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“O diálogo permite que as vozes apareçam e que se 

desenvolvam novas narrativas sem as restrições da 

gramática e sintaxe da prosa escrita, ou sem ter que 

julgar os resultados escritos dos diálogos em termos do 

contexto da descoberta ou validação científica. Quando 

as perguntas não são pragmáticas mas têm a função 

de soltar o fluxo da conversa, um bom diálogo pode 

permitir que o artifício da ficção, a arte da poesia e a 

avaliação da inter-relação entre teoria e prática surjam 

sob uma forma vivida, até mesmo exuberante, indo 

além das idiossincrasias e pontos de vista.” 

Torres (2000, p. 27). 



RESUMO 

Este estudo de caso, amparado por uma abordagem qualitativa de pesquisa, de cunho 

interpretativista, busca compreender as lacunas e conflitos que se interpõem entre a realidade 

profissional vivenciada por professores de língua espanhola e as políticas 

linguísticas/educacionais vigentes que os orientam. Os objetivos são discutir de que forma se 

dá a relação entre as diretrizes educacionais (leis e intervenções políticas) concernentes ao 

ensino de espanhol e a sua aplicação no contexto escolar do Estado de Goiás e identificar as 

percepções que os professores participantes deste estudo manifestam em relação às 

intervenções mediadas pelo poder público em sua formação continuada. Para tanto, amparado 

nos estudos sobre pedagogia crítica e formação crítico-reflexiva de professores (Liberali, 

2012, Schön, 2000, Vieira-Abrahão, 2012, Smyth, 1992), este estudo traz à tona as vozes de 

professores envolvidos em um projeto de formação continuada, promovido por uma 

professora-formadora da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás. Os 

resultados mostraram que as legislações e intervenções políticas concernentes ao ensino de 

espanhol apresentam inúmeras lacunas dialógicas, seja entre as diversas instâncias 

governamentais encarregadas do ensino, seja entre tais instâncias governamentais e o 

professor encarregado dessa disciplina escolar. Sobre as intervenções mediadas pelo poder 

público na formação continuada do professor, a análise das percepções dos professores indica 

que os professores participantes manifestam interesse em uma formação continuada que 

promova um tipo de reflexão que os oriente a mobilizar os diversos saberes adquiridos 

durante a sua prática profissional e abandone a concepção de que eles precisam ser tutelados 

ou percebidos como incapazes de se gerir profissionalmente. Podemos concluir que foram 

positivas as expectativas quanto à contribuição do evento para o desenvolvimento profissional 

do grupo de professores envolvidos nesta pesquisa, pois o grupo se dispôs a trabalhar de 

forma conjunta e se reconstruir profissionalmente, rompendo hierarquias entre professor-

formador e professor em formação.  

Palavras-chave: Ensino de espanhol. Intervenções político-educacionais. Formação 

continuada. 



RESUMEN 

Este estudio de caso, apoyado por un enfoque cualitativo de investigación, de naturaleza 

interpretativa, busca comprender las lagunas y conflictos que se interponen entre la realidad 

profesional vivenciada por profesores de lengua española y las políticas 

lingüístico/educacionales vigentes que los orientan. Los objetivos son discutir de qué forma se 

da la relación entre las directrices educacionales (leyes e intervenciones políticas) 

concernientes a la enseñanza del español y su aplicación en el contexto escolar del Estado de 

Goiás e identificar las percepciones que los profesores participantes de este estudio 

manifiestan en relación a las intervenciones mediadas por el poder público en su formación 

continuada. Por lo tanto, apoyados en los estudios sobre la pedagogía crítica y la formación 

crítico-reflexiva de profesores (Liberali, 2012, Schön, 2000, Vieira-Abrahão, 2012, Smyth, 

1992), este estudio pone de manifiesto las voces de profesores involucrados en un proyecto de 

formación continuada promovido por una profesora-formadora de la Faculdade de Letras de 

la Universidade Federal de Goiás. Los resultados revelan que las legislaciones e 

intervenciones políticas concernientes a la enseñanza del español presentan inúmeras lagunas 

dialógicas, sea entre los diversos organismos gubernamentales encargados de la enseñanza, 

sea entre esos organismos y el profesor encargado de esa asignatura escolar. Sobre las 

intervenciones intermediadas por el poder público en la formación continuada del profesor, el 

análisis de las percepciones de los profesores indica que los profesores participantes 

manifiestan interés en una formación continuada que promueva un tipo de reflexión que los 

oriente a movilizar los diversos saberes adquiridos durante su práctica profesional y abandone 

la concepción de que ellos necesitan ser tutelados o vistos como incapaces de manejarse 

profesionalmente. Podemos concluir que fueron positivas las expectativas referentes a la 

contribución del evento para el desarrollo profesional del grupo de profesores involucrados en 

esta investigación, pues el grupo se dispuso a trabajar  de forma conjunta y a reconstruirse 

profesionalmente, rompiendo jerarquías entre profesor-formador y profesor en formación.  

Palabras-clave: Enseñanza de español. Intervenciones político-educacionales. Formación 

continuada. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No imaginário social, muitas das intervenções públicas regulamentadas pela 

administração governamental soam como enunciados que jamais serão cumpridos. Por isso, 

tais intervenções configuram-se discursos orais ou escritos, aos quais, sem maiores 

precedentes, estamos acostumados a nos referir com frases como: “não vão sair do papel”, 

“mais um para não ser cumprido” ou “mais um para formar comissões e gastar o dinheiro 

público”. Tais falas são ainda mais contundentes quando essas regulamentações, leis, decretos 

fazem menção à educação pública. E, aí sim,  sentimo-nos instigados a falar “prometem, mas 

nunca cumprem”. 

Todavia, esse imaginário social esquece que, quando um presidente de uma nação 

assina uma lei e, ao mesmo tempo, como é de praxe, diz “cumpra-se”, estamos diante do que, 

para Rajagopalan (2013), é um ato governamental que exige de seus interlocutores ações 

favoráveis à realização do conteúdo enunciativo. Por isso, consideramos que a promulgação 

de uma lei não se concebe com simplesmente dizer algo, mas sim com o fazer algo que 

produzirá efeitos na consecução de objetivos concretos em função de seu cumprimento. 

Em relação à lei nº 11.161
1
, observemos que, ainda que o imaginário social não a 

perceba como uma política linguística, concordamos com Savedra e Lagares (2012) quando 

eles afirmam que essa lei  configura-se como uma política linguística e requer planejamento 

linguístico, pois vai intervir não só na redefinição dos documentos oficiais que regem o 

ensino básico regular, mas também na vida social da Federação Brasileira.  

Assim sendo, acreditamos que a promulgação da referida lei exige atitudes dialógicas 

entre o governo federal, os governos dos diversos estados brasileiros e entre a sociedade a 

quem é dirigida a lei como um todo. Especificando melhor, ao tratarmos da promulgação de 

uma política linguística e, ao mesmo tempo, política educativa, compreendemos que há três 

grupos de atores. Primeiro o que profere o enunciado, neste caso o governo federal, em cujo 

nome o presidente Lula assinou a lei nº 11.161. Segundo, o grupo composto pelos governos 

dos estados brasileiros, que, como de praxe, supostamente deveria aceitar ou não o “cumpra-

se” implícito nas regulamentações instituídas pelo presidente da Federação. Estes, no seu 

momento, deveriam igualmente instituir normatizações que levem à concