: Insumos para a implantação de uma proposta curricular 

para o ensino da Língua Espanhola adequada às especificidades do Estado de Rondônia” 

apresentamos situações que podem ser levadas em consideração para a elaboração de uma 

proposta curricular e as nossas considerações finais, as quais não são concepções finalistas, 

mas aportes, que tem a intenção de servir para a elaboração de uma proposta curricular que 

considere a diversidade regional, as questões multiculturais e demais características regionais 

e locais. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO  CURRÍCULO: O caso do Brasil e Rondônia 

 

Nesta segunda seção, apresentamos uma breve abordagem histórica sobre a influência 

do latim na conformação da língua espanhola e portuguesa, ou seja, como ela foi imposta aos 

povos originários de América. Fazemos uma leitura de diferentes  teorias  de autores como 

Michael Apple (1999), que fala da educação nos Estados Unidos, e Antônio Flavio Moreira 

(2001), Tomás Tadeu da Silva (1995) que falam sobre a educação no Brasil, também , Ivor F. 

Goodson (2008), entre outros. A elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais e as 

influencias do Banco Mundial e como o currículo influi na sociedade atual. Analisamos o que 

a legislação vigente pontua sobre a implantação da língua espanhola nas escolas do estado, 

desde a Constituição Federal (1988),a   Lei de Bases da Educação (DB n. 9.394/96), a Lei 

11.161 (2005). Parecer da CEB Parecer CNE/CEB Nº: 18/2007 CEB 8/8/2007. Pareceres  do 

Conselho Estadual de Educação  de Rondônia. 

Do ponto de vista etimológico, o termo currículo vem da palavra latina Scurrere, 

correr, e refere-se a curso, à carreira, a um percurso que deve ser realizado. É utilizado para 

designar um plano estruturado de estudos, e foi usado pela
2
 primeira vez em 1633, no Oxford 

English Dictionary. 

 Inserida no campo pedagógico, o termo passou por diversas definições ao longo da 

História da Educação. Tradicionalmente, o currículo significou uma relação de 

matérias/disciplinas com seu corpo de conhecimento organizado numa sequência lógica, com 

o respectivo tempo de cada uma (grade ou matriz curricular). Esta conotação guarda estreita 

relação com “plano de estudos”, tratado como o conjunto das matérias a serem ensinadas em 

cada curso ou série.  

 É importante destacar que a pesquisa do currículo não deve ser interferida pelos 

nossos conhecimentos prévios, ou fazer a pesquisa com o intuito de obter informações ou 

dados desejados pelo pesquisador. O importante é compreender a problemática que nos 

interessa e processar as informações seguindo a sequencia dos dados de acordo com o tempo e 

o espaço em que vão acontecendo. 

O trabalho de pesquisa histórica educacional tem uma diferença com relação à 

pesquisa de temas das ciências exatas. Na pesquisa educacional, nosso campo é o ser humano 

ou algo relacionado com ele; é impossível medir, aplicar formulas ou tabelas para “medir” o 

comportamento, as emoções ou sentimentos dele. Pesquisa educacional é muito ampla, 

abrange aspectos diversos das diferentes ciências sociais. 
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  Pesquisar é analisar dados e fatos históricos quebrando conceitos e paradigmas 

preestabelecidos para obter respostas a aquilo que desejamos conhecer desde uma ótica 

diferente. 

 Desde a nossa perspectiva de aluno de graduação, num primeiro momento, 

constatamos que na Universidade Federal de Rondônia o modelo tradicional permeava nas 

aulas acadêmicas apesar das novas teorias e modelos de educação estudados. A nossa 

experiência como professor de graduação na Faculdade de Ariquemes, o modelo tradicional 

de formação de professores de língua espanhola se fez muito evidente, tanto é que os alunos 

foram contrários às mudanças. 

 Como se pode observar, o currículo  descrito como um conjunto de disciplinas que são 

trabalhadas em sala de aula para proporcionar formação de acordo com as políticas públicas 

de educação,  entra em conflito com a realidade nas instituições educativas brasileiras para 

atingir os objetivos de formação do cidadão brasileiro. 

 No que se refere ao Currículo sob a perspectiva crítica, lembramos que o Currículo 

crítico se distancia do tradicional buscando abarcar temas emergentes que a sociedade produz. 

Um deles é a discussão sobre pluralidade cultural, a fim de garantir às minorias suas marcas 

identitárias na palavra e na ação, em discursos e práticas curriculares, trazendo um novo 

design curricular, na proposição de uma educação que contemple a diversidade cultural e 

encare, discuta, supere os preconceitos que estão presentes em nossa cultura ligados a gênero, 

raça, religião, padrões de comportamento, entre  outros.  Assim, o Currículo crítico se propõe 

a uma reflexão e a uma prática de reformulação de discursos etnocêntricos e 

homogeneizadores que, historicamente, vêm silenciando o diferente, a pluralidade, a voz das 

identidades culturais únicas, contra uma visão monocultural e discriminatória. 

 No que se refere à perspectiva crítica de Currículo, temos estudiosos, tais como,  

McLaren (1997), Giroux (1997, 1999), Hall (1997), Canclini (1995), para citar os de âmbito 

internacional. No cenário nacional contamos com Candau (1997, 1998), Canen (1997, 1999), 

Moreira (1995, 1999), Moreira (2003), que vêm discutindo modos de subverter os processos 

de homogeneização e ultrapassar a visão monocultural que escamoteiam as diversas culturas e 

os conflitos inerentes. Dessa forma, os estudos sobre o Currículo crítico se dirigem para a 

necessidade de revisão de conceitos: identidade, diferença, diversidade, pluralidade, 

etnicidade, direitos humanos, cidadania e, especialmente, cultura. 

 Os estudos de tese doutoral de Moreira (2003), a primeira tese no estado de Rondônia  

a relatar os aspectos multiculturais que o currículo deve assumir em situação de fronteira 

geopolítico-social e epistemológica, nos indicam os cuidados a serem tomados no campo 



 
 

educacional e a necessidade de se desenvolver sensibilidade e conhecimentos teóricos acerca 

das relações de fronteira cultural na formação docente. Este estudo pioneiro vem embasando 

outras pesquisas na região, especialmente no que se refere à contribuição para a elaboração de 

currículo na perspectiva multicultural crítica, com a finalidade de barrar preconceitos e 

envolver os temas emergentes na sociedade contemporânea. 

Trazendo tal perspectiva curricular em relação à Amazônia, pode-se dizer que neste 

aspecto existe um vazio na elaboração das propostas curriculares que incluam referências e 

valores da sociedade amazônica às propostas hoje vigentes na educação nacional. Pode-se 

observar que há uma distância enorme entre os professores “brancos” e os nativos; estes são 

discriminados pelos professores ou somente utilizados para suas práticas e pesquisas 

acadêmicas. Quando estes se tornam professores, a primeira coisa que fazem é implantar a  

“cultura”   e modelo de “civilização” desta sociedade porque lhe foi ensinado que o modelo 

de sociedade na qual se desenvolvia é primitivo. 

 Historicamente as sociedades de todas as épocas têm determinado o tipo de educação 

que é necessário para elas. Quando falamos de sociedades nos estamos referindo às elites que 

dirigem estas sociedades, quer dizer, os grupos de poder econômico que não conhecem limites 

para satisfazer seus anseios de dinheiro e poder;  eles seguem as diretrizes dos máximos  

organismos financeiros, como por exemplo, o Banco Mundial, o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento, Câmara Mundial de Comercio, etc.  modificando as estruturas da sociedade 

para conseguir seus objetivos.  

 Henry A. Giroux (2004) no seu artigo: “Desafiar el nuevo orden mundial del 

neoliberalismo: la promesa de la pedagogía crítica” comenta sobre a educação nos Estados 

Unidos, gerando a comercialização do espaço público na qual o Estado se alinha ou identifica 

cada vez mais com o capital financeiro, abandona seus investimentos sociais em saúde,  

educação, e bem-estar público. 

 
[...]Donde más se pone en evidencia esto es en la escuela. Parte de la razón detrás de 

esta crisis en curso de la escuela pública estadounidense se halla en los continuos 

recortes federales de la educación desde los tiempos de la administración Reagan. La 

razón dada por tal desplazamiento en las prioridades nacionales es que las escuelas 

públicas estadounidenses son burocráticas, derrochadoras y totalmente inefectivas-el 

resultado de un monopolio del Estado en la educación. Como resultado de tal 

ineficiencia, el sistema de escuela pública supone una amenaza a la seguridad 

nacional y la dominación económica de los Estados Unidos en el mercado mundial 

(GIROUX, 204, p. 27) 
 

 Observa-se que as enormes desigualdades que incidem diretamente sobre a educação, 

também se relacionam com a segregação racial, e a taxa de pobreza nos estudantes norte-

americanos, incluídas os serviços de assistência social e de saúde. Neste sentido, Apple (1999) 



 
 

no livro “Poder, Significado e Identidade”, aponta para importantes reflexões: 

 
Quem se beneficia de modo como a educação está organizada? Que conhecimentos 

e modos de saber são considerados legítimos ou “oficiais”? Qual é o conhecimento 

que não é legítimo? Qual é a relação entre o mundo da escola e a sociedade mais 

alargada? Como é que o poder é instituído e como é que nos pensamos? (APPLE, 

1999, p.10). 

 

 Na crítica do autor, observa-se que, os Estados Unidos, como paradigma do 

capitalismo mundial tem se submetido às regras do capital financeiro e gerado influências em 

todas as esferas da sociedade, particularmente na educação. Afirma Apple  que: “Escolaridade 

tinha a ver tudo com poder”. Acerca dos sistemas educativos, o autor afirma: 

 

Investigações recentes sobre o papel social, ideológico e econômico de nosso 

sistema educativo sugerem que as escolas estão envolvidas em três funções 

essenciais. ... Em primeiro lugar as escolas ajudam a recriação de uma economia 

desigual responsável ao incentivarem a criação das condições necessárias à 

acumulação de capital... Em segundo lugar, as escolas são agências importantes de 

legitimação. Isto é, distribuem ideologias sociais e ajudam a criar as condições para 

a sua aceitação... Finalmente, o sistema educativo como um todo constitui um 

importante conjunto de agências de produção. A nossa economia necessita de níveis 

elevados de conhecimento técnico e administrativo para a expansão dos mercados, 

para a criação artificial das necessidades de novos consumidores, para o controle e 

divisão do trabalho para a inovação técnica, de modo a aumentar as margens de 

lucro (APPLE, 1999, p.68-69). 
 

  Pode-se aventar que, quem determina esses critérios na educação do país mais 

desenvolvido do planeta é o capital financeiro, controlado pelo Banco Mundial, influenciando 

a economia do planeta, e o Brasil se encontra dentro dessas influências. 

Helena Altmann, no seu artigo “Influências do Banco Mundial no projeto educacional 

brasileiro”, analisa a influência do Banco Mundial através do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento que dá as diretrizes  que foram incorporadas à Lei de Bases da Educação. 

 

O BIRD defende explicitamente a vinculação entre educação e produtividade, a 

partir de uma visão economicista. Segundo a Comissão Econômica para a América 

Latina e Caribe – CEPAL –, para que os países da América Latina se tornem 

competitivos no mercado internacional, é necessário que disponham de talentos para 

difundir o progresso técnico e incorporá-lo ao sistema produtivo (ALTMANN, 2002, 

p.83) 
 

Na citação, nota-se claramente as diretrizes que estão incorporadas na legislação 

brasileira concernente à educação e os objetivos por ela desejada. Nada é feito sem uma 

intenção ou propósito. 

 Diante deste cenário, o currículo tornou-se o centro de aquilo que abrange: cultura e 

poder. 



 
 

 

2.1 PERSPECTIVA CRÍTICA E  MULTICULTURAL NO CURRÍCULO  
 

 

 A perspectiva da construção dos referenciais curriculares da Língua Espanhola no 

estado de Rondônia, feita considerando critérios para uma verdadeira integração com os 

povos fronteiriços de nosso estado e de nosso país, nos leva à integração cultural com povos 

de línguas diferentes, priorizando-se o multiculturalismo. Para reafirmar a necessidade de 

considerar o multiculturalismo na proposta curricular, Moreira (2003) na sua tese doutoral 

afirma que: 

 
[...] A diversidade cultual quer seja desde o ponto de vista genético, da filosofia 

existencial ou da lógica dialética, leva-nos a refletir seriamente sobre a necessidade 

de aceitar o outro como ele é (MOREIRA, 2003, p. 52). 

 
 

 Na afirmação da autora, observa-se que a globalização não esconde outros propósitos, 

senão de ilusão de unidade; pode-se observar que isso não acontece no nosso meio, daí que 

surgem vozes que se levantam para denunciar as falhas de esse processo de integração 

multicultural. 

 Na referencia de Helena Altmann anteriormente citada, e que, com muita precisão e 

coerência denuncia as interferências do Banco Mundial e do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento na construção dos Parâmetros Curriculares Nacionais, e posteriormente na 

citação de Goodson (2008), pode-se ver que esse foi o critério ao fazer esses parâmetros. Foi 

procurado o lógico e coerente de acordo com os interesses deles (BM, BID), esquecendo as 

multiplicidades de fatores de concorrem na história e elaboração de uma proposta curricular, 

ainda mais se  consideramos as dimensões continentais do Brasil e conformação multirracial 

da qual esta composta a sociedade brasileira. 

 
Uma historia de currículo que pretenda ser uma historia social de currículo não pode 

esquecer que o currículo está construído para ter efeitos (e tem efeitos) sobre 

pessoas. As instituições educacionais processam conhecimento, mas também – e em 

construção desses conhecimentos – pessoas (GOODSON,2008, p.10). 

 

 Michael Apple na sua obra “Politica Cultural e Educação” (1982), afirma que durante 

as primeiras levas de imigrantes protestantes  ingleses perseguidos pela igreja oficial, esses 

imigrantes trouxeram a sua religião e costumes com eles. A chegada de famílias inteiras 

facilitou a conformação da sociedade que serviu de base para a criação da cultura e sociedade 

norte-americana. Porém, a necessidade de ocupar os imensos espaços que se apresentavam na 

fronteira das primeiras colônias, se procedeu à politica de portas abertas para todo aquele 



 
 

cidadão que quisesse migrar. 

 A chegada de novos colonizadores de diferentes partes da Europa fez com que as 

estruturas da sociedade se sentissem ameaçadas, haja vista que eles também traziam religiões 

e costumes diferentes, e isso tinha que ser detido ou regulamentado, pois não sendo assim, a 

sociedade norte-americana estaria em perigo. Apple afirma que: 

     
Essas pessoas diferentes eram vistas como uma ameaça a uma cultura norte-

americana homogênea, uma cultura centrada na cidade pequena e sedimentada em 

crenças e atitudes da classe média. A comunidade que os antepassados ingleses e 

protestantes dessa classe ‘lavraram de um deserto’ parecia desmoronar-se diante de 

uma sociedade urbana e industrial em expansão [...] (APPLE 1982, p. 108). 

 

 Para evitar que a sociedade norte-americana perdesse a sua marca cultural foram  

elaboradas as primeiras propostas curriculares para uniformizar o ensino nas escolas de todo o 

país e, dessa forma toda pessoa que viesse a morar entre eles, tinha que aprender os costumes 

e normas da sociedade na qual eles iriam morar. Porém, o ensino forçado não dava garantia de 

inclusão irrestrita ao interior da sociedade norte-americana, senão que os filhos de imigrantes, 

negros e índios tinham que se submeter a essas exigências para ser aceitos entre eles. 

 Apple (1999)  acrescenta um fato muito importante a ser considerado, quando diz: “No 

sul do país[...](dos Estados Unidos do Norte-América) fecharam muitas das suas escolas 

públicas e reabriam-nas como academias privadas, de modo que as crianças negras possam 

ser legalmente excluídas”. Não tem melhor descrição que essa para confirmar como foi 

constituída em  realidade a tão famosa e sólida sociedade norte-americana. 

 Essa forma de pensamento não é diferente ao que ocorre nos dias de hoje no nosso 

país, já que se observa no cotidiano, como imigrantes de outros países tiveram que renunciar 

até na grafia do nome para se adequar às normas brasileiras. 

Antônio Flavio Moreira e Tomaz Tadeu da Silva (2001) no texto “Currículo, Cultura e 

Sociedade” consideram o currículo um artefato que molda a sociedade para os objetivos 

determinados pelas políticas públicas do país. Dai  afirmam que: 

 
O currículo não é um elemento inocente e neutro de transmissão desinteressada do 

conhecimento social. O currículo está implicado em relações de poder, o currículo 

transmite visões sociais particulares interessadas, o currículo produz identidades 

individuais e sociais particulares. O currículo não é um elemento transcendente e 

atemporal - ele tem uma historia, vinculadas a formas específicas e contingentes de 

organização da sociedade e da educação ( MOREIRA e SILVA, 2001, p. 8). 

 

 Muitos dos profissionais em educação desconhecem a importância que tem o currículo 

na conformação das sociedades, por isso que é necessária a leitura da não neutralidade do 

currículo. 



 
 

 Henry Giroux, numa entrevista realizada por Manuela Guilherme para a revista 

Language and Intercultural Communication,
3
 enfatiza eloquentemente uma pedagogia dos 

Estudos Culturais, baseada no que fora proposto pelo teórico da educação, Raymond 

Williams. Da leitura desta entrevista pode-se observar o interesse de Giroux em esclarecer a 

área dos Estudos Culturais como forma de fraturar as fronteiras entre as disciplinas. Manuela 

Guilherme comenta a referida entrevista e afirma: 

 Giroux fez, neste campo, importantes contribuições para descrever estes processos 

ao rastrear as relações entre língua, texto e sociedade, as novas tecnologias e as 

estruturas de poder que lhes subjazem. Esta foi a sua resposta quer aos críticos dos 

Estudos Culturais, quer aos académicos que neles se têm refugiado para seguir uma 

moda ou para encontrar uma saída das suas disciplinas tradicionais agora em 

descrédito. Indicou ainda novos caminhos que não se limitaram a recuperar a nova 

área, politicamente empenhada e cientificamente fundamentada, dos Estudos 

Culturais, iniciada por Raymond Williams e Stuart Hall, mas oferecem uma análise 

as implicações das novas tecnologias no intercâmbio e na recriação de conhecimento 

novo por entre as novas teias de poder. Justifica-se, portanto, mencionar o sucesso 

de Giroux na identificação de novos modos de representação e de aprendizagem. 
 

 Na Constituição Federativa do Brasil (1988), no Capítulo III da Educação, da Cultura 

e do Desporto Seção I da Educação Art. 205 se lê: “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.” (grifo nosso). A Lei Nº 9.394, de 29 de Dezembro de 1996, 

que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, afirma no título I, Art. I §2: “A 

educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e a prática social”. 

Ao mesmo tempo em que o Brasil alcançava altos índices de crescimento econômico e 

dinamizava a industrialização e a oligopolização da economia, possibilitou ao País se 

transformar em uma das dez maiores economias do mundo, operou-se uma enorme repressão 

contra os trabalhadores e suas entidades representativas, condição fundamental para a 

viabilização do modelo econômico imposto. Citamos um extrato do artigo de Edmilson Costa 

“Globalização, imperialismo e as chamadas vias nacionais para socialismo – o caso do 

Brasil”.
4
 Publicado por Paulo Kautscher em 11 fevereiro 2011 às 20h44min em o Jornal 

Eletrónico “Politica”: 

 
Outro elemento importante do perfil do capitalismo brasileiro é o elevado grau de 

concentração dos grupos econômicos: a receita bruta dos 200 maiores grupos 

instalada no País atingiu em 2009 cerca de 2 (dois) trilhões de reais (cerca de US$ 

1,25 trilhões), mais ou menos dois terços do Produto Interno Bruto brasileiro. Se 

observarmos do ponto de vista do emprego, poderemos ter uma dimensão mais clara 
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dessa concentração: os 10 maiores grupos do País empregam 920 mil trabalhadores 

(COSTA, 2011. p. 1). 

 

 O exemplo mais relevante dessas ações é a imposição com respeito à educação que se 

dá na elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998). Como poderiam os PCN, ser 

adotados como ferramenta base para a construção dos referencias curriculares da educação 

brasileira quando este documento não foi construído com participação das comunidades 

educativas, sendo que  foi imposta de forma vertical? A respeito disso, Altmann afirma: 

 
A Criação e ênfase no projeto Parâmetros em Ação também precisam ser 

questionadas. Esse projeto foi instituído com a finalidade de intensificar a utilização, 

por parte dos docentes, dos PCN. O governo deixa de problematizar os motivos que 

levam os docentes à não-utilização dos PCN na escola. A formulação dessa reforma 

curricular encabeçada pelos PCN não teve participação dos professores, tampouco 

das escolas. Eles foram convocados apenas para sua execução (ALTMANN, 2002, 

p.84). 

 

 Na primeira página do volume PCN, “Linguagens Códigos e suas Tecnologias”, 

quanto à reformulação do ensino médio e as áreas do conhecimento, observa-se: 

 
A reformulação do ensino médio no Brasil, estabelecida pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional de 1996, regulamentada em 1998 pelas Diretrizes do 

Conselho Nacional de Educação e pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, 

procurou atender a uma reconhecida necessidade de atualização da educação 

brasileira. 
Atualização necessária tanto para impulsionar uma democratização social e cultural 

mais efetiva, pela ampliação da parcela da juventude que completa a educação 

básica, como para responder a desafios impostos por processos globais [...] (PCN, 

1997, p.01) 
 

 Durante anos, a maioria das Secretarias Estaduais e Municipais de Educação 

considerou que os PCN seriam suficientes para orientar a organização curricular das escolas e 

o trabalho dos professores. A falta de uma proposta mediadora que contextualizasse as normas 

e recomendações nacionais, realidade local e dos alunos dificultou a consolidação dos PCN e, 

mesmo depois, dos PCN Em Ação. Criou-se um vácuo curricular que, em muitos casos, levou 

à fragmentação dentro das escolas e a uma diferenciação sem critérios entre elas, dificultando 

seu funcionamento como redes. Nesse contexto, emerge a necessidade de reorganização dos 

currículos escolares com vistas a garantir o direito à educação de qualidade com equidade. 

Demerval Saviani, em sua visão crítica sobra a educação brasileira, observa: 

[...] a divisão dos homens em classes irá provocar uma divisão também na educação. 

Introduz-se, assim, uma cisão na unidade da educação, antes identificada plenamente 

com o próprio processo de trabalho. A partir do escravismo antigo passaremos a ter 

duas modalidades distintas e separadas de educação: uma para a classe proprietária, 

identificada como a educação dos homens livres, e outra para a classe não 

proprietária, identificada como a educação dos escravos e serviçais (SAVIANI, 

2007, p.55). 



 
 

 São dentro desses contextos que estão alicerçadas as bases da educação brasileira. 

Com propriedade Saviani demonstra que capital financeiro busca preparar mão de obra barata 

para pôr em funcionamento sua maquinaria produtiva. A persistir esses critérios, torna-se 

complexo construir uma nova sociedade na qual a educação não seja só pra alimentar às 

indústrias e o capital financeiro de novos operários, se não, formar pessoas com senso crítico 

que possam escolher e determinar o futuro que desejam ter. 

Antônio Flávio Barbosa Moreira (2001), no artigo: “Currículo e Multiculturalismo no 

Brasil”, ao abordar a educação multicultural  afirma que: 

 
[...] pode também ser usada, em outro enfoque, para integrar grupos que contestem 

valores e práticas dominantes, celebrar manifestações culturais dominantes, garantir 

a homogeneidade e tentar apagar (ou esmaecer) as diferenças, bem como evitar que 

a compreensão da constituição das diferenças questione hierarquias estabelecidas 

[...] (MOREIRA, 2001, p.66) 

 Na sociedade atual observa-se como as elites da sociedade têm colocado seus critérios 

até dentro de nossas escolas com o propósito de direcionar os nossos alunos a se resignarem a 

aceitar a sua “sorte” e almejar só prospectos de vida sumamente básicos, perpetuando o 

modelo de sociedade consumista e excludente, como o verdadeiro e melhor modelo de 

sociedade. 

 Percebe-se que o sistema educativo brasileiro, se analisado à luz da crítica desmistifica 

a ideia de que os organismos internacionais se importam com o bem-estar da população. Cabe 

aos profissionais na educação esclarecer esses aspectos e retirar da ignorância e 

desinformação nossa sociedade. Construir uma proposta curricular que prepare nossos alunos 

para receberem educação, não somente  para o trabalho, mas  também para a formação 

integral que proporcione  autonomia e  liberdade. 

 É nesse sentido que Moreira (2001) traz para o espaço do currículo o debate do 

multiculturalismo, no qual a formação do indivíduo contemple a formação humana para além 

do mundo do trabalho: 

O termo multiculturalismo, todavia, pode indicar diversas ênfases: a) atitude a ser 

desenvolvida em relação à pluralidade cultural; b) meta a ser alcançada em um 

determinado espaço social; c) estratégia política referente ao reconhecimento da 

pluralidade cultural; d) corpo teórico de conhecimentos que buscam entender a 

realidade cultural contemporânea; e) caráter atual das sociedades ocidentais 

(MOREIRA, 2001, p. 66). 

 

 O nosso desafio é consolidar essa relação de pluralidade cultural com outras culturas, 

ensinando e aprendendo as nossas línguas, neste caso o português e o espanhol. Isso permitirá 

novos olhares, novos conhecimento, que farão alcançar a maturidade necessária para decidir e 

escolher um futuro melhor. 



 
 

 

2.2 PROPOSTA CURRICULAR DA LÍNGUA ESPANHOLA NO ESTADO DE 

RONDÔNIA: uma aproximação 

 Ao falar sobre uma proposta curricular da língua espanhola no estado de Rondônia, 

não se pode esquecer que a sociedade rondoniense é uma sociedade multicultural, inserida em 

um país de dimensões continentais, que é também paradigma de multiculturalismo, neste 

caso, nosso foco é a língua. Moreira (2001) nos dá uma visão daquilo que se pode entender de 

multiculturalismo pautado na educação. 

 

[...] multiculturalismo representa, em última análise, uma condição inescapável do 

mundo ocidental, à qual se pode responder de diferentes formas, mas não se pode 

ignorar. Multiculturalismo refere-se à natureza dessa resposta. Educação 

multicultural, consequentemente, refere-se à resposta que se dá, a essa condição, em 

ambientes educacionais (MOREIRA, 2000, p. 66). 

 

 A fim de efetivar integração cultural e atender as necessidades e interesses sociais, 

políticos e econômicos, algumas escolas brasileiras passaram a oferecer a disciplina de língua 

estrangeira. Rondônia não ficou fora desta iniciativa. Ao observar o Mapa de Rondônia na 

ilustração seguinte, compreende-se melhor nossa reflexão. 

Fig.  Mapa do Estado de Rondônia 

  

                             Fonte. 
5
  

 Basta vislumbrar o mapa de Rondônia para perceber que o estado faz fronteira com o 

país vizinho, Bolívia e, como consequência disso, é natural que pessoas daquele país visitem  

o estado. Porém, se tem percebido certa rejeição à cultura estrangeira boliviana, incluindo a 

língua, neste caso o espanhol (MOREIRA, 2003). 

 Considerando a Lei nº 11.161 de 05 de agosto de 2005 que  diz no Art. 1
º 
 “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”,  observa-se que o estado 

de Rondônia   não possuía uma proposta curricular para a disciplina de Espanhol como 
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Língua Estrangeira Moderna. Somente no ano de 2009 que a Secretaria de Educação do 

Estado  inicia discussões para a elaboração das propostas curriculares, dentro destas, a que 

correspondem à língua espanhola, com o intuito de ter  uma fundamentação teórica e pratica 

para um projeto de currículo para o ensino de língua espanhola nas escolas publicas de ensino 

médio do Estado de Rondônia, e  sirva como ferramenta para trabalhar na integração com os 

nossos vizinhos dos países fronteiriços  de fala espanhola, ainda mais, que a via de acesso ao 

oceano Pacifico,  a Transoceânica,  já é uma realidade. 

Sabemos que na implementação do currículo escolar se concretizam princípios 

ideológicos, políticos, econômicos pedagógicos e psicopedagógicos. Em conjunto, tais 

princípios traduzem a orientação geral de um sistema educacional. 

 Vários são os instrumentos legais que normatizam e dão sustento ao acesso da 

educação ao povo brasileiro, dentro deste, temos: 

 Na Constituição Federativa do Brasil do ano 1988, no Capítulo III da  Educação, da 

Cultura  e do  Desporto Seção I da Educação  Art. 205 lê-se: “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.”. Como poderia ser feito o cumprimento desse artigo da nossa 

Constituição se há carência de ferramentas que ajudem na sua execução? 

  A Constituição Federativa do Brasil do ano de 1988,  no Título VIII, Capítulo III da 

Educação, da Cultura e do Desporto Seção I da Educação, esclarece:  

Art. 205. 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 (CONSTITUIÇÃO, 1988) 

 Da leitura deste artigo entende-se que sendo a educação direito de todos, não são todos 

os que têm acesso a uma educação de qualidade. Isso pode ser constatado com uma simples 

visita a qualquer escola da rede pública de ensino. Quando este mesmo artigo fala do pleno 

desenvolvimento da pessoa, entende-se que  está sendo feito  desde o ponto de vista do 

desenvolvimento integral, quer dizer, para o exercício da cidadania, porém,  de uma cidadania  

inserida dentro de um mundo que caminha à globalização o qual é um caminho inexorável. 

Dentro deste contexto, aprender uma língua estrangeira é, sem dúvida alguma, um bom 

motivo, neste exemplo, o espanhol torna-se muito importante.    

O seguinte artigo enuncia como será efetivada essa educação de qualidade: 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 



 
 

I – igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola; 
II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 

saber; 
III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 

instituições públicas e privadas de ensino; 
IV – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
V – valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, 

planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e 

títulos, aos das redes públicas (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 53, de 

19/12/2006). 
VI – gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 
VII – garantia de padrão de qualidade. 
VIII – piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar 

pública, nos termos da lei federal (acréscimo feito pela EC n° 53). 
Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados 

profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou 

adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios (CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA, 1988.). 

 

Dentro de todos estes aspectos enunciados, pode-se dizer que na grande maioria das 

escolas não são cumpridas essas disposições, especialmente das clausulas seguintes: 

 “II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber”. 

Porque a maioria dos profissionais da educação ainda trabalha com modelos pedagógicos 

ultrapassados baseados nos critérios nas quais o professor é o dono do saber; muitas das vezes 

o profissional em educação não gosta de se atualizar no avanço das ciências e não acompanha 

a evolução das novas tecnologias ou não tem apoio da Secretaria da Educação para frequentar 

cursos de pós-graduação, etc. 

 “III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições 

públicas e privadas de ensino”. De acordo com o modelo econômico imperante na sociedade 

brasileira, esse pluralismo de ideias e concepções pedagógicas está longe de ser concretizado, 

haja vista que, qualquer linha de pensamento que ponha em perigo os interesses do capital 

financeiro sempre será excluída.   

 “VI – gestão democrática do ensino público, na forma da lei”.  Esta é uma das caraterísticas 

que menos se cumpre na gestão de qualquer escola pública. Dado o caos em que se encontra a 

sociedade atual, com famílias desestruturadas, meninos carentes de carinho e com abandono 

moral da parte de seus progenitores, mal poderiam comparecer na escola para saber qual é o 

desenvolvimento educacional de seus filhos, e menos participar da gestão democrática da 

escola. Faz-se necessário um chamado à sociedade para ter um compromisso sério em prol de 

uma melhor educação das crianças. 

 A Lei Nº 9.394, de 29 de Dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, diz na Seção IV, Do Ensino Médio, Art. 36. Parte III:  “será incluída uma 

língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, escolhida pela comunidade escolar, e 



 
 

uma segunda, em caráter optativo, dentro das possibilidades da instituição”. Porém, a lei não 

faz menção à língua espanhola nem a regulamenta. Neste sentido, se faz necessário um 

instrumento complementar e neste caso são os Parâmetros Curriculares Nacionais, mas 

também os Parâmetros não falam especificamente da língua espanhola, os PCN, ao  

mencionar língua estrangeira, estão-se referindo à língua inglesa;  o documento  que dá uma 

maior claridade à LDB são as Orientações Curriculares para o Ensino Médio que, desde a 

página 127 a 156, trata tudo o referente ao ensino da língua espanhola.  Com a Lei 11.161 de 

5 de agosto de 2005, no Art. 1º diz “...de oferta obrigatória para escola de matricula 

facultativa par a o aluno”,  obriga-se neste caso à  escola, ofertar o ensino da língua 

espanhola, então a responsabilidade de torná-la obrigatória depende da comunidade escolar. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,   Lei Nº 9.394, de 29 de Dezembro 

de 1996  foi elaborada para redesenhar o sistema educacional brasileiro. Para entender melhor 

alguns de seus princípios fundamentais, do portal do MEC extraímos a seguinte síntese 

histórica: 

O Ministério da Educação foi criado em 1930, logo após a chegada de Getúlio 

Vargas ao poder. Com o nome de Ministério da Educação e Saúde Pública, a 

instituição desenvolvia atividades pertinentes a vários ministérios como saúde, 

esporte, educação e meio ambiente. Até então, os assuntos ligados à educação eram 

tratados pelo Departamento Nacional do Ensino, ligado ao Ministério da Justiça. 
Em 1932, um grupo de intelectuais preocupado em elaborar um programa de política 

educacional amplo e integrado lança o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, 

redigido por Fernando de Azevedo e assinado por outros conceituados educadores, 

como Anísio Teixeira. 
Foi em 1934, com a nova constituição federal, que a educação passa a ser vista 

como um direito de todos, devendo ser ministrada pela família e pelos poderes 

públicos. 
De 1934 a 1945, o então ministro da Educação e Saúde Pública, Gustavo Capanema 

Filho, promove uma gestão marcada pela reforma dos ensinos secundário e 

universitário. Nessa época, o Brasil já implantava as bases da educação nacional. 
Até 1953, foi Ministério da Educação e Saúde. Com a autonomia dada à área da 

saúde surge o Ministério da Educação e Cultura, com a sigla MEC. 

O sistema educacional brasileiro até 1960 era centralizado e o modelo era 

seguido por todos os estados e municípios. Com a aprovação da primeira Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), em 1961, os órgãos estaduais e 

municipais ganharam mais autonomia, diminuindo a centralização do MEC. 
Foram necessários treze anos de debate (1948 a 1961) para a aprovação da primeira 

LDB. O ensino religioso facultativo nas escolas públicas foi um dos pontos de maior 

disputa para a aprovação da lei. O pano de fundo era a separação entre o Estado e a 

Igreja. 
A reforma universitária, em 1968, foi a grande LDB do ensino superior, assegurando 

autonomia didático-científica, disciplinar administrativa e financeira às 

universidades. A reforma representou um avanço na educação superior brasileira, ao 

instituir um modelo organizacional único para as universidades públicas e privadas. 
A educação no Brasil, em 1971, se vê diante de uma nova LDB. O ensino passa a ser 

obrigatório dos sete aos 14 anos. O texto também prevê um currículo comum para o 

primeiro e segundo graus e uma parte diversificada em função das diferenças 

regionais. 
Em 1985, é criado o Ministério da Cultura. Em 1992, uma lei federal transformou o 

MEC no Ministério da Educação e do Desporto e somente em 1995, a instituição 

passa a ser responsável apenas pela área da educação. 



 
 

Uma nova reforma na educação brasileira foi implantada em 1996. Trata-se da mais 

recente LDB, que trouxe diversas mudanças às leis anteriores, com a inclusão da 

educação infantil (creches e pré-escola). A formação adequada dos profissionais da 

educação básica também foi priorizada com um capítulo específico para tratar do 

assunto. 
Ainda em 1996, o Ministério da Educação criou o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) 

para atender o ensino fundamental. Os recursos para o Fundef vinham das receitas 

dos impostos e das transferências dos estados, Distrito Federal e municípios 

vinculados à educação. 
O Fundef vigorou até 2006, quando foi substituído pelo Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação. O novo fundo (FUNDEB) atende agora  toda a educação básica, da 

creche ao ensino médio, que  passa a ser beneficiada com recursos federais. Um 

compromisso da União com a educação básica, que se estenderá até 2020. 
É nessa trajetória de quase 80 anos que o Ministério da Educação busca promover 

um ensino de qualidade. Com o lançamento do Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE), em 2007, o MEC vem reforçar uma visão sistêmica da educação, 

com ações integradas e sem disputas de espaços e financiamentos. No PDE, investir 

na educação básica significa investir na educação profissional e na educação 

superior. (MEC. História do Mec.)
6
. 

 

 Desta síntese pôde-se observar que foi percorrido um longo caminho para chegar à 

atual LDB. O artigo 26 §5 mostra a incorporação de uma língua estrangeira no currículo da 

educação básica nacional: 
 

Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional 

comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, 

por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da 

sociedade, da cultura, da economia e da clientela. 
§ 5º. Na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a partir da 

quinta série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha 

ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da instituição.(LDB, 

1996). 

 

 Por meio destas referências, mostramos que a LDB aborda a  inclusão de uma língua 

estrangeira. Outro documento muito importante veio a reforçar os critérios para a construção 

da nova educação brasileira, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Na primeira página 

do volume PCN, Linguagens Códigos e suas Tecnologias, A reformulação do ensino médio e 

as áreas do conhecimento, lê-se o seguinte:  

 

 A reformulação do ensino médio no Brasil, estabelecida pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional de 1996, regulamentada em 1998 pelas Diretrizes do 

Conselho Nacional de Educação e pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, 

procurou atender a uma reconhecida necessidade de atualização da educação 

brasileira. 
Atualização necessária tanto para impulsionar uma democratização social e cultural 

mais efetiva, pela ampliação da parcela da juventude que completa a educação 

básica, como para responder a desafios impostos por processos globais [,..] (PCN, 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. 1997, p. 1). 
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  Como se observa os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), com certeza trouxe 

maior clareza para impulsionar a educação que, como diz o texto anteriormente citado: “como 

para responder a desafios impostos por processos globais”.  Ainda assim, durante anos, a 

maioria das Secretarias Estaduais e Municipais de Educação considerou que os PCN seriam 

suficientes para orientar a organização curricular das escolas e o trabalho dos professores. A 

falta de uma proposta mediadora que contextualizasse as normas e recomendações nacionais, 

realidade local e dos alunos, dificultou a consolidação dos PCN e, mesmo depois, dos PCN 

em Ação. Criou-se um vácuo curricular que, em muitos casos, levou à fragmentação dentro 

das escolas e a uma diferenciação sem critérios entre elas, dificultando seu funcionamento 

como Redes. Nesse contexto, emerge a necessidade de reorganização dos currículos escolares 

com vistas a garantir o direito à educação de qualidade com equidade. 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), Linguagens Códigos e suas 

Tecnologias; (1997) na página 07, ao enunciar sobre os objetivos dos PCN, indicam que 

“Pretende discutir a condução do aprendizado, nos diferentes contextos e condições de 

trabalho das escolas brasileiras, de forma a responder às transformações sociais e culturais do 

mundo contemporâneo, levando em conta as leis e diretrizes que redirecionam a educação 

básica”. Mais adiante, na  introdução do Capítulo correspondente a Língua estrangeira 

moderna, diz: 

 

O processo de aprendizagem de uma língua estrangeira envolve obrigatoriamente a 

percepção de que se trata da aquisição de um produto cultural complexo. Esse 

aprendizado, iniciado no ensino fundamental, implica o cumprimento de etapas bem 

delineadas que, no ensino médio, culminarão com o domínio de competências e 

habilidades que permitirão ao aluno utilizar esse conhecimento em múltiplas esferas 

de sua vida pessoal, acadêmica e profissional (PCN, Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias 1997, p. 93). 

 

 Da leitura desta introdução se depreende que “[...] Esse aprendizado, iniciado no 

ensino fundamental [...]” deveria valer também para a disciplina de língua espanhola, porém, 

na prática, neste momento, ela não acontece, porque, se bem é verdade a lei 11.161 legisla  

sobre essa questão, muitas Secretarias de Educação de diferentes estados brasileiros têm 

dificuldade em aplicá-la. 

 Apesar de ter todos esses dispositivos legais, ainda faltava um instrumento que 

completasse a normatização do ensino do espanhol nas escolas publicas. Esse vazio foi 

preenchido ao se publicar a Lei Nº 11.161, de 5 de agosto de 2005, que dispõe sobre o ensino 

da língua espanhola. No Art. 1º, no 1º parágrafo, lê-se “O processo de implantação deverá 

estar concluído no prazo de cinco anos, a partir da implantação desta Lei.” Quantas escolas já 

cumpriram esta lei? Muito poucas. Isso se deve ao fator de que não existe uma proposta 



 
 

curricular para o ensino de língua espanhola nas escolas públicas de nosso estado. É nesse 

sentido que realizamos o nosso trabalho: a de investigar os efeitos da ausência de um 

referencial curricular na  elaboração dos planos de curso da disciplina de Língua Espanhola 

nas escolas publicas de ensino médio do Estado de Rondônia,  e que sirva como ferramenta 

para trabalhar na integração com os nossos vizinhos dos países fronteiriços  de fala espanhola, 

ainda mais que, como afirmamos anteriormente, a transoceânica que  nos conectará com o 

Oceano Pacífico já é uma realidade. 

 Ao analisar a Lei 11.161 do 05/08/2005, deparamo-nos com uma série de dificuldades 

na execução desta Lei, e uma das principais é a que legisla sobre oferta obrigatória para a 

escola e matrícula facultativa para o aluno. Normatiza o ensino do espanhol nas escolas do 

ensino médio, mas também diz que “será implantado, gradativamente, nos currículos plenos 

do ensino médio”. Posteriormente, no § 2
o
 desse mesmo artigo se lê “É facultada a inclusão 

da língua espanhola nos currículos plenos do ensino fundamental de 5
a
 a 8

a
 séries”. Então, 

essa aparente contradição na lei, tem trazido interpretações diversas nos diferentes órgãos do 

estado de Rondônia, tanto que o Conselho Estadual de Educação do Estado de Rondônia  

prioriza o ensino da língua espanhola no ensino médio. 

Outro documento muito importante e que ajudou ao esclarecimento de  algumas 

dúvidas com respeito à implantação do ensino da língua espanhol no país é o PARECER 

CNE/CEB Nº: 18/2007 COLEGIADO: CEB aprovado em:  8/8/2007. Este parecer  faz 

esclarecimentos sobre cinco questões originadas na implementação da Lei Federal nº 11.161, 

de 5 de agosto de 2005, que “dispõe sobre o ensino da Língua Espanhola” que a Secretaria de 

Educação de Sergipe formulou à Câmara de Educação Básica em Brasília, e que, sem duvida 

alguma serve também para o estado de Rondônia: 

 

1 – A instituição de ensino que oferece no Ensino Médio a Língua Espanhola como 

Língua estrangeira obrigatória, em atendimento ao que determina o inciso III do Art. 

36 da Lei no 9.394/96, já estará também atendendo ao disposto na Lei no 

11.161/2005 ou deverá tornar a Língua Espanhola oferecida de matrícula facultativa 

para o aluno e inserir no seu currículo, em caráter obrigatório, uma  outra língua 

estrangeira moderna (Inglês, Francês, etc.)? 
2 – Será permitido o oferecimento de apenas uma língua estrangeira moderna à 

instituição de ensino que pretenda incluir no seu currículo, em caráter obrigatório, a 

Língua Espanhola? 
3 – Poderá a instituição de ensino disponibilizar, no ato da matrícula, o oferecimento 

da Língua Espanhola e de outra língua estrangeira moderna para que o aluno faça 

sua opção por apenas uma delas? 
4 – Deverá constar na documentação de conclusão de curso ou guia de transferência 

do aluno, a serem emitidos pela instituição oficial de Ensino Médio, o registro da 

Língua Espanhola cursada em Centro de Estudos de Língua Moderna ou em outras 

instituições? 

  



 
 

 No final do ano de 2009, o Conselho Estadual de Rondônia – CEE/RO emitiu a 

Resolução nº 704/09-CEE/RO, de 17 de Dezembro de 2009, Homologada em 12 de Janeiro 

de 2010, em cumprimento à lei 11.161/2005, que estabelece normas para a oferta de  língua 

espanhola no ensino médio das instituições  do sistema estadual de ensino do Estado de 

Rondônia. Embora essa lei determinasse o prazo de cinco anos, a Secretaria de Estado da 

Educação de Rondônia – SEDUC- só efetivou a devida implantação a partir do ano letivo de 

2010, em atendimento a essas bases legais citadas por meio da Portaria Nº 0130/2010-

GAB/SEDUC para o Ensino Médio Regular e Educação de Jovens e Adultos-EJA, sendo 

então inserida na grade curricular, a partir de 2010, a Língua Espanhola. 

 Tanto a Resolução Nº 704/09-CEE/RO como a Portaria Nº 0130/10-GAB/SEDUC 

asseguram aos municípios considerados geograficamente de fronteira a oferta da Língua 

Estrangeira Moderna  Espanhol  como obrigatória a oferta pela escola e também de matrícula 

obrigatória para o aluno. No entanto, para as escolas de esses municípios legalizarem essa 

decisão, é necessário que a comunidade se reúna para deliberar sobre a oferta da língua 

Espanhola como primeira língua, registrar em ata assinada pelos participantes e depois 

encaminhar à Representação a que está jurisdicionada, para que a mesma informe à Gerência 

de Educação-GE e à Gerencia de Apoio, Controle e Avaliação –GACA/SEDUC para o devido 

conhecimento. 

 Nesse contexto, tem-se o conhecimento extraoficial de que o único município que 

oferece a Língua Estrangeira Moderna – Espanhol como primeira língua no ensino Médio é 

Guajará Mirim. Vale ressaltar que mesmo que a escola oferte o Espanhol como primeira 

língua, ela é obrigada a ofertar o Inglês como segunda língua, de matrícula facultativa para o 

aluno. 

Toda a legislação que normatiza o ensino da língua espanhola está sendo aplicada de 

diversas formas, porque a interpretação das mesmas dá lugar a dúvidas. A Constituição 

Federal garante uma educação de qualidade, mas não é o que está acontecendo no nosso 

estado. A lei 11.161 deixa muitos vazios, tanto é que o Conselho Estadual de Educação emite 

resoluções às vezes contraditórias, como por exemplo, aquela que diz  respeito à “frequência 

facultativa”. A lei 11.161 diz “matrícula facultativa”; uma vez que o aluno opta por a língua 

espanhola, ele implicitamente está aceitando as normas que regem  em quaisquer  das 

matérias oferecidas pela escola. 

 

 

 



 
 

 

 

3 O ENSINO DA LINGUA ESPANHOLA: desafios para o professor 

 Nesta seção fazemos referência sobre a padronização do ensino de línguas pela 

Comunidade Europeia que elaborou um documento base para o ensino de línguas: “Marco 

Común de Referencia para las Lenguas”, neste caso para a língua espanhola; descrevemos as 

dificuldades para o ensino da língua espanhola por conta da semelhança  com a língua 

portuguesa. Tratamos as dificuldades de se trabalhar desde a perspectiva  multicultural e 

interdisciplinar , e, principalmente,  os processos de  transferência  entre a  língua materna e a 

língua estrangeira. No desafio de padronizar o ensino de línguas, a Comunidade Europeia cria 

um documento referencial para o ensino de cada uma das línguas da região e que, seguindo a 

estrutura do mesmo, pode-se aplicar ao universo do ensino de línguas estrangeiras. No caso 

do espanhol foi criado o “Marco de Referencias de la Lengua” para atender ao ensino do 

espanhol como língua estrangeira logrando, com isso, uma padronização no ensino, avaliação 

e qualificação. No capítulo 08, referente a “La diversidad Lingüística y el Currículo ”  o 

documento enuncia que: 

El debate que rodea la enseñanza de las lenguas modernas en los colegios de 

enseñanza primaria ilustra este asunto, en el sentido de que hay una gran variedad y 

controversia  - a nivel nacional, e incluso regional dentro de un mismo país -  

respecto a la definición de los objetivos Iniciales, inevitablemente “parciales” , que 

hay que establecer para este tipo de enseñanza. ¿Deberían los alumnos aprender los 

rudimentos básicos del sistema de la lengua extranjera (componentes lingüísticos)? 

¿Deberían desarrollar la consciencia lingüística: conocimientos lingüístico más 

generales (saber), destrezas (saber hacer) y conocimiento existencial (saber ser)? 

¿Tendrían que llegar a distanciarse de su lengua y cultura nativas o  sentirse más 

cómodo en ellas? Sería que se les diera confianza desde el reconocimiento y 

confirmación de que son capaces de aprender otra lengua? ¿Deberían aprender  a 

aprender, adquirir un mínimo de destrezas  de comprensión oral , jugar con la lengua 

extranjera  y acostumbrarse a ella (sobre todo a sus características fonéticas y 

rítmicas) por medio de poemas y canciones? Ni que decir que es posible hacer varias 

coas a la vez y que se pueden combinar muchos objetivos o agregar unos a otros 

(MARCO COMUN DE REFERENCIAS, 2002, p.169-170) 

 

 Este documento regula todos e cada um dos aspectos concernentes ao ensino de língua 

espanhola. Está composta por nove capítulos. A sua leitura, sem dúvida, ajudará muito o 

professor de línguas estrangeiras. 

Sabemos que aprender uma nova língua é algo fascinante; não é simplesmente 

aprender a falar, é abrir uma nova janela que nos leva a conhecer um mundo novo com 

costumes e  tradições, formas de manifestação cultural diferente ao nosso. É mergulhar numa 

aventura na história de povos tão perto geograficamente, porém, muito ignorados por nós 



 
 

culturalmente. Descobrir semelhanças e diferenças, em fim, integrar-nos culturalmente neste 

mundo atual que, com certeza, caminha à globalização. No entanto, surge também um 

problema no processo de ensino e aprendizagem em relação ao espanhol: o encontro com os 

falsos cognatos, também chamados de “falsos amigos”. Aprender uma língua que se 

assemelha muito à nossa não é uma tarefa tão fácil, como é o caso do português e o espanhol. 

Leva o aluno principiante a cair nas interferências, transferindo de forma errônea, levando o 

aluno a acreditar que pode dominar facilmente uma língua estrangeira não sabendo que a 

semelhança nem sempre é “igual”. Em síntese de acordo com Ceolim (2003) falsos cognatos: 

palavras que coincidem na grafia em ambas as línguas, mas podem ou não coincidir na 

pronuncia, assim temos que os falsos cognatos fônicos são  palavras que não coincidem na 

grafia, mas podem coincidir (por pronuncia errada) na fonética. Estão incluídos aqueles que 

possuem distintos acentos e falsos amigos aparentes: palavras que sem coincidir na grafia nem 

na pronuncia, lembram, pela aproximação e devido à associação lexical, outros significados e 

sentidos diversos. 

 Assim, com a integração cultural em pleno processo de consolidação entre os países 

latinos americanos, e tomando em conta a obrigatoriedade do ensino da língua espanhola em 

todas as escolas públicas, se faz necessário que os profissionais do ensino dessa língua 

estejam preparados para não cair nas armadilhas dos falsos cognatos ou então acabar falando 

“portunhol” que é a mistura do português com espanhol. 

 Chegando a este ponto Ceolim (2003) dá uma definição para o conceito de falsos 

cognatos como: “aquelas palavras que, pela igualdade ou semelhança ortográfica e/ou 

fonética parecem a olho nu fáceis de serem entendidas, traduzidas ou interpretadas, mas que 

acabam por ser autênticas armadilhas para leitores e tradutores” (CEOLIN, 2003, p. 40). 

O mesmo autor classifica os falsos cognatos em: 

Falsos amigos ortográficos: palavra que coincidindo em ambas as línguas na 

ortografia, não coincidem ou podem não coincidir na pronuncia; falsos amigos 

fonéticos: palavras que não coincidindo na ortografia, coincidem ou podem 

coincidir (por uma pronúncia errada) na fonética. Incluídos aqui aqueles que 

possuem diferentes acentos e falsos amigos aparentes: aquelas palavras que sem 

coincidirem na escrita nem na pronúncia, lembram, pela forma aproximada e devido 

a associações lexicais várias, outros significados e sentidos diferentes (CEOLIN, 

2003, p.40, grifo nosso).] 

 

No caso dos falsos cognatos, esses câmbios acontecem em cada uma das línguas, sendo que 

nas duas conservam algum elemento originário. Assim, há palavras cujo contexto de aplicação 

foi reduzido a uma ou outra língua. Exemplo: a palavra “presunto” em espanhol é presumível 

em português, assim, há muitos casos. 



 
 

 Desta forma é necessário o uso exato e interpretação adequada dos falsos cognatos 

para que o aluno identifique as diferenças dos significados que se escondem muitas vezes, 

sobre a semelhança da forma. 

 Na produção e compreensão de uma língua estrangeira, muitas das vezes se encontram 

palavras que, por ter uma origem comum, não oferecem dificuldades; no entanto, é necessário 

que seja observado que as semelhanças entre palavras de línguas diferentes não sempre se 

apresentam com facilidade para o entendimento entre os falantes dessas línguas. Este caso 

pode ser observado nas provas dos vestibulares nas universidades brasileiras, na disciplina de 

espanhol como língua estrangeira. 

  Como destaca Almeida (1995) sobre a conveniência de identificar os falsos cognatos,  

 

[...] Considerando a importância dos cognatos e dos falsos cognatos no aprendizado 

de uma língua estrangeira, convém identificá-los e esclarecer seu uso, com o 

objetivo de contribuir para que se evitem, no caso dos falsos cognatos os equívocos 

e mal-entendidos no uso dessas línguas [...] tanto na produção como na 

compreensão. (ALMEIDA, 1995, p.17). 

 

 Estas dificuldades se apresentam para qualquer estudante hispano e brasileiro. É 

necessário que o professor de língua estrangeira esteja suficientemente preparado para 

esclarecer as duvidas que apareçam durante o período de aula. 

 Há outros aspectos que também são desafios para o professor de língua estrangeira, 

como a identificação com a língua e a cultura. Muitos ensinam a cultura dos países vizinhos 

porque é uma forma de ter renda, mas muito poucos conhecem de verdade a cultura dos países 

que falam a língua ensinada. O desafio de ensinar a língua em salas de aula inapropriadas e 

com horários fora do turno regular contribui para desmotivar os professores de língua 

espanhola de nosso estado. 

 

 3.1 AQUISIÇÃO E APRENDIZAGEM DA LÍNGUA ESPANHOLA 

 O uso de uma língua, abrangendo a sua aprendizagem inclui ações realizadas pelas 

pessoas que, como indivíduos e como atores sociais, desenvolvem um conjunto de 

competências gerais, particularmente, faculdades comunicativas em línguas. No quadro 

seguinte temos uma síntese das teorias da aquisição da linguajem: 

 

 

 

 



 
 

Quadro 1 - Teorias da aquisição da linguagem 

TEORIA AUTOR/ES PRINCIPAIS CARATERISTICAS 

Behaviorismo Skinner Estimulo resposta: estímulo resposta vem do meio 
Hábito 
Erro inaceitável 
Mecânico 
Imitação 

Inatismo Chomsky Aprendizagem nata 
Primeiro a aceitar o erro 

Socio-Interacionismo Vygotsky Interação 
Relação reciproca com o meio 

Interação Shulmann Interação com a cultura do outro 

Coneccionismo Brunner Repetição fortalece a aprendizagem 
Baseada nas concepções neurais: sinapse 
A plasticidade neural proporciona mais facilidade  na 

aquisição da língua 

A criança tem mais facilidade para aprender uma 

língua que o adulto 
 

Com respeito a uma língua estrangeira, para executar qualquer tarefa comunicativa os 

alunos utilizam certo número de competências adquiridas ao longo de experiências anteriores, 

e são esses alunos que desenvolvem capacidades, a longo e curto prazo. 

Para um melhor desempenho das atividades do ensino aprendizagem, em 2006 foi 

publicado um documento muito importante, Orientações Curriculares para o Ensino Médio, 

que na sua apresentação esclarece: 

 

O objetivo destas orientações é o de sinalizar os rumos que esse ensino deve seguir, 

o que faz com que tenham um caráter minimamente regulador, do contrário, não 

haverá razão em fazer tantos esclarecimentos, marcar posições teórico-

metodológicas, sugerir caminhos de trabalho etc. No entanto, para que esse caráter 

regulador ganhe sentido e produza efeitos, sabemos que serão necessários muitos 

outros passos, entre os quais destacamos o de sua leitura, análise e discussão no 

âmbito das instituições formadoras de professores, em conjunto com os indivíduos 

em formação, e também o de sua leitura, análise e discussão por parte do coletivo 

das escolas (Orientações Curriculares para o Ensino Médio, 2006; volume 1, p. 127). 

 
 

Há um processo pelo qual atravessam todos  aqueles que têm desejos de aprender uma 

língua diferente, a interlíngua, e é uma etapa na qual  necessariamente o aprendiz de uma 

segunda língua terá que passar e, nesse processo de transferência entre a Língua Materna  e a 

Língua Estrangeira Moderna, no caso especificamente na aquisição do espanhol como 

segunda língua, corre-se sempre o risco de deduzir pelos cognatos existentes entre as duas 

línguas, cair nas armadilhas dos falsos cognatos. É neste momento que o professor deve agir 

corrigindo os erros, explicar e estar sempre atento ao que seus alunos estão tentando entender 



 
 

de tais palavras, pois o aluno buscará no seu input inconscientemente ou não, informações e 

estratégias no processo de aprendizagem. Entende-se também que, no percurso do processo de 

aprendizagem haverá pequenos erros gramaticais e de interpretação dos textos, devido aos 

falsos cognatos que precisarão ser trabalhados. 

A maior dificuldade se apresenta no primeiro ano, especialmente na relação da 

realização fônica com uma representação gráfica; os equívocos estão presentes quase em 

todos os anos do curso. A maioria dos equívocos acontece porque o aprendiz da língua 

estrangeira tenta aplicar o sistema fonético fonológico de sua língua materna (português) em 

realizações fônicas do espanhol.  É muito importante que o professor de Língua Espanhola  

fique alerta a essa transferência que o aluno aprendiz quer fazer, haja vista que essa face ou 

processo de interlínguas se torne permanente ao não ser corrigido. 

O que se quer mostrar com este trabalho é que o professor, quando estiver diante das 

hipóteses apresentadas anteriormente, avalie seu aluno não colocando caneta vermelha ou 

simplesmente dando uma nota para classificar, senão mostrar os pontos que ele deve trabalhar 

e ainda aproveitando os “erros” para que ele, o aluno, também possa reconstruir suas próprias 

estratégias, do contrário, o aluno não alcançará uma aprendizagem significativa. Quando o 

professor atua de maneira reflexiva passa a desenvolver o papel ativo no processo de ensino 

aprendizagem da Língua Estrangeira (doravante LE), aproveita o conhecimento que o aluno já 

traz consigo na intenção de aprender uma LE, e durante o processo da interlíngua, ele chega a 

apropriar-se da LE com competências e habilidades para comunicar-se, tanto na forma oral 

quanto na escrita. O erro, a partir do estado de interlíngua, deve ser considerado como uma 

produção independente e necessária na aquisição da língua meta. 

 No processo de aprendizagem da LE, qualquer texto é veiculado por um determinado 

canal, normalmente ondas acústicas ou objetos escritos. É dentro deste contexto que intervêm, 

na produção da fala ou escrita, os falsos cognatos. A fim de realizar as intenções 

comunicativas, os utilizadores/aprendizes mobilizam as capacidades gerais acima 

apresentadas e as combinam com uma competência comunicativa mais especificamente 

relacionada com a língua. 

 Nesse contexto, aparece também outro aspecto muito importante: a variante linguística 

que o professor ensina para os seus alunos. Qual variante linguística ensinar? Nesse sentido, 

muito pouco se tem discutido para definir qual é a variante a ser ensinada aos alunos 

brasileiros que aprendem o espanhol como língua estrangeira nas escolas do estado de 

Rondônia. Esta preocupação não é só de nossos professores do estado de Rondônia, nem dos 

professores brasileiros em particular, senão, de todos os professores de espanhol, em diversos 



 
 

países em que é ensinada esta língua. O professor Denis Manuel Canellas, da Universidade 

Complutense de Madrid, se refere ao tema, em 1993, nos seguintes termos: 

 

[...]Ya no debemos pensar en un ideal de lengua emanado exclusivamente de 
Madrid [...], sino que hay en el horizonte hispanohablante otras muchas 

aglomeraciones que suponen grandes polos de atracción y de imitación: 

Buenos Aires, Lima, México... Y, entre esos grandes focos, hay que contar también 

con las grandes ciudades españolas: Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao... Cada 

ciudad grande, en torno a la que viven y se desviven multitudes, despide un influjo 

lingüístico de gran importancia, al que se somete voluntariamente el hablante medio, 

quien —según las palabras de A. Zamora Vicente— ‘acaba por considerar esa habla 

como inalienable signo de identidad’. 
La adquisición del léxico es gradual, y se establece no sólo en las tres fases 

mencionadas de identificación, memorización y uso, sino en distintos niveles de 

conocimiento y de dominio. 
Aunque se suele simplificar pensando que una palabra se sabe o no se sabe, la 

habilidad para usarla receptiva y productivamente se adquiere progresivamente. Una 

cuestión que no se debe obviar es qué hay que aprender de una palabra. La respuesta 

inmediata a esta pregunta será que indudablemente hay que conocer su significado o 

significados. Sin embargo, la experiencia en la enseñanza de lenguas extranjeras nos 

indica que el alumno tiene que adquirir más conocimientos y habilidades. Se 

considera que conocer una palabra implica: (a) poder pronunciarla y reconocerla en 

el discurso oral de otros; (b) saber cómo se escribe; (c) saber su posible derivación y 

composición; (d) saber las reglas que regulan su uso sintáctico; (e) saber con qué 

palabras se combina y cuáles le suelen acompañar; (f) saber si tiene connotaciones 

de registro o de estilo, y ante todo; (g) ser capaz de utilizarla con adecuación en el 

momento en que se necesita.(ACTAS, 2001,p.223) 

 

 De acordo com o trecho anteriormente citado, pode-se confirmar que é necessário 

ensinar as diversas variantes linguísticas para os alunos e dessa forma conduzi-los ao 

conhecimento integral da língua espanhola. 

 Ao definir Referenciais Curriculares, o sistema traduz seus princípios de ação em 

prescrições educacionais, com objetivo de elaborar um instrumento que oriente e guie a 

prática pedagógica cotidiana. O currículo é o elo entre a declaração dos princípios gerais e a 

sua tradução operacional, entre a teoria educacional e a prática pedagógica, entre o 

planejamento e a ação, enfim, entre o que se prescreve e o que acontece realmente na sala de 

aula. Assim, o currículo é concebido como o conjunto de atividades que ocorrem na escola.     

O currículo é a sequência  de matérias propostas para um dado ciclo de estudos, um 

nível de escolaridade ou um curso, cuja frequência e conclusão conduzem o aluno a graduar-

se nesse ciclo, nível ou curso. De um trabalho realizado por: Edite Luzia Lopes Tavares, 

Maria Clara Fonseca, Maria de Lurdes Araújo, Rita Maria Mendes Rocha, “Currículos 

Funcionais de Modelos de Organização curricular
7
”, transcrevemos estas citações: 
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Em termos práticos, o plano curricular concretiza-se na atribuição de tempos letivos 

semanais a cada uma das disciplinas que o integram, de acordo com o seu peso 

relativo no conjunto dessas matérias e nos vários anos de escolaridade que tal plano 

pode contemplar. ( p. 9) 
Plano estruturado de ensino-aprendizagem, incluindo objetivos ou resultados de 

aprendizagem a alcançar, matérias ou conteúdos a ensinar, processos ou experiências 

de aprendizagem a promover (p. 5) 
  

 De acordo com o exposto, se observa que o tempo é um fator muito importante no 

momento de planejar e executar qualquer proposta curricular, considerando inclusive, os 

contratempos que aparecem no calendário escolar. 

 Apresentam-se três tipos de Currículo: Currículo Informal, Currículo Oculto, 

Currículo Formal. Sobre o Currículo Informal, Ribeiro (1990) afirma que: “Por currículo 

informal entende-se toda a atividade estruturada ou não estruturada que faça parte da vida 

escolar dos alunos para além das atividades letivas”. São exemplos deste currículo: clubes 

escolares, desporto escolar, associações de estudantes, etc. Este currículo, normalmente, é de 

carácter facultativo. 

O conceito de currículo oculto designa, simultaneamente, dois aspectos: por um 

lado, aquelas práticas e processos educativos que induzem resultados de 

aprendizagem não explicitamente visados pelos planos e programas de ensino e que 

apenas se indiciam, por não serem ainda totalmente conhecidos; por outro, refere-se 

a efeitos educativos que a educação escolar parece favorecer, como uma espécie de 

subproduto do currículo formal, respeitantes, sobretudo à aquisição de valores, 

atitudes perante a escola e matérias escolares, processos de socialização, de 

formação moral [...] (RIBEIRO, 1990, p. 8). 

 

 Por Currículo Formal, a definição aclara de forma adequada a diferença com o 

currículo informal: 

O currículo formal designa o plano de ensino-aprendizagem – nos seus objetivos, 

conteúdos e atividades – expressamente definidas para promover aprendizagens 

explícitas, o qual constitui obrigação formal do professor implementar e se traduz, 

concretamente, no horário letivo de alunos ou professores e no cumprimento de 

programas estabelecidos (RIBEIRO, 1990, p. 9). 

 

 É neste tipo de currículo que está centrada nossa atenção, já que ela estabelece os 

critérios dos aspectos que se devemos ter na elaboração dos currículos escolares. 

  Em termos práticos, o plano curricular concretiza-se na atribuição de tempos letivos 

semanais a cada uma das disciplinas que o integram, de acordo com o seu peso relativo no 

conjunto dessas matérias e nos vários anos de escolaridade que tal plano pode contemplar. O 

currículo eficaz, nessa perspectiva, é todo aquele que apresenta uma estruturação que facilita a 

estruturação das oportunidades dos alunos a aprenderem num tempo e ritmo adequados ao seu 

desenvolvimento. 

 Outro aspecto que consideramos muito importante é das competências conceituais. 



 
 

São elas as que ajudam para compreender, analisar, comparar e avaliar teorias, tendências e 

metodologias gerais relacionadas com o ensino de segundas línguas estrangeiras/línguas e sua 

Linguística, assim como aprender a avaliar línguas estrangeiras  e suas adaptação a diferentes 

contextos de ensino/aprendizagem. 

As possibilidades oferecidas pelas novas tecnologias no respeito à informação e 

conhecimento são muito grandes. O professor está na obrigação de se atualizar para não ficar 

atrasado em relação aos alunos e, dessa forma, conhecer e compreender os aspectos 

linguísticos, culturais e comunicativos relevantes (fonética, gramatica, léxico) do espanhol 

intelectual e valorizar o papel da literatura espanhola como uma ferramenta para 

desenvolvimento.  

Dentro das habilidades processuais, o professor deve ser capaz de selecionar e usar 

teorias e métodos de ensino e aprendizagem de uma segunda língua, criando projetos de 

currículo adaptado a diferentes contextos de ensino, tais como: ser capaz de selecionar e 

utilizar textos literários espanhóis adequados para o desenvolvimento de competência 

linguística e a abordagem ao contexto sociocultural dos espanhóis. A literatura como 

instrumento de descolonização das mentes, das economias, etc. 

As competências sistêmicas são as que ajudam integrar o que aprenderam sobre 

métodos, teorias, etc., no pensamento crítico para a observação dos processos de 

ensino/aprendizagem de espanhol como uma segunda língua/línguas. 

 O professor deve ser capaz de integrar o que aprenderam sobre métodos, teorias, etc., 

na execução do ensino em sala de aula de espanhol como língua estrangeira. Mostrar o que foi 

aprendido em cada módulo dos cursos de ”Atualização” dos quais participou; na preparação 

do trabalho, na análise de casos específicos e na resolução de problemas semelhantes aos 

propostos. Gerenciar seus conhecimentos e referências a obras de Introdução à investigação 

em conformidade com os requisitos de clareza, estrutura, relevância dos dados e informações. 

Desenvolver, com base nas lições aprendidas suas experiências pré-profissionais, reflexões 

críticas, suas tarefas de professor e que servem para a auto avaliação e a autocorreção. 

Os métodos de ensino de línguas estrangeiras são muito importantes quanto a sua  

aplicação, particularmente no ensino do espanhol como uma língua estrangeira para alunos 

que estão construindo a sua base de conhecimentos. 

 A metodologia do ensino de línguas estrangeiras tem tido um constante progresso e 

evolução, especialmente desde a segunda metade do século XIX. Este processo acelerou-se 

nos últimos anos com o desenvolvimento de diferentes propostas metodológicas dentro do 

denominado "abordagem comunicativa". Novas teorias (linguísticas, aprendizagem de realce 



 
 

e psicolinguísticas) têm mostrando ao longo destes anos sua eventual aplicação, sua eficácia 

prática e até mesmo a sabedoria ou não das suas abordagens teóricas, quando os professores  

têm sido visto face a face com a realidade. 

 O ensino do espanhol como língua estrangeira passou de um pequeno a um  maior 

número de alunos que procuram um ensino com maior qualidade. Por muitos anos e mesmo 

agora, no ensino do Espanhol como língua estrangeira tem-se mantido uma metodologia 

«tradicional» “com base em gramática e tradução”. Ao mesmo tempo, tem tido absoluta 

dependência das metodologias desenvolvidas em outros idiomas como o ensino de inglês. 

Isso está dando forma, no entanto, para o desenvolvimento de proposta metodológica, embora 

seja ainda de quadros teóricos. 

 

3.1.1 Metodologia do ensino de línguas estrangeiras. 

 

 A educação para imigrantes já estava no auge em meados do século passado quando  

começou seu oferecimento utilizando o método de gramática e tradução, que ainda hoje 

continua a ser utilizado, pelo menos parcialmente. Este método, baseado no ensino de línguas 

clássicas, centra-se sobre a língua escrita e especialmente na literatura, assim que as 

habilidades orais não são levadas em conta. Na língua se aprende como estudar e memorizar, 

de forma organizada e sistemática, as regras explícitas de gramática, listas de vocabulário e, 

em seguida, aplicar esta tradução de conhecimento, direta e inversa de frases e textos. Para 

tudo isso não é necessariamente explicito nem sistemático o estudo da gramatica, porque as 

explicações na língua nativa do aluno são constantes. Este método tem vantagens porque o 

centro se transfere do professor ao aluno.  

No entanto, fluxos migratórios do século XIX, especialmente em os Estados Unidos, 

levantaram a necessidade de ensinar rapidamente uma língua para uma grande massa de 

pessoas, em geral com pouca  preparação e cultura e, portanto, com conhecimentos 

gramaticais inexistentes. Essas pessoas não precisavam  aprender uma língua para ler sua 

literatura ou ter interesse acadêmico para compreendê-la, ainda por necessidades práticas de 

subsistência no país de acolhimento. Este foi o caso como eles começaram a desenvolver uma 

série de métodos ("novo método"). Como percebemos na citação a seguir, María de Lourdes 

Otero Brabo Cruz, professora  da Universidade Estadual Paulista - Campus de Assis, no seu 

artigo: “Enfoques Y Métodos En La Enseñanza De Lenguas En Un Percurso Hacia La 

Competencia Comunicativa”, se pergunta: ¿Dónde Entra La Gramática? 



 
 

 

La segunda Guerra Mundial trajo al escenario mundial, y en especial a losEstados 

Unidos, la necesidad de efectuarse de forma eficaz el aprendizaje de lenguas 

extranjeras en corto espacio de tiempo para posibilitar la infiltración en el ejército 

enemigo. Las fuerzas armadas estadounidenses recibieron la ayuda de lingüistas 

estructuralistas expertos como Charles Fríes y su equipo para la viabilización de ese 

proyecto de enseñanza de lenguas extranjeras. El método que surge así, con las 

debidas adaptaciones, pasó a conocerse a partir de 1950 como método audiolengual 

(o audiooral). (ASELE.Actas IX 1998, p. 01) 

 

 Este método (audiolingual) se caracteriza assim porque primeiramente o aluno aprende 

a ouvir e falar, posteriormente, uma vez dominada essa primeira fase, aprenderá a ler e 

escrever. 

 O método ficou conhecido como “enfoque natural”, a partir da sua experiência como 

professora de espanhol em Califórnia (Estados Unidos). T. Terrell y S. Krashen publicam en 

1983 “The Natural Approach”, baseados  na ideia de que o processo de aprender uma segunda 

língua  deve ser feito da mesma maneira como no caso da língua materna, porque em ambos 

os casos o aluno deve aprender/adquirir uma linguagem a ser integrada e ser capaz de se 

comunicar na nova sociedade em que deve viver ou que tenha nascido. 

 A aprendizagem deve ocorrer através da compreensão e prática de sentenças a qual  

está exposto o aprendiz, da mesma forma que acontece no caso das crianças. Por esta razão, o 

ensino na sala de aula é feito exclusivamente na língua alvo, em seus níveis e registros mais 

usuais de todos os dias. Insistimos no fato deque as habilidades orais são fundamentais, e o 

ensino da gramática não é necessariamente explicito. O procedimento na classe ocorre com 

base nas imitações, repetição de frases em um jogo de trocas de perguntas e respostas entre 

professor e alunos. Esse método, no entanto, exige uma maior preparação e trabalho pelo 

professor, nem sempre possível e leva à falta de planejamento e uma dispersão de materiais e 

conteúdo. 

 Os métodos diferentes estruturais (áudio orais, audiovisual) foram ganhando 

importância, atingindo seu auge na década de 1960. O modelo dos procedimentos para esses 

métodos baseados num esquema mecanicista de imitação-repetição-memorização com 

estruturas básicas que gradualmente e sistematicamente se expandirá e tornar-se-á mais 

complexo. As atividades são, portanto, fundamentalmente de exercícios de repetição, 

insistência, transformação, substituição, etc., com base no trabalho com modelos de 

estruturas. O centro da classe se move para os materiais, uma vez que o livro didático e os 

suportes audiovisuais são mais importantes que o professor e o aluno. Apesar de suas 

vantagens (controle de relatório de erros) (sistemática conteúdo, etc.), esse método é pouco 

motivador, especialmente para os estudantes que precisam ser capazes de comunicar-se 



 
 

rapidamente e não têm em conta características e necessidades particulares de cada aluno ou 

grupo. 

O método chamado de “foco ou ensino comunicativo” surgiu na década de 1960 como 

uma reação à metodologia estruturalista. O seu objetivo é desenvolvimento de competências 

comunicativas. O ensino vai ao encontro das necessidades comunicativas dos alunos, que 

participam  de suas características e interesses. Em situações diferentes e atividades da vida 

acontecem diferentes funções comunicativas (pedir algo, informar, obter algo de alguém, 

expressar um sentimento, etc.) Selma Alas Martins Cestaro, no seu artigo “O Ensino de 

Língua Estrangeira: História e Metodologia”, afirma que: 

Enquanto nos Estados Unidos ainda se dava ênfase ao código da língua, ao nível da 

frase (Bloomfield, linguística estruturalista, e Chomsky, gramática gerativo- 

transformacional), na Europa os linguistas enfatizavam o estudo do discurso. Esse 

estudo propunha não apenas a análise do texto oral e escrito, como também as 

circunstâncias em que o texto era produzido e interpretado. A língua é, então, 

analisada como um conjunto de eventos comunicativos (LEFFA apud BOHN e 

VANDERSEN,1988). 

 

  O ensino de língua estrangeira deve ser oferecido para alunos que já tiveram contato  

com a língua e com conhecimentos linguísticos  necessários  para compreender ou expressar 

essas funções. Todas estas metodologias levaram a uma renovação da própria comunicação  e 

uma necessária reflexão sobre a teoria do ensino e  aprendizagem. 

 O mais importante método de desenvolvimento no ensino comunicativo é a tarefa de 

enfoque ou enfoque por tarefas. Com a criação da Comunidade Económica Europeia surge 

um desafio para os linguistas em relação à integração onde há presença de inúmeras línguas e 

dialetos. Para superar essa dificuldade foi elaborado o “Marco Comum Europeu de Referência 

para las Lenguas”, aprendizagem, ensino, avaliação, que faz parte do Projeto Geral de Política 

Linguística do Conselho da Europa, elaborado entre 1989 e 1996, e tem como propósito 

proporcionar uma base para a elaboração de programas de línguas. 

 Após as diversas considerações teóricas enfatizando o uso da língua dentro de uma 

visão ampla, adotaram um enfoque para a ação. Enfoque que segundo o referido documento:  

[…] se centra en la acción en la medida en que considera los usuarios y alumnos que 

aprenden una lengua principalmente como agentes sociales, es decir, como 

miembros de una sociedad que tiene tareas [...] que llevar a cabo en una serie 

determinada de circunstancias, en un entorno específico y dentro de un campo de 

acción concreto (MARCO C. DE REFERENCIA 2001, p.9). 

 Abordagem de tarefas parece muito apropriada para o ensino do Espanhol como língua 

estrangeira para imigrantes ou pessoas que desejam aprender uma língua estrangeira. Suas 

necessidades de comunicação concreta podem abrir-se com êxito usando esse método. No 



 
 

entanto, na prática, programar a  EFA apresenta algumas dificuldades. A elaboração e 

preparação de todo o processo é muito difícil e laborioso e, dada a situação atual do ensino de 

língua espanhola, muitas vezes o professor não tem tempo nem preparação suficiente para 

implementar este método. A ausência de materiais publicados em Espanhol para o Enfoque 

por Tarefas torna esta aplicação mais difícil. Assim, são necessários especialistas para 

desenvolver materiais práticos que possam ser utilizados por professores. Estes materiais são 

geralmente eficazes, os especialistas no ensino de espanhol levam em conta as contribuições 

que, por experiência,  podem fazer aqueles que diariamente trabalham com migrantes e, por 

isso,  sabem melhor suas necessidades.  

 

3.2 PROJETO POLITICO PEDAGOGICO 
 

 As escolas brasileiras, e em particular as rondonienses, estão a caminho de uma 

transformação.  Os modelos tradicionais estão dando espaço a uma nova visão e novos 

conceitos no que refere à construção dos seus Projetos Políticos Pedagógicos. 

 Toda escola que tenha objetivos e desejos de melhoras na qualidade de ensino terá 

metas a cumprir fazendo com que os alunos sejam formados para ser inseridos dentro do 

mundo globalizado, preparados para enfrentar os novos desafios que lhes tocara viver, que 

deseja alcançar metas a cumprir e sonhos a realizar. Esse conjunto de ações, bem como os 

meios para concretizá-las, é o chamado projeto político-pedagógico - o PPP. 

 Depois de ter lido toda a legislação concernente ao ensino do espanhol como língua 

estrangeira, pareceria que  isso é suficiente para sua aplicação na escola mas  não o é. Gandin 

(2003), na sua obra “Temas para um Projeto Politico Pedagógico”, afirma que: 

Pensam muitos que a lei vai mudar a realidade e transformar escolas em instituições 

competentes; sabem, contudo, também, que este poder não é próprio da lei [...]. 

Depois o fato de uma lei de ensino tratar das  questões pedagógicas é profundamente 

prejudicial ao desenvolvimento da educação ; as pessoas vão à faculdade de 

educação  e, em vez de estudar como a aprendizagem ocorre, que horizontes 

divisam, como se da a relação escola-sociedade etc., estudam legislação de ensino 

[...]  (GANDIN, 1999, p. 13-14). 

 

 Posteriormente, Gandim acrescenta um comentário no sentido de que se houver uma 

Lei de diretrizes e Bases de Medicina, ainda estaríamos fazendo sangrias e sanguessugas, pelo 

qual o estado não deveria legislar sobre aspectos pedagógicos. Então que é um PPP?: Eis 

algumas respostas (VEIGA, 1995): 

- É projeto porque reúne propostas de ação concreta a executar durante determinado período 

de tempo. 

- É político por considerar a escola como um espaço de formação de cidadãos conscientes, 



 
 

responsáveis e críticos, que atuarão individual e coletivamente na sociedade, modificando os 

rumos que ela vai seguir. 

- É pedagógico porque define e organiza as atividades e os projetos educativos necessários ao 

processo de ensino e aprendizagem. 

 Para a elaboração deste projeto é importante a participação da comunidade escolar 

(gestores, professores, pais de família, estudantes etc.) para que todos sejam envolvidos nos 

objetivos enunciados no projeto. Na opinião de Gadotti (apud Veiga, 1995, p. 12): 

 

[...] Todo projeto supõe ruptura com o presente e promessas para o futuro. Projetar 

significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se, atravessar um 

período de instabilidade e buscar uma estabilidade em função de promessa que cada 

projeto contém de estado melhor do que o presente. Um projeto educativo pode ser 

tomado como promessa frente determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis 

os campos de ação possível, comprometendo seus atores e autores. 
 
 

 Ao juntar as três dimensões, o PPP ganha a força de um guia - aquele que indica a 

direção a seguir não apenas para gestores e professores, mas também funcionários, alunos e 

famílias. Ele precisa ser completo o suficiente para não deixar dúvidas sobre essa rota e 

flexível o bastante para se adaptar às necessidades de aprendizagem dos alunos. Por isso, 

dizem os especialistas, a sua elaboração precisa contemplar os seguintes tópicos:  

- Missão 
- Clientela 

- Dados sobre a aprendizagem 
- Relação com as famílias 

- Recursos 
- Diretrizes Pedagógicas 
- Plano de Ação 
 

 Por ter tantas informações relevantes, o PPP se configura como uma ferramenta de 

planejamento e avaliação que todos os membros das equipes gestora e pedagógica devem 

consultar a cada tomada de decisão. Portanto, se o projeto da escola está engavetado, 

desatualizado ou inacabado, é hora de mobilizar esforços para resgatá-lo e repensá-lo (leia as 

dicas práticas). "O PPP se torna um documento vivo e eficiente na medida em que serve de 

parâmetro para discutir referências, experiências e ações de curto, médio e longo prazo”, diz 

Paulo Roberto Padilha, diretor do Instituto Paulo Freire, em São Paulo. Esse comentário 

também se aplica para o estado de Rondônia, toda vez que o PPP é documento primordial em 

todas as instituições educativas brasileiras. 

 Celso Vasconcellos, no seu artigo “Orientações Para (Re) Elaboração do Projeto 



 
 

Político Pedagógico das Escolas Municipais”
8
 (2007), apresenta todos os tópicos que deve ter 

um PPP. Acreditamos que é o que melhor se ajusta aos critérios desse documento. Citamos o 

roteiro  para Elaboração do Projeto Político Pedagógico: 

 
1. Apresentação ou Introdução (nela devem constar dados sobre o espaço físico, 

instalações e equipamentos, relação de recursos humanos, especificando cargos e 

funções; habilitações e níveis de escolaridade de cada profissional que presta serviço 

na instituição). 
2. Breve histórico da unidade escolar 
3. Eixo norteador da escola (é o que a diferencia das demais, a sua identidade e 

função no meio social onde está inserida). 
4. Valores e Missão da escola 
5. O que queremos? ( marco doutrinal).É a busca de um posicionamento: 
• Político - visão ideal de sociedade e de homem 
• Pedagógico – definição sobre a ação educativa e sobre as características que deve 

ter a instituição que planeja. 
Ou seja : 
- os princípios 
- as teorias de aprendizagem 
- o sistema de avaliação 
6. O que somos? ( marco situacional) O diagnóstico da realidade da escola. É a 

busca das necessidades a partir da análise da realidade e/ou  juízo sobre a realidade 

da escola, comparação com o que se deseja ser). 
7. O que faremos? ( marco operativo ) Programação do que deve ser feito 

concretamente para suprir as faltas. É a proposta de ação. Que mediações ( 

conteúdos, metodologias e recursos ) serão necessários para diminuir a distância 

entre o que vem sendo a instituição e o que deverá ser. 
 Ou seja, a Proposta Curricular. 
- organização da escola 
- organização do trabalho 
- processos de avaliação 
A proposta curricular deve estar diretamente relacionada aos pressupostos teóricos 

estabelecidos pela instituição, sem perder o foco nos objetivos, conteúdos e 

avaliação por segmento e área de conhecimento. 
8. Anexos 
- matriz curricular 
-marcos de aprendizagem 
-projetos especiais 
-outros (VASCONCELLOS, 2007, p.1.) 

 

 No nosso entender, os critérios mencionados por Celso Vasconcelos, geralmente não 

são levados em conta em sua totalidade. Observam-se casos de algumas escolas que copiam 

projetos de anos anteriores sem discutir as novas diretrizes a serem implantadas. 

 No segundo capítulo do seu livro, Luís Armando Gandin (1999) (já citado 

anteriormente), intitulado “Para onde está indo a Escola” traz à reflexão um aspecto que já 

comentamos neste trabalho e é o que refere ao papel que desempenha a escola na sociedade 

atual. Sua afirmação deixa muito claro aquilo que muitos não querem aceitar: “Um dos 

maiores paradoxos da sociedade brasileira é que nunca se falou tanto de investir na educação  

e, ao mesmo tempo, nunca se procurou, com tanto empenho, destruir a estrutura educacional 
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vigente”(GANDIN, 1999, p.64). Basta dar uma olhada a nosso redor para concordar com essa 

afirmação. Por exemplo, a Copa de 2014 irá consumir bilhões de reais enquanto a educação 

fica relegada ao esquecimento. 

 Outra afirmação do mencionado autor nos leva à reflexão, citemos o teórico: 

 
O paradoxo fica esclarecido quando entendemos o que o modelo dominante, o 

neoliberal, espera da escola. A escola necessária ao novo modelo de organização de 

trabalho é aquela que desenvolve no futuro trabalhador as habilidades cognitivas, 

sociais e culturais exigidas no seu novo emprego. (GANDIN, 1999, p. 64) 

 

 Por isso o PPP é muito importante. Não pode ser elaborado e imposto de forma 

vertical, ele tem que atender aos verdadeiros objetivos da sociedade. Saviani, no seu artigo  

“Trabalho e educação: fundamentos ontológicos e históricos” (publicado na  Revista 

Brasileira de Educação v. 12 n. 34 jan./abr. 2007  pag. 155)  faz uma comparação da educação 

antiga com a atual quando afirma que: 

 
A partir do escravismo antigo passaremos a ter duas modalidades distintas e 

separadas de educação: uma para a classe proprietária, identificada como a educação 

dos homens livres, e outra para a classe não proprietária, identificada como a 

educação dos escravos e serviçais. A primeira, centrada nas atividades intelectuais, 

na arte da palavra e nos exercícios físicos de caráter lúdico ou militar. E a segunda, 

assimilada ao próprio processo de trabalho (SAVIANI, 2007, p. 155). 

 

 Pôde-se entender que existia na sociedade escravista, uma educação diferenciada e 

com objetivos específicos; através de uma leitura crítica do contato em que vivemos na 

atualidade não é diferente na nossa sociedade atual. Gandin, referindo-se às caraterísticas da 

escola atual afirma que: 

 

A escola atual, que era suficiente para preparar os  trabalhadores para um processo 

de trabalho baseado no taylorismo/fordismo, na execução de tarefas repetitivas, 

precisa ser substituída  por outra  escola , mais ágil, capaz de responder às 

necessidades do  novo mercado de trabalho . Ou seja, a escola precisa também 

modernizar-se como as empresas, pois somente se a escola tiver uma estrutura 

semelhante às unidades de produção e distribuição é que  ela estará respondendo 

adequadamente às demandas  do mercado. (GANDIN, 1999, p. 64). 

 

Para reforçar  seu ponto de vista, ele afirma que: 
 

O novo papel da escola parece ser o de dotar aos indivíduos de “armas  modernas” 

para a acirrada competição do mercado de trabalho. Toda e qualquer habilidade 

gerada ou conteúdo desenvolvido deve estar a serviço deste objetivo maior. . 

(GANDIN, 1999, p. 64). 

 

 Estas afirmações têm relação com o exposto por Altmamm (2002), quando se refere às 

influencias do BIRD e do BM  em relação à educação brasileira. Então surge a pergunta: O 

que é estudar?  Para responder este questionamento trazemos as afirmações de Libâneo (1990) 



 
 

que  no seu livro “ Didática” afirma: 

 
O estudo é a atividade cognitiva do aluno  por meio de tarefas concretas e praticas, 

cuja finalidade  é assimilação consciente de conhecimentos , habilidades e  hábitos 

sob direção do professor . A atividade cognoscitiva no pode ser considerada 

simplesmente como a manipulação de objetos, vivencias e situações concretas, 

memorização de regras e formulas ou resolução de problemas e tarefas. Essas 

atividades externas somente tem relevância se, gradativamente forem 

transformando-se em atividades internas, como instrumentos do pensamento 

(LIBÂNEO, 1990, p. 104).   

 

 Na concepção de Libâneo, o estudo está ligado ao pensamento e não somente ao 

desenvolvimento de capacidades para o trabalho manual ou repetitivo. É necessário 

considerar esses critérios para um melhor trabalho como formadores da sociedade brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÕES 

 
 

  Nesta seção apresentamos os dados colhidos durante as nossas pesquisas. Inicialmente 

apresentamos dados quantitativos de professores e alunos envolvidos no ensino aprendizagem 

da língua espanhola, apontamos as necessidades dos professores e, posteriormente, 

transcrevemos os dados colhidos através do nosso instrumento de pesquisa; o questionário. 

Fazemos uma análise quali-quantitativa de cada uma das respostas e criamos para uma melhor 

compreensão, gráficos em modelo de pizza.   Em seguida apresentamos a conformação das 

regiões do Estado de Rondônia, que, para uma melhor administração no âmbito educacional, 

divide-se  em  10  regiões.  Seguidamente apresentamos as informações quanto ao número de 

escolas que trabalham a língua espanhola. Posteriormente analisamos os planos de curso de 

seis escolas de três municípios de zona de fronteira: Guajará-Mirim, Costa Marques e 

Vilhena. 

 

4.1  PERFIL DOS PROFESSORES 
 

 Para a construção e desenvolvimento de nosso trabalho participaram professores de 

Língua Espanhola da rede pública do estado de Rondônia. De acordo com o levantamento de 

dados efetuado
9
, o Estado de Rondônia conta com 119 professores de espanhol nos 33 

municípios do estado de Rondônia, e que está dividido em 10 regiões. Conta com 1525 alunos 

matriculados da modalidade Educação Jovens e Adultos (EJA), 15.054 alunos matriculados 

de ensino fundamental, 29.345 alunos do ensino médio. O total de planos de aula apresentado 

é de 113 planos, e, finalmente há 2.164 alunos matriculados nas diferentes modalidades sem 

professor. Com a aprovação da Lei nº 11.161, em 8 de agosto de 2005, a necessidade de 

professores formados pra atender a demanda escolar, e em cumprimento da referida lei, a 

formação de professores para ensino da Língua Estrangeira Espanhola (ELE) no ensino médio 

passou a ser mais uma prioridade para a Secretaria de Educação do Estado de Rondônia.  Esta 

situação apresenta  a nosso ver duas exigências: a) estruturação e implantação de programas 

do ensino do idioma nas escolas, b) a insuficiência de quadro de professores com proficiência 

em Espanhol para o desenvolvimento desta atividade nas escolas de ensino médio. 

 Segundo levantamento do perfil dos professores de espanhol concursados para ocupar 

o cargo de professor e formados pela Universidade Federal de Rondônia, há grande carência e 
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precariedade na formação linguística e metodológica, principalmente pelo fato de que, durante 

a realização do curso de Licenciatura em Letras – espanhol, o futuro professor encontra 

lacunas e deficiências na formação, que dificultam sua posterior atuação profissional em sala 

de aula. Para este estudo serão enunciados alguns aspectos considerados relevantes. 

  No que diz respeito ao ensino do espanhol no sistema universitário de Rondônia, o 

mesmo se concentra em três centros: a Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), 

que oferece estudos de Letras-Espanhol desde 1996 e que já dispõe de mais de 100 

licenciados; a Faculdade de Educação de Colorado do Oeste (FAEC) e as Faculdades 

Integradas de Ariquemes (FIAR).  

 A seguir, enumeramos algumas dificuldades que os professores enfrentam os quais  

precisam de atenção oportuna para corrigi-los, dados esses que emergiram da pesquisa:  

• Formação acadêmica insuficiente, do ponto de vista linguístico, carência ou deficiência  

na fundamentação teórica e metodológica focado na formação discente de língua espanhola . 

Devido a esses fatores, alguns professores apresentam deficiências de produção oral e escrita 

em espanhol de nível elementar e revelam algumas dificuldades relativas à compreensão do 

processo de ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira. 

• Falta de formação acadêmica específica, Pelos dados preliminares muitos professores que 

dão aula não são licenciados em Letras/Espanhol, e este fato acontece geralmente nas zonas 

de fronteira. Em geral, aprenderam a língua espanhola porque viajaram para países hispânicos 

e são aproveitados para o ensino da língua. Ainda que em alguns casos tenham fluência, não 

possuem o conhecimento sistematizado da língua e a formação/prática de metodologia, 

didática, etc. para o ensino da língua estrangeira. 

• Falta de prática do idioma, Como todo professor nativo ou formado em Línguas 

Estrangeiras, o fato de não praticar a língua leva ao esquecimento natural e paulatino da 

mesma. Esse fato fica ainda mais evidente quando a maioria de professores que ministram dá 

aula de espanhol como língua estrangeira para brasileiros não têm o hábito de consultar 

dicionários, gramáticas, publicações e literaturas da língua, nem dispõem de bibliografia 

específica suficiente para as atividades de ensino do idioma na educação formal. Observamos 

que os mesmos apresentam uma espécie de autoconfiança ao não preparar suas aulas com o 

devido rigor que esta atividade exige. 

 Outro aspecto muito importante é a utilização de manuais didáticos com metodologias  

e variantes linguísticas que não se ajustam à realidade local. Em se tratando de zonas de 

fronteira, torna-se ainda mais comprometedor porque a rotina e acomodação pode tomar conta 

desses professores dificultando até mesmo a formação continuada. Aqui se evidencia a 



 
 

necessidade de um processo de educação permanente, continuada desses profissionais, que 

devem rever criticamente não só sua própria postura, mas também a prática com que 

desenvolvem suas atividades, incluindo nessa prática a relação professor-aluno (educador-

educando), os objetivos propostos de formação, os conteúdos ensinados, os materiais e 

recursos utilizados para o ensino de uma segunda língua. 

 Nesse sentido é que desde o ano de 2003 / 2004 as pessoas envolvidas no ensino do 

espanhol (acadêmicos de Letras e professores da Universidade Federal de Rondônia) fizeram 

um convênio com a Embaixada da Espanha para a execução de cursos de formação 

continuada para o desenvolvimento linguístico e metodológico dos professores de Língua 

Espanhola, bem como para a troca de experiências, informações, ideias e materiais. Para o 

ano de 2005 a Secretaria de Educação do Estado de Rondônia assinou uma parceria com a 

Embaixada da Espanha juntamente com a Associação de professores de Rondônia e a 

Universidade Federal de Rondônia. 

 

Tabela 1 - Estado de Rondônia: existência de professores de Língua Espanhola. 

 

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE % 

Municípios com Professores 28 84,85 

Municípios sem Professores 5 15,15 

TOTAL 33 100 

. 

Fonte: Secretaria de Estado de Educação do Estado de Rondônia, 2011. 

 

 Na tabela, observamos que 15.15% de municípios não têm professores, sendo assim, é 

necessário preparar novos profissionais em língua espanhola. No ano de 2011 foi elaborada a 

documentação necessária para a renovação do  convenio para continuar com a atualização de 

métodos e técnicas para o ensino da língua espanhola. Os procedimentos e os resultados do 

convenio serão feito em outro momento. 

 Para se ter um panorama dos professores de Língua Espanhola que lecionam nas 

escolas  foi elaborado um questionário de perguntas com o intuito de tecermos  um perfil dos 

professores que atuam na rede publica estadual de Rondônia. O questionário foi aplicado a 36 

professores (participação voluntária) que participavam do VII Curso de Língua Espanhola 

(oitenta participantes ao todo) realizada no Município de Porto Velho, nas instalações do 

Rondon Palace Hotel entre os dias 1 a 5 de agosto de 2011. O questionário consta de 17 

perguntas das quais transcrevemos os seguintes dados: 



 
 

1) À pergunta: Qual é o município onde você trabalha? Identifica-se com a região ou 

gostaria de estar em outro lugar? 

02 Professores não gostam da localidade onde trabalham e 

34 Professores estão satisfeitos com a localidade de trabalho. 

 

Gráfico 1 – Identificação do professor com a região em que reside 

 

 

Produção do autor  

 

94 % dos professores que responderam o questionário são moradores do mesmo lugar 

e os outros  6% que aceitaram a mudança para o lugar onde se oferecia a vaga de trabalho. 

Moreira (2003) na sua tese de doutoramento, já citada anteriormente, fala da sua experiência 

como professora no Município de Guajará Mirim.  Um fato interessante é aquele em que as 

pessoas veem o imigrante como uma ameaça que “vem tirar o emprego dos filhos da terra”. 

Outro fato importante a indicar é que para efeitos de cumprir com a lei 11.161 muitas escolas 

do interior do estado abriram vagas para muitos professores; e  estes professores  têm aceitado 

trabalhar fora de seus lugares de origem e  integrar-se à nova comunidade. 

A seguinte pergunta refere-se à formação dos professores. 

2) Sua formação é em espanhol? 

07 indicaram que não são formados em Língua Espanhola 

29 são formados em Língua Espanhola. 

6% 

94% 

Professores no gostam do
local onde trabalham

 Professores estão
satisfeitos com o local de
trabalho



 
 

Gráfico – 2  Professores formados em Língua Espanhola  
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As escolas dos municípios do interior que começaram a oferecer a Língua Espanhola o 

fizeram para cumprir com a lei 11.161 e, dos professores que participaram com o 

questionário, 81% deles é formado em Língua Espanhola.  Na carência de professores 

formados a Secretaria de Educação contratou profissionais de outras áreas de conhecimento, 

que neste caso são o 19%, porém, que soubessem o idioma espanhol. Isso demonstra que 

ainda há escolas que têm necessidades de contratar professores formados  para o cumprimento 

da lei que foi promulgada no ano de 2005. 

  Como acontece com muitos outros aspectos da educação brasileira, há uma legislação 

que garante o acesso à educação para  todos os brasileiros; legisla  de tudo aquilo que o aluno 

deverá aprender no percurso de sua vida acadêmica, porém, não há uma legislação apropriada 

para valorizar o professor. Gandin (1999) analisa o fato nos seguintes termos: 

A formação de professores e professoras tem ocorrido em grande parte dos 

casos, em faculdades isoladas. De fato os cursos de licenciatura (inclusive os 

de licenciatura curta, presente em muitas faculdades até alguns anos atrás) 

tem estado concentrados nestas faculdades. Esse fato tem consequências 

diretas no que diz respeito a essa formação. 
Em grande parte dessas faculdades, não há pesquisa, não há estímulo à 

qualificação do professorado, não há articulação entre o que acontece na sala 

de aula  e a produção de conhecimento na área especifica. 
(GANDIN, 1999, p. 123-124). 

 

Essa situação não é diferente com os professores de Língua Espanhola, já que tem 

aparecido pelo interior do estado faculdades que oferecem essa licenciatura. Os que a 

procuram acham que é “fácil” aprender espanhol e garantir dessa forma um emprego com a 

19% 
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espanhola

São formados em Lingua
Espanhola



 
 

ideia “algo melhor que nada”. 

 Como acontece muitas das vezes nos órgãos do governo sobre o desvio de função 

elaboramos a seguinte pergunta: 

3) Qual Função ou cargo atual que exerce?. 

02 estão fora de função (uma esta na função de secretaria, outro na função de gestor escolar) 

34 são professores atuantes. 

 

Gráfico - 3 Função ou cargo atual que exerce o professor de Língua Espanhola 

 

Produção do autor  

 Nesta resposta, 94% dos participantes estão exercendo o cargo de professor e 6%              

não o fazem; alguns casos pela carência de profissionais, o diretor, ou qualquer membro da 

equipe gestora da escola tem que fazer as vezes de professor de língua espanhola. Para isso  

usam  manuais que a escola tem, ou pedem aos alunos para  pesquisar em Internet. Essa 

situação compromete a qualidade de ensino e deixa de seguir as recomendações dos PCN  

quando enfatiza que: 

O professor de língua estrangeira no ensino médio deve lançar mão de 

conhecimentos linguísticos e metalinguísticos dos alunos, estabelecer pontos 

de convergência e de contraste, assim como colocar o aluno frente a 

situações reais de uso do idioma, que ultrapassam o teórico e o 

metalinguístico (PCN, Ling. Cód. E suas Tec.1999, p.94). 
 

  Como poderia um professor “improvisado” cumprir com estas exigências quando 

desconhece as caraterísticas de uma língua estrangeira? A qualidade na educação requer 

profissionais que conheçam e domine a matéria, neste caso, a Língua Espanhola. 

 Como é de conhecimento público, a disciplina de Língua Espanhola foi implantada 

6% 

94% 

Fora de função (uma esta
na função de secretaria,
outro na função de
diretor)

Professores atuantes



 
 

pouco tempo atrás, daí que a nossa seguinte pergunta: 

4) Quanto tempo você trabalha na sua função atual? 

10 professores ultrapassam os 5 anos de trabalho 

08 professores menos de 5 anos 

18 professores menos de 2 anos 

 

Gráfico 4 - Tempo que o professor trabalha na função atual  
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 De acordo com as informações obtidas, 50% dos professores têm menos de dois anos 

no exercício da profissão; 22% tem menos de 5 anos ministrando a disciplina , e 28% 

ultrapassam os cinco anos de trabalho na disciplina.  Na data da promulgação da lei 11.161 

em 2005, no estado de Rondônia só havia  38 professores concursados, sendo que o estado 

tem 172 escolas de ensino médio. Então, pôde-se entender que a oportunidade de ser 

professor de espanhol está aberta. 

A seguinte questão tem relação com a anterior. 

5) Sua atividade atual está de acordo com o cargo/função para o qual você foi contratada? 

 Sim ( )   Não ( ) 

02 disseram que não estão de acordo 34 sim estão de acordo. 
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Gráfico 5 - Atividade de acordo com o cargo/função para o qual foi contratada 
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 Neste porcentual 94% dos participantes estão de acordo e 6% não concordam.  Entre 

os que não concordam estão os professores que têm desvio de função, quer dizer, são 

indicados a efetuar atividades diferentes à da sua contratação. Entende-se que os profissionais 

da educação não estão de acordo com a situação atual de alguns colegas da categoria.  Há 

muita decepção. Por exemplo, bom salário, status social, entre outros. Outro fator que se deve 

mencionar é o baixo salário dos profissionais da educação. A Constituição Federal da 

República garante um salário digno, porem não é cumprido.  No capítulo II de nossa Carta 

Magna (1988), capítulo II dos direitos sociais V diz: “piso salarial proporcional à extensão e à 

complexidade do trabalho”; não é cumprido, obrigando o professor a buscar fontes extras de 

renda para ter uma vida digna e poder manter a familia.  

Próxima questão: 

6) Se não, qual a função que exerce realmente. 

2  pessoas já manifestaram. que trabalham  como professores 

34 não manifestaram sua função atual.   
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Gráfico 6 - Função que o professor exerce realmente 
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Apesar de que 94%  que trabalha como professor não o manifestar,  dentre as pessoas 

que participaram deste questionário  6%  não exercem  a função docente. 

A pergunta a seguir refere-se à qualificação ou treinamento contínuo que todo 

professor deveria   ter para um melhor desempenho das suas atividades docentes. 

7)  Participou de cursos ou treinamentos nos últimos 2 anos para atividade que exerce? 

 ( ) Sim ( )  Não.   Se sim quais e em que ano?  

03 disseram que participam pela primeira vez 

33 já participaram de outros cursos 

 

 

Gráfico7- Participação de cursos ou treinamentos nos últimos 2 anos 
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 A participação em curso de aperfeiçoamento é cada vez mais frequente, haja vista que 

isso também significa melhoria no salario do professor. 92% dos professores já participam de 

atividades de formação, os 8% restantes são professores que participam pela primeira vez. 

Como foi mencionado anteriormente, a Secretaria de Educação do Estado de Rondônia 

investe na qualificação dos professores de espanhol estabelecendo parcerias com diferentes 

instituições. Mas há ocasiões em que os professores não aceitam de bom grado um curso de 

qualificação arguindo que é “um desperdício de dinheiro; seria melhor acrescentar no salario 

do professor”. Levando em consideração a quantidade de professores aprovados no ultimo 

concurso (2009), para cobrir vagas para ensino de espanhol, só foram oferecidas duas vagas 

para professores oficialmente aprovados e convocados para a cidade de Porto Velho; 

demonstrando assim o baixo nível acadêmico dos professores, sendo, portanto, necessário 

uma qualificação adicional para o desempenho de suas funções. Sobre a qualificação ou 

treinamento, os PCN enunciam com muita propriedade alguns aspectos a ser considerados: 

 

 Há problemas que impedem a construção de identidade própria dos 

futuros professores, como a ausência de alternativa institucional para os 

estágios necessários à formação, a falta de integração da escola com os 

diversos espaços educacionais na sociedade, o distanciamento entre as 

instituições de formação de professores e os sistemas de ensino da educação 

básica. Esta talvez seja a mais necessária e importante das competências a 

serem desenvolvidas pelos docentes. Saber administrar a formação contínua 

é mais do que simplesmente fazer cursos. É, principalmente: 
• saber e explicitar as próprias práticas; 
• estabelecer seu próprio balanço de competências e seu programa pessoal de 

formação contínua (cursos, leituras, reflexão sobre as próprias práticas, 

trabalho em equipe, auto avaliação); 
• negociar um projeto de formação comum com os colegas (equipe, escola, 

rede); 
• participar de projetos educacionais da escola, interagindo com os colegas e 

outros profissionais de apoio; 
• participar da formação dos colegas, observando e aceitando ser observado. 

[...] Especificamente, não se pode conceber que professores de Língua 

Estrangeira assim se autodenominem sem dominarem amplamente sua 

disciplina, tanto nos aspectos relativos à linguagem escrita como à falada. E 

mesmo que nossas aulas não devam centrar-se exclusivamente no domínio 

gramatical e metalinguístico, precisamos conhecer profundamente os 

conceitos e usos do idioma que ensinamos (PCN, Ling. Cód. E suas 

Tec.1999, p.94). 
 

 
 O avanço das ciências e tecnologias, juntamente com a globalização, obrigam o 

profissional em educação a acompanhar esses conhecimentos.   

 No intuito de conhecer o grau de preparação acadêmica dos professores foi feita a 

seguinte questão. 

8) Escolaridade: 



 
 

Fundamental ( ) completo ( ) incompleto ( ) 

Médio ( ) completo ( ) incompleto ( ) 

Universitário: ( ) completo ( ) incompleto ( ) 

Qual curso __________ 

Pós-Graduação: ________ Especialização em : __________ 

Mestrado ( )  Doutorado ( ) 

 

34 professores disseram que são graduados em língua espanhola e 

02 são graduados em outras disciplinas. 

 

Gráfico 8 – Escolaridade ou formação 
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 Dos professores que participaram da pesquisa  6% não são graduados para o ensino de 

Língua Espanhola 94% são graduados. Corroboramos a informação de alguns contratados de 

outras disciplinas para suprir a carência de profissionais na área. Pelas respostas anteriores 

pôde-se perceber que a tendência à qualificação está a caminho, considerando-se o incremento 

de profissionais de Língua Espanhola que se apresentam para concorrer a vagas de professor 

da rede pública estadual. Este fenômeno não ocorre apenas em Rondônia, mas também em 

outros estados brasileiros, apreciando-se a carência de profissionais. 
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 A guisa de exemplo demonstramos abaixo o seguinte anuncio da Internet
10

 que 

confirma  nossa observação, o apelo até para quem tem somente ensino médio, porém, que 

tenha domínio do espanhol. 

 Esse exemplo não é exclusivo de São Paulo, isso também acontece nas nossas escolas 

em zona de fronteira. 

 

Quadro 2- Características de uma vaga de professor de Língua Espanhola  

Anuncio da Internet: vaga de professor de Língua Espanhola 
 

Título da vaga: Professor de Espanhol 
Data de entrada: 15.09.2011 
Quantidade: 3 vagas 
Descrição da vaga: • Lecionar, aplicar testes, preparação das aulas, aplicar exercícios, 

provas, monitoramentos e correções, entre outras atividades. 
• Não é necessário experiência. 

• Ensino Médio completo. 
Observações: • Regime de contratação: Autônomo 

• Horário: A combinar. 

• Informações adicionais: Ter disponibilidade de horário. Será um 

diferencial residir próximo a região do Morumbi. 
Faixa Salarial: A combinar 
Idiomas: Espanhol (Fluente) 
Áreas Profissionais: Educação/ Ensino/ Idiomas, Tradutor/ Intérprete, Ensino Médio - 

Complementar, Língua Estrangeira 
Níveis Hierárquicos: Profissional especializado com curso superior (completo/cursando), 

Profissional com ensino médio/profissionalizante 
Cidades: • SAO PAULO - SP (3 vagas) 
 

Fonte: <http://www3.catho.com.br/vag/busca/vaga.php?vag. id=6433503> 

Esta situação é contrária às Disposições Transitórias da LDB: 

Art. 87. É instituída a Década da Educação, a iniciar-se um ano a partir da 

publicação desta Lei. 
§ 1º A União, no prazo de um ano a partir da publicação desta Lei, encaminhará, ao 

Congresso Nacional, o Plano Nacional de Educação, com diretrizes e metas para os 

dez anos seguintes, em sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para 

Todos. 
§ 4º Até o fim da Década da Educação somente serão admitidos professores 

habilitados em nível superior ou formados por treinamento em serviço. (P.R. LDB, 

1996.) 
 

 De acordo com a atual LDB, que  fixa para dez anos as metas da educação brasileira, e 

que  os professores deveriam graduar-se  no ano de 2006(os de nível II), a chamada “Década 

da Educação”, ainda existem  professores que necessitam graduar-se  na disciplina que estão  

a lecionar. 
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 Nos PCN, no tocante à preparação dos professores, destacamos o que segue:  

 

Há problemas que impede a construção de identidade própria dos futuros 

professores, como a ausência de alternativa institucional para os estágios necessários 

à formação, a falta de integração da escola com os diversos espaços educacionais na 

sociedade, o distanciamento entre as instituições de formação de professores e os 

sistemas de ensino da educação básica (PCN  Ling. Cód. E suas Tec.1999, p.240). 
 
 

 Todas essas informações nos levam a compreender a necessidade de uma integração 

com todos os elementos que concorrem no desenvolvimento de uma educação de qualidade. 

 Outro aspecto muito importante se relaciona com a carga horaria que o professor tem 

que trabalhar, inclusive, superando a carga horária máxima permitida por Lei. 

9) Quantas horas aula você leciona? 

01 professor 10horas. 

01 professor 18 horas. 

02 professores 20 horas. 

25 professores 26 horas  

02 professores 38 horas. 

04 professores 40 horas. 

01 professor 58 horas. 

Gráfico 9 - Número de horas aula lecionadas por semana 
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 Neste gráfico são mostrados os quantitativos de horas aula lecionadas por semana sem 

contra com as horas de planejamento.  O 69 % dos professores que lecionam têm uma carga 
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horaria de 26 horas que não inclui  as 14 horas de planejamento que é realizada por semana.  

O 11% e 3% ultrapassa a carga horaria de 40 horas  para ter uma renda a mais  ou devido à 

carência de professores na jurisdição onde trabalham e é necessário atender a todos os alunos 

que escolheram aprender  a língua espanhola,  os outros 17% têm de 10 a 20 horas. O 

acúmulo de empregos faz com que o trabalho perca qualidade e principalmente foge daquilo 

que a Constituição de 1988 assegura: 

 CAPÍTULO II DOS DIREITOS SOCIAIS  V diz: Art. 7 parte XIII - duração do 

trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, 

facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou 

convenção coletiva de trabalho. (C.F. 1988) 

 É necessário que os profissionais em educação sejam valorizados para que se preserve 

a qualidade no ensino. Como poderia ensinar sobre dignidade quem se sente ultrajado na 

condição de quem deve dar exemplo de educação e conhecimento?   

  Quanto à questão seguinte, para verificar o grau de informação dos professores 

fizemos a pergunta. 

10) Você tem lido os PCN referente ao ensino da língua espanhola? 

23 professores disseram que sim 

10 professores disseram que não leram, e 

03 professores às vezes.  

 

Gráfico 10 – Leitura dos PCN referente ao ensino da Língua Espanhola 
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 Praticamente o 64% dos professores está desinformado das diretrizes que os PCN 

enunciam com respeito ao ensino da língua espanhola, os PCN não têm nada referente ao 

ensino do espanhol, mas utilizam o inglês ao referir-se às línguas estrangeiras. Dessa forma  é 

fácil entender como os planos de curso apresentados são totalmente diferentes uns dos outros. 

Apesar disso, na introdução no que é referente à Língua Estrangeira Moderna os PCN 

enunciam que: 

 

As múltiplas interfaces da língua estrangeira com outras disciplinas do currículo e da 

vida cotidiana, a heterogeneidade das classes e o pequeno número de aulas semanais 

devem alertar o professor do ensino médio para a importância de: 
• definir metas de aprendizado; 
• estabelecer etapas sequenciais de encadeamento dos módulos de aprendizado; 
• definir critérios para a seleção de competências e conteúdos a serem privilegiados 

nos três anos do curso; 
• selecionar procedimentos que possibilitem a aquisição e a ativação de 

competências aliadas à aquisição dos conteúdos mínimos necessários; 
• articular os saberes em língua estrangeira com outros saberes do currículo, de 

modo a mobilizar o conhecimento do aluno para o enfrentamento de situações-

desafio da vida social, dentro e fora da escola (PCN  Ling. Cód. E suas Tec.1999, p. 

95). 
 

  Estas informações são uteis porque orienta o ensino de língua estrangeira 

independentemente de qualquer língua. A falta de informação levará à elaboração de qualquer 

projeto de aula com caraterísticas desconexas com a realidade e fazendo com que não sejam 

cumpridas as metas que o governo tem com respeito à educação, nesta questão observa-se que 

28% não lê nada. O documento que  trata sobre o ensino do espanhol como língua estrangeira 

é: Orientações Curriculares para o Ensino Médio- Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 

(2006). 

  Baseado nas informações anteriores se pode entender a questão a seguir. 

 

11) Você tem algum referencial curricular para a elaboração do seu plano curso? Qual? 

12 professores disseram que usam a LDB e os PCN. 

10 professores usam a internet e livros 

02 professores usam o dicionário 

10 professores não usam nada. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Gráfico 11- Referenciais utilizados pelo professor para a elaboração de Plano Curso. 
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 Apesar das respostas obtidas no sentido em que 35% de professores utiliza um 

referencial curricular, 30% usa internet, 6% usa dicionário e 29% não usa nada. Vejamos   o 

que Apple (2001 ) assevera sobre a educação nos Estados Unidos: 

 

Contudo, é fundamental percebermos que já temos um currículo nacional, com a 

diferença de que o nosso é determinado pela complicada inter-relação entre as 

politicas de adoção de livros didáticos do Estado e o mercado editorial que publica 

esses livros (APPLE; MOREIRA; SILVA , 2001, p. 63). 
 

 Pelas respostas obtidas pôde-se dizer que isso acontece em nosso país e é necessário 

que o Estado de Rondônia possua um referencial curricular para todas as disciplinas, neste 

caso, de Língua Espanhola. 

 Giroux afirma que “a escola é um território de luta e que a pedagogia é uma forma de 

política cultural, e acrescenta afirmando que: 

 

[...] as escolas são formas sociais que ampliam as capacidades humanas, a fim de 

habilitar as pessoas a intervir na formação  de suas próprias subjetividades  e a 

serem capazes de exercer poder com vistas a transformar as condições ideológicas e 

matérias de dominação  em práticas que promovam o fortalecimento  do poder 

social  e demonstrem as possibilidades da democracia (GIROUX, MOREIRA e  

SILVA,. 2001, p. 95). 
  

 Outra pergunta  muito importante é referente ao material didático, haja vista que a 

maioria de livros tem autoria de escritores estrangeiros, chame-se espanhóis ou argentinos. 

35% 

30% 

6% 

29% 
Usam a LDB e os PCN

Usam a internet e livros

Usam o dicionário

Não usam nada



 
 

12) Qual o material didático que você tem utilizado? Considera-o adequado? 

 25 professores usam livros e filmes 

 05 professores utilizam outros recursos (Não especificaram) 

 05 professores não utiliza material didático (indicam que falta recurso na escola) 

 01 não respondeu 

Gráfico12- Material didático utilizado pelo professor de Língua Espanhola 

 

 

Produção do autor  

 As respostas mostram que, 69% utilizam livros e filmes, 14% outros recursos e 14 % 

não usam nada. As consequências da carência de uma diretriz que norteie as ações que um 

professor tem como objetivo, como também o material adequado para a execução de seu 

labor. Com respeito ao material didático, as “Orientações Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio” enunciam que: 

 É fundamental encarar o livro didático como um ponto de referência para o trabalho 

docente, como um recurso, não o único, facilitador do processo de ensinar e 

aprender, como um guia orientador geral, que auxilia na seleção e organização dos 

objetivos e conteúdos. Visto a partir dessa concepção, o livro didático é – ou deve 

ser – um recurso a mais, entre tantos, de que o professor dispõe para estruturar e 

desenvolver seu curso e suas aulas, mesmo quando ele é o responsável por sua 

elaboração/organização, o que pode constituir em alguns casos uma vantagem e em 

outros, uma desvantagem (ORIENTAÇÕES CURRICULARES PARA O ENSINO 

MÉDIO. 2006, volume 1, p.154). 

 

   Como todo trabalho a ser realizado, o ensino de espanhol não poderia ser diferente, 

assim  fizemos a seguinte pergunta: 

13) Quais as dificuldades que você encontradas no ensino da língua espanhola? 

69% 14% 

14% 

3% 

Livros e filmes

Outros recursos (Não
especificaram)

Não utiliza material
didático ( Indica que falta
recurso na escola)

Não respondeu



 
 

 08 professores disseram que a dificuldade esta no horário em que é oferecida a 

disciplina. 

 15 professores manifestaram por falta de material didático. 

 08 professores manifestaram por ser optativa para o aluno. 

 01 professor manifestou não ter problema. 

 

Gráfico13 - Dificuldades encontradas no ensino da Língua Espanhola 

 

 

 

Produção do autor  

 

 O 63% de professores têm dificuldade com o material didático, haja vista que as 

escolas são carentes deste recurso. 33% têm dificuldade com o horário em que está sendo 

oferecida a disciplina de espanhol em algumas cidades do interior, e, principalmente na 

capital Porto Velho; esse fato tem trazido dores de cabeça à maioria de professores de 

espanhol porque a disciplina está sendo oferecida optativa para o aluno e, como consequência 

fora do horário regular da escola com transtorno para estes professores. A solução anunciada 

pelo Governo do Estado é que o horário integral é a solução para todos esses problemas, mas 

para isso, as escolas têm que se adequar ao novo horário e com uma equipe qualificada. 

Conforme expressam os PCN 

A língua estrangeira ocupa posição privilegiada no currículo por servir como 

“ferramenta” a todas as outras disciplinas, facilitando a articulação entre áreas e 

oferecendo múltiplos suportes para várias atividades e projetos. O que ocorre nos 

projetos interdisciplinares, ainda que de modo simulado, é uma antecipação do que 

acontecerá na futura vida social do aluno, no mundo do trabalho e no âmbito 

acadêmico, se for prosseguir seus estudos (PCN  Ling. Cód. E suas Tec.1999, p. 94). 
 

Isso não acontece já que até o momento, como já foi dito anteriormente, o professor de 

espanhol sente-se discriminado em relação às outras disciplinas ensinadas. Outro problema 

63% 

33% 

4% 

Falta de material didático

Por ser optaviva pra o
aluno

Não tem problema



 
 

importante que se pode mencionar no ensino de línguas é o da avaliação, e novamente os PCN 

o reconhece porque está explicitamente mencionado: 

 
Atualmente, no âmbito do ensino das línguas estrangeiras na escola, a grande 

dificuldade do processo de avaliação reside: 
• na heterogeneidade do conhecimento dos estudantes sobre o idioma; 
• no grande número de alunos por sala; 
• na preocupação de muitos educadores em centrar a aprendizagem na gramática 

normativa, em processos puramente metalinguísticos, baseados exclusivamente na 

língua escrita (PCN  Ling. Cód. E suas Tec.1999, p. 125). 

 

A complexidade do nosso sistema educacional é colocada de manifesto por estas 

circunstâncias e caraterísticas colocando os professores como Quixotes (Alusão ao 

personagem de Cervantes que enfrentava moinhos de vento) no meio dos desafios que 

significam ser professor nesta sociedade. 

O seguinte questionamento é com o intuito de saber se os professores ou a comunidade 

tem debatido sobre a escolha da língua estrangeira a ser oferecida na escola. 

14)  A comunidade  escolar conhece os benefícios de se estudar uma língua estrangeira? 

 21 professores manifestaram que a comunidade  sim conhece 

 03 professores manifestaram que não 

10 professores manifestaram que, mas ou menos. 

02 professores não responderam nada. 

 

Gráfico 14 – Conhecimento da comunidade sobre os benefícios de  estudar uma língua 

estrangeira 
 

 

Produção do autor  

 Os PCN indicam que a língua estrangeira será escolhida pela comunidade, 58% 

manifestaram que a comunidade conhece os benefícios de se estudar uma língua estrangeira, 

28% conhecem pouco, 8% não conhece nada e o 6% não respondeu. A referência mais 

58% 

8% 

28% 

6% 

Conhece

Não conhece

Mas o menos

Não respondeu



 
 

primária para a interpretação dos novos preceitos legais sobre o ensino da Língua Espanhola 

reside na Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional (Lei 9.394/96, art. 26), que 

dispõe para a Educação Básica: 

Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, 

a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por 

parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais, da cultura, da 

economia e da clientela. 
§ 5º Na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a partir da 

quinta série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha 

ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da instituição 

(Lei9.394/96, art. 26). 
 

 Como a Lei afirma, é a comunidade que escolhe a língua estrangeira apropriada à 

comunidade. Como a realidade o demonstra, nas escolas do nosso estado, a grande maioria 

das escolas não faz consultas com a comunidade para a escolha da língua estrangeira a ser 

implantada na escola, e geralmente fica por conta dos gestores esta função de escolher a 

língua a ser implantada. 

  A Lei 1.161 de 05 de agosto de 2005 ainda que muito abreviada, porém, é de nosso 

interesse saber se os professores acreditam a suficiência dela.   

15)  Você acredita que a Lei 11.161, que trata sobre a obrigatoriedade do ensino da língua 

espanhola, é suficiente para regulamentar o ensino o espanhol  no estado? 

14 professores manifestaram que a Lei 11.161 é suficiente 

20 professores responderam que não 

02 professores não responderam 

 

Gráfico 15 - Conhecimento sobre suficiência da  Lei 11.161 para regulamentar o ensino o 

da Língua Espanhola  no estado 
 

 

Produção do autor  
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  Dos professores  56% acredita que conhecer a Lei 11.161 e que não é suficiente já que 

ela é muito simples e deixa vazios que dão lugar a dúvidas. Por isso que a Câmara de 

Educação Básica emite o Parecer CNE/CEB Nº: 18/2007 COLEGIADO: CEB aprovado em:  

8/8/2007 a fim de esclarecer dúvidas em relação à  implantação do espanhol nas escolas dos 

estados da União. Simultaneamente temos a resolução da CEE Resolução Nº 704/09-

CEE/RO, de 17 de Dezembro de 2009 Homologada em 12 de Janeiro  de 2010, porém, o 

documento que mais esclarece sobre o ensino do espanhol são “Orientações curriculares para 

o Ensino Médio” publicado no ano de 2006 que no capítulo nº 4 explica tudo o que é 

concernente ao ensino de espanhol como língua estrangeira. 

 Incidimos em saber qual é o grau de conhecimento a qualquer documento referente ao 

ensino da Língua Espanhola. 

16) O que você conhece sobre a  legislação referente ao ensino da língua espanhola?  

17 professores disseram que  conhecem a legislação referente ao ensino da língua espanhola 

12 professores manifestaram que pouco ou nada sobre o assunto 

07 professores conhecem a LDB ou alguma outra informação. 

 

Gráfico16 – Conhecimento expressado pelo professor sobre a legislação referente ao 

ensino da Língua Espanhola 
 
 

 

 

Produção do autor  
 

 47% de professores afirma que conhece a legislação referente a ensino de língua 

espanhola, 33% conhece pouco e 20%  dos professores conhece a legislação sobre o ensino do 

espanhol. Como poderiam encarar os desafios de ensinar uma língua estrangeira em  meio aos 

preconceitos linguísticos? Que estratégias adotar para superá-los? “As Orientações 
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Curriculares para o Ensino Médio” nos dizem que: 

 
Estamos diante de um gesto político claro e, sobretudo, de um gesto de política 

linguística, que exige uma reflexão acerca do lugar que essa língua pode e deve 

ocupar no processo educativo; reflexão sobre a maneira possível de trabalhá-la com o 

máximo de qualidade e o menor índice de reducionismo, um reducionismo a que, 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 hispano 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 (ORIENTAÇÕES CURRICULARES PARA 

O ENSINO MEDIO, 2006, VOLUME 1, p.128). 

 

  Particularmente, acreditamos que essas informações e esclarecimentos devem ser 

obtidos durante a licenciatura, a fim de chegar com conhecimento para enfrentar os desafios  

da matéria na qual trabalharão como professores. 

 Conhecer as diferentes manifestações culturais, conforme é indicado pelas Orientações 

Curriculares, sem dúvida, contribuirão com a integração e mudança sobre o conceito dos que 

falam a língua espanhola.  

 Nesta última questão, colocamos uma pergunta em aberto para que os professores 

respondessem aquilo que, segundo o critério deles, é muito importante a ser considerado. 

17) Dê sugestões para a melhoria do ensino da língua espanhola em nosso estado. Dentro das 

sugestões lidas encontramos: 

11 Professores indicam a  necessidade de incluir a disciplina de espanhol dentro do horário 

regular. 

06 Indicaram a  obrigatoriedade para o aluno. 

03 Pediram recursos tecnológicos e didáticos para as escolas. 

04  Mais capacitação para os professores. 

02 Intercambio cultural com falantes nativos. 

04  Oferta para o ensino médio e fundamental. 

07 Sem sugestões   

 

 

 

 

 

 



 
 

Gráfico17  Sugestões para a melhoria do ensino da língua espanhola  

 

 

Produção do autor  

 

Na primeira sugestão 37%  diz respeito aos horários em que está sendo ministrada a 

disciplina de Língua Estrangeira e que não está dentro do horário regular como as outras 

disciplinas; a Língua Espanhola está sendo oferecida em pré ou pós aula o que traz transtorno 

no exercício da função. 

Na segunda sugestão com 20%  de participantes diz com respeito à matrícula 

facultativa. A Lei 11.161 não menciona a frequência facultativa, más sim a matrícula. Esta 

opção deu lugar à  frequência facultativa por parte do aluno. Esta interpretação é por conta do 

Oficio 237 de 05 de maio do Conselho Estadual de Educação, mas que não tem base em 

nenhuma lei federal ou estadual. A LDB no seu Art. 24 diz: 

 

VI – o controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu 

regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima 

de setenta e cinco por cento do total de horas letivas para aprovação (LDB, 1996). 

 

Na terceira sugestão com 13%, os professores gostariam de trabalhar a disciplina no 

ensino fundamental acreditam que tendo suficientes recursos tecnológicos e didáticos fariam 

um bom trabalho na escola. Acreditamos que o bom professor sempre terá recursos à mão 

para dar uma boa aula independentemente de qualquer tipo de tecnologia. 

No quarto item com 13%, manifesta o seu desejo em participar em alguma preparação  

importante. No momento desta pesquisa, os professores estavam participando do VII Curso de 

atualização para professores brasileiros de espanhol, o mesmo que é religado em parceria com 
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a Embaixada da Espanha, Universidade Federal de Rondônia Associação de Professores de 

Espanhol de Rondônia e a Secretaria de Educação de Rondônia. 

  No quinto item com 10% está os recursos tecnológicos que, com certeza ajudará no 

melhor desempenho dos professores em sala de aula. 

 Com 7%, intercâmbio cultural com falantes nativos, sugestão que, caso venha a ser 

realizada, sem dúvida alguma acrescentaria maior conhecimento acerca de costumes e modos 

de vida dos países para além de nossas fronteiras. 

 Sobre o oferecimento da Língua Espanhola para o ensino fundamental e médio, a Lei 

11.161 já o menciona. No nosso Estado, a prioridade no momento é oferecê-la para ensino 

médio e se as condições o permitem, o ensino fundamental.   

As questões planteadas surgem por conta do desconhecimento do que a Lei e as 

disposições pertinentes enunciam com respeito ao desenvolvimento da atividade de professor 

de língua espanhola, a seguir: 

- A Constituição Federativa do Brasil do ano 1988; 

- A LDB - Lei Nº 9.394, de 29 de Dezembro de 1996; 

- PCN, Linguagens Códigos e suas Tecnologias; 

- Linguagens, códigos e suas tecnologias / Secretaria de Educação Básica. – Brasília: 

Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2006. 239 p. (Orientações 

curriculares para o ensino médio; volume 1). 

- A Lei  Nº 11.161, DE 5 DE AGOSTO DE 2005; 

- PARECER CNE/CEB Nº: 18/2007 COLEGIADO: CEB aprovado em:  8/8/2007; 

- Resolução Nº 704/09-CEE/RO, de 17 de Dezembro de 2009, Homologada em 12 de Janeiro  

de 2010. 

 

  

4.2 PLANOS DE CURSO DOS PROFESSORES DE LÍNGUA ESPANHOLA 

 

Apresentamos o quadro abaixo, que indica a regionalização do estado de Rondônia e 

suas representações de ensino, como forma de apresentar um mapeamento geral do 

atendimento da Secretaria de Estado da Educação também no que tange ao ensino da 

Língua Espanhola. 

 

 

 



 
 

QUADRO 3  – Divisão por Regiões do Estado de Rondônia 
   

REGIÕES MUNICIPIOS 
 

Porto Velho – I 
 

 

Porto Velho, Candeias do Jamari e Itapuã D’oeste. 

Ariquemes II Ariquemes, Buritis, Alto Paraiso, Monte Negro, Campo 

Novo de Rondônia, Cujubim, Cacaulândia e Rio Crespo. 

Jaru - III Jaru, Governador Jorge Teixeira, Theobroma, Vale do 

Anari e Machadinho D’oeste. 

Ouro Preto 

D’Oeste - IV 

Ouro Preto D’Oeste, Mirante da Serra, Vale do Paraiso e 

Nova União. 

Ji-Paraná - V Ji-Paraná, Presidente Médici, Alvorada D’Oeste, Urupá e 

Teixeirópolis. 

 

Cacoal - VI 
Cacoal, Pimenta Bueno, Espigão D’Oeste, Ministro 

Andreazza, São Felipe D’Oeste, Parecis e Primavera de 

Rondônia. 

Vilhena - VII Vilhena, Cerejeiras, Colorado do Oeste, Corumbiara, 

Chupinguaia, Cabixi e Pimenteira do Oeste. 
 

Rolim de Moura - 

VIII 

Rolim de Moura, Alta Floresta D’Oeste, Nova Brasilândia 

D’Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Novo Horizonte do 

Oeste, Castanheiras e Santa Luzia D’Oeste. 

São Francisco do 

Guaporé - IX 

São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, 

Seringueiras e Costa Mar 

 

Guajará-Mirim– X 

 

Guajará-Mirim e Nova Mamoré 

Fonte: Secretaria de Estado da Educação (SEDUC), 2011. 

A Regionalização é feita em cada uma das tarefas das ações de um programa; essa 

divisão é utilizada pela Secretaria de Educação em  todas as atividades  e prioritária para 

avaliação do desempenho do programa destas regiões. Os critérios da Secretaria de Estado 

de Educação seguem os critérios que o Governo do Estado tem planejado na área da 

Educação.. 

 

 De acordo com as informações levantadas quanto ao número de escolas que trabalham 

com Plano de Curso da disciplina Língua Espanhola, temos as seguintes informações: 

 

Tabela 2 - Estado de Rondônia: municípios com plano de curso de língua espanhola 
 

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE % 

Municípios com plano de curso elaborado 27 81,82 

Municípios sem plano de curso elaborado 6 18,18 

TOTAL 33 100 

Fonte: Secretaria de Estado de Educação do Estado de Rondônia, 2011. 

 



 
 

 Dos planos de curso escolhidos como amostra do universo da nossa pesquisa, temos os 

de Guajará-Mirim, Costa Marques e Vilhena.  Escolhemos estes municípios por estarem na 

linha de fronteira. 

 O Município de Guajará-Mirim é um município brasileiro do estado de Rondônia, 

fundado em 10 de abril de 1929. Possui 40.541 habitantes (IBGE/2008) e uma área de 24.856 

km², sendo o segundo maior município do estado em extensão territorial. Localizada na 

fronteira com o vizinho país da Bolívia, o município tem um contato muito intenso com 

Guayaramerin município boliviano de fronteira, Guajará-Mirim foi um dos primeiros a 

implantar a Llíngua Espanhola dentro da grade curricular das escolas.  O Município de 

Guajará-Mirim, que em Tupi-guarani significa "Cachoeira Pequena", tem sua história 

intimamente ligada à construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Cidade situada em 

região das mais belas do Estado, Guajará-Mirim ganhou ao longo dos anos o apelido 

carinhoso de "Pérola do Mamoré", e orgulha-se de todos aqueles que a fizeram, 

transformando a cidade em um dos pontos mais apreciados para visitação e turismo. 

 Durante o ano de 2011 o município de Guajará-Mirim contava com 11 professores de 

língua espanhola para atender 3013 alunos de ensino fundamental e 1566 alunos de ensino 

médio, ficaram sem professor de língua espanhola 201 alunos. 10 escolas trabalham com 

plano de curso.  

 No quadro seguinte pode-se observar de forma comparativa as diferenças que há entre 

planos de curso de escolas de um mesmo município, inclusive da mesma escola.



 
 

Quadro 4 – Escolas do Município de Guajará-Mirim 

 

ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM 
 

 Escola estadual de Ensino Fundamental e 

Médio Simón Bolivar, Município de Guajará 

Mirim,  Plano de Ensino de Língua 

Espanhola/ 2011  elaborado para uma carga 

anual de 40 horas aula e 1 hora por semana, 

apresenta: 
 

- Objetivo Geral 

- Objetivos Específicos 
- Conteúdos Programáticos 

- Estratégias 
- Avaliação   

- Bibliografia 
 

Todos os itens indicados nos conteúdos programáticos 

apresentam oito temas por bimestre concordando com a 

carga horaria anual para a ministração da disciplina.  A 

ausência de conteúdos que trabalhem as variedades 

linguísticas é notória à primeira vista, assim também a 

ausência de referencias à zona de fronteira ou cultura 

boliviana, no entanto, temas da cultura espanhola 

peninsular são enunciadas. Esta situação não condiz com 

as diretrizes das Orientações Curriculares para o Ensino 

Médio que indicam que as variantes linguísticas regionais 

tem que ser ensinadas. 

 Escola de Ensino Fundamental e Médio  

Rocha Leal, Município de  Guajará –Mirim,  

plano de ensino de espanhol/ 2011  elaborado 

para uma carga anual de 40 horas aula e 1 

hora/aula por semana, apresenta: 
 

- Objetivos 

- “Contenidos” 

- Estratégias 

- Avaliação 

 

Os itens indicados nos conteúdos programáticos 

apresentam quatro temas por bimestre sendo que há oito 

semanas por bimestre, ficando fora da carga horaria anual 

para a ministração da disciplina.  A ausência de conteúdos 

que trabalhem as variedades linguísticas também é notória 

à primeira vista, como também a ausência de referencias à 

zona de fronteira ou cultura de outros países, menos da 

Bolívia com a qual o município tem fronteira.  Outro 

detalhe que chama atenção é a mistura de palavras em 

português no plano de curso feito em espanhol, 

aparecendo aquele fenómeno que se dá em zona de 

fronteira da influência que exercem as línguas umas sobre 

as outras, dando-se neste caso o “portunhol”. 



 
 

 

O Município de Costa Marques surgiu da elevação do distrito de Costa Marques a 

categoria de município em 1981, desmembrando-se do município de Guajará-Mirim. Sua base 

geográfica fica no vale do rio Guaporé, sendo sua sede administrativa a cidade mais 

importante na margem desse rio. A região limitada pelo município começou a ser ocupada a 

partir do fim do século XVII, intensificando-se no século XVIII Inicialmente nela se 

estabeleceram os espanhóis fundando as missões de São Simão, na foz do rio Corumbiara, e 

de São Miguel, na foz desse rio e de Santa Rosa, cerca de  4 km abaixo da atual cidade de 

Costa Marques.   

A denominação de Costa Marques à localidade foi dada pelo Governador do Estado de 

Mato Grosso, em homenagem ao homem público Dr. Joaquim Augusto da Costa Marques, 

sexto presidente desse Estado, no período de 1911 à 1915. Ao ser elevado o distrito de Costa 

Marques a município, manteve esta denominação. Atualmente é um polo turístico importante 

para o Estado de Rondônia.  

O Município de Costa Marques, durante o ano de 2011 teve 4 professores de língua 

espanhola  para atender a 135 alunos de CEEJA, 124 alunos do ensino fundamental e 505 

alunos do ensino médio. Quatro escolas trabalham com plano de curso. 

Apresentamos, no quadro que se segue, a situação deste município quanto ao 

planejamento obtido para o ensino de Língua Espanhola: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Quadro 5 – Escolas do Município de Costa Marques 

 

ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE COSTA MARQUES 
 

 Escola de Ensino Fundamental e Médio 

“Angelina dos Anjos” do Município de Costa 

Marques O plano de curso 2011 apresenta os 

seguintes itens: Finalmente apreçamos os 

planos de curso do Município de Costa 

Marques. A escola que apresentamos é 
 
 

- Espanhol histórico 

- Legislação em vigor da língua 

estrangeira moderna espanhola 
- Prefacio 

- Apresentação 
- Porque o ensino da língua 

Estrangeira Moderna Espanhola na 

EEEFM. Angelina Dos Anjos 

- Concepção de disciplina 
- Competências e habilidades 

- Encaminhamento metodológico 
- Avaliação 
- Conteúdos programáticos 

- Referências Bibliográficas 
 

Apresentamos os dados mais importantes. O referencial 

histórico apresenta um panorama da evolução do espanhol 

desde suas origens  até a sua influencia e adoção como 

língua oficial nos países conquistados pela Espanha, 

como também as mudanças que ocorreram na língua pela 

adoção de palavras de origem indígena criando assim 

variantes linguísticas regionais. Posteriormente faz 

menção à legislação em vigor concernente ao ensino da 

língua espanhola, como a justificativa do porquê do 

ensino do espanhol na escola Angelina dos Anjos, 

indicando por ser zona de fronteira, a sua importância. 

Porem, apesar de toda a teoria exposta, os conteúdos 

programáticos não apresentam inovação porque 

observamos que tudo o que foi exposto ficou esquecido e 

os conteúdos  não fazem menção a temas de fronteira com 

a Bolívia ou relacionados com a cultura latino-americana 

 CEEJA Jose Alves de Almeida, no município 

de Costa Marques, plano de curso com carga 

de 40 horas. Apresenta os seguintes itens: 

- Conteúdos 

- Objetivo Geral 

-Objetivos específicos 
- Metodologia 
- Avaliação 
 

Este plano de curso é sumamente resumido, diferente dos 

outros descritos anteriormente. Expõe somente o 

conteúdo para dois bimestres. Não faz menção à 

integração cultural nem ao uso das variantes linguísticas 

regionais. 



 
 

 

A história do município de Vilhena data do início do século XX, por volta de 1910, 

com a passagem por aquelas terras da expedição chefiada pelo Tenente Coronel Cândido 

Mariano da Silva Rondon, quando fixou nos campos do Planalto dos Parecis um posto 

telegráfico, na linha Cuiabá/Santo Antônio do Alto Madeira, que  ligaria as principais cidades 

da região Oriental do País, Cuiabá/Porto Velho, construindo milhares de quilômetros de cabos 

telegráficos e fazendo surgir vilas em torno dos postos. O nome “Vilhena”, denominado por 

Cândido Mariano da Silva Rondon, foi homenagem ao ex-chefe Álvaro Coutinho de Melo 

Vilhena, natural do Maranhão, engenheiro chefe da Organização da Carta Telegráfica Pública, 

que em 1908 foi nomeado pelo Presidente da República, Diretor Geral dos Telégrafos. Em 

01.04.69, Vilhena passa a Distrito de Porto Velho pelo Decreto nº 565, ficando criado o 

Cartório de Registro Civil e o Juizado de Paz, ocasião que Vilhena possuía 160 (cento e 

sessenta) casas. Em 1973, o distrito de Vilhena teve seu primeiro administrador. Sua 

população era de 800 (oitocentos) habitantes. Devido à existência de clima agradável, 

presença de matéria vegetal na região e à localização estratégica, em Vilhena instalaram-se 

várias serrarias e o apogeu da madeira deu-se no ano de 1974. Com a instalação do projeto 

Integrado de Colonização “Paulo de Assis Ribeiro” (1974), com núcleo de apoio em Colorado 

do Oeste, ocorre um impulso populacional em Vilhena. Neste mesmo ano instalou-se a 

pioneira seção eleitoral (104) no distrito.   

No ano de 2011 o Município de Vilhena trabalhou com 10 professores de língua 

espanhola para atender a 398 alunos de ensino fundamental e 1159 alunos de ensino médio. 

Oito escolas apresentaram plano de aula. 

A seguir são apresentados os dados de avaliação dos Planos de Curso dos professores 

daquele município.                   



 
 

Quadro 6 – Escolas do Município de Vilhena 

 

 

ESCOLAS DO MUNICIPIO DE VILHENA 
 

 Escola estadual de Ensino Fundamental e 

Médio Cecília Meireles, Município de 

Vilhena, plano de ensino  elaborado para uma 

carga anual de 40 horas aula e 1 hora/aula por 

semana, apresenta: 
 
 
 

- Conteúdos 

- Objetivos 
- Período de Execução 
- Estratégia 

- Avaliação 
 

 Os item indicados apresentam conteúdos programáticos e   

temas por bimestre, sendo que há oito semanas por 

bimestre, ficando dentro da  carga horaria anual para a 

ministração da disciplina.  Este plano de curso tem como 

base o livro “Ahora” de Autoria de Ana Isabel/Eugenia 

Flavian/Gretel E. Fernández. Editora Santillana 2003.  A 

ausência de conteúdos que trabalhem as variedades 

linguísticas também é notória, Apenas aparecem menções 

de alguns temas relacionados com países da América 

Latina. Neste plano de curso também se observa a mistura 

de palavras em português no plano de curso aparecendo o 

portunhol.   
 

 Escola estadual de Ensino Fundamental e 

Médio Zilda da Frota Uchóa, na modalidade 

de Ensino Médio Seriado, Município de 

Vilhena, plano de ensino de espanhol 

elaborado para uma carga  de 20 horas aula e 

1 hora/aula por semana, apresenta: 
 

- Dados de identificação 
- Competências 

- habilidades 
- Conteúdos 
- Orientações metodológicas 

- Avaliação 

- Recursos didáticos 
- Referências 
 

 Neste plano de curso de língua espanhola, referente às 

competências há menção à valorização da cultura dos 

países fronteiriços e as variações linguísticas do espanhol, 

No entanto, os conteúdos  apenas mencionam alguns itens 

específicos a personagens latino-americanos, não fazendo 

menção a variantes linguísticas. Os temas a serem 

trabalhados estão enunciados em espanhol  enquanto os 

títulos em português. 
 



 
 

 

Todos os dados apresentados são o fiel retrato da realidade educativa do estado de 

Rondônia no concernente ao ensino de Língua Espanhola nas escolas da rede pública e, 

principalmente, nas zonas de fronteira, o caso nesta pesquisa,  estudado. 

 Pelas caraterísticas similares que têm os planos de curso apresentados, faremos uma 

análise dos dados. Alguns itens são comuns a todos, sejam objetivos gerais, objetivos 

específicos, competências, habilidades, avaliação e bibliografia. Porém, o que se pode 

considerar como componentes gerais de  um plano de curso? Na visão de Libâneo: 

 

O plano de curso é um roteiro organizado das unidades didáticas para um ano ou 

semestre. É denominado também plano de curso ou plano de unidades didáticas e 

contem os seguintes componentes; justificativa da disciplina em relação aso objetivos 

da escola; objetivos gerais, objetivos específicos, conteúdo, (com a divisão temática 

de cada unidade); tempo provável e desenvolvimento metodológico atividades do 

professor e dos alunos (LIBÂNEO, 1990, p. 232-233).  

 

 No percurso do tema, Libâneo explana os diferentes processos da elaboração dos 

conteúdos. O autor lança um desafio  no Cap. 6 do seu livro “ Didática” afirma: 

 

Se perguntarmos a professores de nossas escolas o que são conteúdos de ensino, 

provavelmente responderão: são conhecimentos de cada matérias do currículo que 

transmitimos aos alunos ; dar conteúdo é transmitir o conteúdo do livro didático(...) 

Essa ideia não esta totalmente errada. De fato, no ensino há sempre três elementos: a 

matéria, o professor e o aluno. O problema esta em que os professores entendem esses 

elementos de forma linear, mecânica, sem perceber o movimento de ida e volta 

(LIBÂNEO, 1990, p. 127).    

 

 Nas orientações curriculares para o ensino médio há uma relação de aquilo que pode, 

de forma sugestiva, se trabalhar na escola: 

 
(...) pensando, sobretudo na ideia de transversalidade, tão presente na lei que rege a 

educação brasileira – podem-se incluir reflexões sobre: 
• políticas: formas de governo, estruturas governamentais, relações de poder e de 

soberania, direito a voto, representações partidárias etc.; 
• econômicas: poder aquisitivo, orçamento – público, privado e pessoal –, estratégias 

de publicidade e consumo, recursos agrícolas e industriais, mercado de trabalho etc.; 
• educação: sistema educativo, estrutura educacional, inclusão/exclusão (social e 

étnica), função política e social da educação etc.; 
• sociais: habitação, escalas e representações sociais, saúde, segurança, transportes 

etc; 
• esportes: valorização e prestígio social, fins da sua prática (profissional, econômico, 

prazer, saúde...), locais de realização, custos etc.; 
• lazer: opções em função de fatores econômicos, educacionais e sociais; 
• informação: papel da imprensa, confiabilidade, acesso à informação, meios de 

divulgação da informação (jornais, revistas, rádio, televisão, Internet) etc.; 
• línguas e linguagens: questões relativas a políticas linguísticas, à diversidade de 

línguas presentes nos diversos países, às línguas indígenas, ao seu reconhecimento e 

preservação, ao papel da língua estudada na formação do estudante, na história e na 



 
 

sociedade contemporânea (questões locais e globais), no processo de globalização; aos 

efeitos da globalização sobre as línguas e linguagens etc.(Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias – Volume 1. 2006, p.). 

 

Como se pode observar há uma variedade de temas que se pode trabalhar em sala de 

aula, e esses aspectos estão ausentes nos planos de curso apresentados. Outro aspecto que 

chama a atenção nos planos de curso é a ausência de temas relacionados ao ensino de 

variantes linguísticas de países de zona de fronteira. Nas “Orientações Curriculares 

Nacionais” há uma pergunta que todo professor se pergunta em sala de aula. Qual variedade 

ensinar? As orientações curriculares explicam que: 

  
É preciso lembrar, antes de tudo, que nenhum falante de nenhuma língua conhece a 

fundo todas as variedades existentes. Cada professor, seja porque é falante nativo de 

dada região seja porque optou por uma variedade determinada, tem a “sua” própria 

forma de expressão. Por vezes também, como falante estrangeiro, inevitavelmente 

combina fragmentos de variedades diferentes. Em princípio, essa é a sua forma 

“natural” de se expressar, a que conhece melhor e à qual se sente mais vinculado. 

Portanto, essa deve ser a modalidade fundamental de expressar-se, em aula ou fora 

dela (PCN. Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Volume 1, 2006, p.136). 

 

 Aqui surge uma pergunta. Qual variante de espanhol deverá ensinar o professor nativo 

de língua portuguesa? Pareceria que o óbvio será que o professor ensinará a variante que 

aprendeu ou teve mais contato. Uma licenciatura ou um bom curso de línguas com certeza 

ajudará muito. 

 Para analisar melhor esta indagação, reportamo-nos a Libâneo acerca de métodos de 

ensino, quando afirma: 

Os métodos são determinados pela relação-objetivo conteúdo, e referem-se aos meios 

para alcançar objetivos gerais e específicos do ensino (grifo nosso), ou seja, ao 

“como” do processo de ensino englobando as ações a serem realizadas pelo professor 

e pelos alunos para atingir os objetivos e conteúdos. Temos assim as características 

dos métodos de ensino: estão orientados para objetivos; implicam uma sucessão 

planejada e sistematizada de ações, tanto do professor quanto dos alunos; requerem a 

utilização de meios. (LIBÂNEO, 1990, p. 149).   

 

 Durante o processo de aprendizagem, as atividades relacionadas à aquisição de 

conhecimentos necessitam de diferentes metodologias para seu desenvolvimento. Libâneo 

(1990), afirma que: “Os métodos de ensino, portanto, não se reduzem a quaisquer medidas, 

procedimentos e técnicas. Eles decorrem de uma concepção da sociedade, da natureza da 

atividade prática humana no mundo, do processo de conhecimento e, particularmente, da 

compreensão da prática educativa  numa determinada sociedade” (LIBÂNEO, 1990, p. 151). 

 Trazemos à nossa pesquisa um importante documento sobre avaliação o Marco Común 

de Referencia de la Lengua. Em seu Cap. 9 trata sobre avaliação e na sua introdução diz que: 



 
 

“El termino evaluación que utiliza este capitulo con el sentido concreto de valoración del 

grado de domínio linguístico que tiene el usuário.[...] Evaluar es un concepto más amplio que 

medir o valorar la competencia o el domino de la lengua”. Dentro desses critérios é que se 

deveria observar como proceder a avaliação. O Marco de Referências também enuncia que há 

três elementos que se consideram fundamentais para qualquer análise da avaliação: la validez, 

la fiabilidade y la viabilidade. Por ser muito importante a nosso juízo é que transcrevemos o 

texto: 

La validez es el concepto del que se ocupa el Marco. Se puede decir que una prueba o 

un procedimiento de evaluación tiene validez en la medida en que pueda demostrarse 

que lo que se evalúa realmente  (el constructo) es lo que, en el contexto en cuestión, se 

debería evaluar y que la información obtenida es una representación exacta del 

dominio lingüístico que poseen los alumnos o candidatos que realizan el examen. 
La fiabilidad, por otro lado, es un término técnico. Es básicamente el grado en que se 

repite el mismo orden de los candidatos en cuanto a las calificaciones obtenidas en dos 

convocatorias obtenidas (reales o simuladas) de la misma prueba  de evaluación. Pero 

más importante que la fiabilidad es  la precisión de las decisiones que se adoptan en 

relación con un determinado nivel de exigencias. 
Un procedimiento de evaluación también tiene que ser práctico, viable; la viabilidad 

tiene que ver concretamente con la evaluación de la actuación. Los examinadores 

trabajan bajo la presión del tiempo; solo ven una muestra limitada de la actuación y 

existen límites definidos del tipo y número de categorías que pueden manejar con 

criterio (MARCO COMUN DE REFERENCIAS, 2002, p.177-178). 

 

 De todos os planos de cursos apresentados nenhum apresenta os critérios de avaliação 

enumerados anteriormente. Cada um apresenta métodos com critérios diferenciados, porem, 

não anuncia em sua proposta a avaliação de algo de muita importância: a competência ou 

domínio da língua estrangeira. 

Nesta seção apresentamos os dados da pesquisa analisados à luz da teoria requerida, 

base para que pudéssemos apresentar, a seguir, subsídios para que a Língua Espanhola possa 

ser melhor desenvolvida junto a escola pública em nosso estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 CONSIDERAÇÕES: INSUMOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE UMA PROPOSTA 

CURRICULAR PARA O ENSINO DA LÍNGUA ESPANHOLA ADEQUADA ÀS 

ESPECIFICIDADES DO ESTADO DE RONDÔNIA 

 

 Nesta seção sugerimos insumos para uma proposta curricular para o ensino da Língua 

espanhola no estado de Rondônia. Como pressuposto, destacamos, diante dos resultados de 

nossa pesquisa, que uma proposta curricular deve considerar: 

- Que o estado de Rondônia tem uma superfície de 237 576,167 km2 e 1342 km de 

linha de fronteira com municípios bolivianos; 

- Que o estado faz divisa com a Bolívia e um pouco mais além com Peru, estes países 

tem como língua oficial a Língua Espanhola, e que, devido à situação de fronteira, o fluxo 

migratório só tende aumentar colocando o nosso estado como receptor dessa corrente 

migratória; 

- Que o estado tem aproximadamente 170 professores de Língua Espanhola para 

atender  todo o estado e 195 escolas de ensino médio. 

Desta forma: 

- Considerando o número de escolas na zona de fronteira do Estado de Rondônia; 

- Considerando que há falta de referencias teórica, que cada um dos professores de 

espanhol elabora seu Plano de Curso de forma desorganizada, sem considerar as questões 

culturais ou sociais do estado: 

Sugerimos, a partir dos resultados de nossa pesquisa, que: 

- O ensino da Língua Espanhola tem que ser pautado no ensino das variantes 

linguísticas regionais (Peru, Bolívia) sem deixar de considerar as outras variantes. 

- Documentos que nortearão o currículo a ser seguido devem estar de acordo com o 

que a LDB exige, assim como as Orientações Curriculares para o Ensino Médio, Leis e 

resoluções dos órgãos competentes. 

Assim, avançamos para nossas contribuições finais da presente pesquisa, enfatizando 

que o Estado necessita, na elaboração de um referencial curricular, garantir a consecução das 

seguintes competências e habilidades: 

   Para falar, o aluno deve ser capaz de: 

. planejar e organizar uma mensagem (capacidades cognitivas); 

. formular um enunciado linguístico (capacidades linguísticas); 

. articular o enunciado (capacidades fonéticas). 

   Para escrever, o aluno deve ser capaz de : 



 
 

. organizar e formular a mensagem (capacidades cognitivas e linguísticas) 

. escrever o texto à mão , digitar (capacidades motoras)ou mesmo transcrevê-lo. 

   Para ouvir, o aluno deverá ser capaz de: 

. perceber o enunciado (capacidade fonética auditiva); 

. identificar a mensagem linguística (capacidade linguística); 

. compreender a mensagem (capacidade semântica); 

. interpretar a mensagem (capacidades cognitivas). 

   Para ler, o aluno deverá ser capaz de: 

. aprender o texto escrito (capacidades visuais); 

. reconhecer o script (capacidades ortográficas); 

. identificar a mensagem (capacidades linguísticas); 

. compreender a mensagem (capacidades semânticas); 

. interpretar a mensagem (capacidade cognitivas). 

-Quanto aos conteúdos: Considerar a linguagem e as características multiculturais presente na 

fronteira desde uma perspectiva critica que contemple as diversas variantes linguísticas.   

-Quanto à metodologia de ensino: Sugerir o método por tarefas por ser o que mais resultados 

positivos apresentam no ensino de línguas estrangeiras. 

-Quanto aos referenciais de consulta do professor: O referencial mais adequado que o 

professor de língua espanhola pode utilizar como consulta para o desenvolvimento do seu 

trabalho é o documento “Orientações Curriculares para o Ensino Médio”, uma vez que 

contempla as necessidades do ensino da Língua Espanhola. 

-Quanto ao material didático: Utilizar não só aqueles que têm como padrão a variante 

peninsular ou rio-platense, mas também material didático produzido nesta região com as 

variantes dos países vizinhos: Bolívia, Peru. 

-Quanto à avaliação da aprendizagem dos alunos: Considerar que se avalia é  uma 

representação  do domínio linguístico dos alunos. 

-Quanto à postura do professor e relacionamento professor-aluno-família: O professor 

deve ter leitura condizente com seu papel de professor de língua estrangeira, porém, para além 

de dominar o conteúdo, munir-se de metodologias de ensino e consequentes técnicas e 

procedimentos, deve procurar apurar sua sensibilidade para a realidade multicultural 

encontrada na fronteira. Para que seu trabalho tenha êxito, consideramos igualmente  

importante a participação da comunidade escolar (gestores, professores, pais de família, 

estudantes etc.) para que todos sejam envolvidos nos objetivos enunciado no projeto, desta 

forma, a gestão escolar, em conjunto com o professor, deve buscar mecanismos apropriados 



 
 

para essa participação. 

 Acreditamos que estes insumos, se tomados em conta, poderão contribuir na 

elaboração de uma proposta curricular para a Língua Espanhola, objeto de nosso estudo. 

 Consideramos que o aprendizado de uma língua estrangeira contribui com o 

desenvolvimento de competências e habilidades para criar uma inter-relação com pessoas de 

outras culturas, de outras línguas. Acreditamos que o melhor lugar para efetuar essa ação é na 

escola, onde há condições favoráveis à formação para o exercício da cidadania, onde a 

formação multicultural deveria ter prioridade. A globalização e o avanço da tecnologia têm 

ajudado à integração diminuindo as distâncias. Particularmente no Estado de Rondônia, que 

se localiza em zona de fronteira com a Bolívia cria-se as condições para esta relação cultural, 

econômica, etc. 

 Ao iniciar nossa atividade como professor de Língua Espanhola e perceber algumas 

dificuldades no desenvolvimento do trabalho, foi de nosso interesse fazer as indagações 

necessárias para compreender a razão dessas dificuldades, daí que o presente trabalho foi 

direcionado a identifica-las. 

  Os dados obtidos nos remetem a algumas reflexões a serem consideradas: 

a) O ensino da Língua Espanhola como  língua estrangeira poderá ser um instrumento 

que crie condições para a integração multicultural e  linguística com os cidadãos dos países 

falantes de língua espanhola, derrubando as barreiras culturais, econômicas, etc. dai a 

necessidade de ter um instrumento norteador que ajude na elaboração de um currículo escolar 

que contemple estas necessidades de integração. 

b) Urge que o Estado de Rondônia conclua com a construção e elaboração do 

referencial curricular e que este comtemple, no referente ao ensino de língua espanhola, 

aspectos de integração cultural com os países vizinhos, resgatando os valores socioculturais 

que toda comunidade pratica, contribuindo, desta forma, a uma verdadeira integração 

regional. 

c) Para um melhor desempenho dos profissionais da educação a formação continuada 

deve ser um dos objetivos prioritários a ser contemplados, haja vista que, as mudanças na 

nossa educação só poderão se efetuar com a ajuda de verdadeiros profissionais de educação, 

oferecendo para eles as condições e ferramentas necessárias no desempenho de seu labor. 

d) A elaboração de planos de curso de Língua Espanhola, dentro de seus objetivos, 

deve contemplar aspectos culturais do Estado de Rondônia, porém, sem deixar de considerar 

temas interdisciplinares e multiculturais. 

 Dentro das competências e habilidades, contemplar os processos da comunicação 



 
 

linguística para que o professor possa trabalhar aspectos que levem o aluno ao êxito de uma 

sequencia de ações. 

 Ao atingir estes objetivos, sem dúvida nenhuma, estaremos contribuindo com o 

verdadeiro processo de construção de cidadãos de uma língua diferente, e que com certeza 

eliminará as primeiras barreiras que se interpõem na nossa integração regional. 
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 
 

Caro (a) Professor (a) de Língua Espanhola 

Sou o Prof. Julio Mendoza, aluno do Mestrado em Educação da UNIR, e necessito de sua 

colaboração para a minha pesquisa, que trata do tema: O currículo do ensino da língua 

espanhola em Rondônia a fim de contribuir para a reflexão e melhoria do ensino da língua 

espanhola. Agradeço a atenção. 

 

 

FORMULÁRIO DE PESQUISA 

1. Qual é o município onde você trabalha? Identifica-se com a região ou gostaria de estar 

em outro lugar? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Sua formação é em espanhol? 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Função ou cargo atual que exerce. 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Quanto tempo você trabalha na sua função atual? 

_____________________________________________________________________ 

 

5. Sua atividade atual está de acordo com o cargo/função para o qual você foi 

contratada? Sim ( ) Não ( ) 
 

6.   Se não, qual a função que exerce realmente. 

_____________________________________________________________________ 

 

7.    Participou de cursos ou treinamentos nos últimos 2 anos para atividade que exerce?  

( ) Sim ( ) Não. Se sim quais e em que ano? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

8. Escolaridade: 

Fundamental ( ) completo ( ) incompleto ( ) 

Médio ( ) completo ( ) incompleto ( ) 

Universitário: ( ) completo ( ) incompleto ( ) 

Qual curso __________ 



 
 

Pós-Graduação: ________ Especialização em : __________ 

Mestrado ( )  Doutorado ( ) 
 

9.  Quantas horas aula você leciona? 

_____________________________________________________________________ 

 

10.  Você tem lido os PCN referente ao ensino da língua espanhola? 

_____________________________________________________________________ 

 

11.  Você tem algum referencial curricular para a elaboração do seu plano curso? Qual? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

12.  Qual o material didático que você utiliza? Considera-o adequado? 

_____________________________________________________________________ 

 

13. Quais as dificuldades que você encontra no ensino da língua espanhola? 

_____________________________________________________________________ 

 

14.  A comunidade  escolar conhece os benefícios de se estudar uma língua estrangeira? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

15. Você acredita  que a Lei 11.161, que trata sobre a obrigatoriedade do ensino da língua 

espanhola, é suficiente para regulamentar o ensino o espanhol  no estado? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

16.  O que você conhece sobre a  legislação referente ao ensino da língua espanhola? 

_____________________________________________________________________ 

 

17. De sugestões para a melhoria do ensino da língua espanhola em nosso estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXOS 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 


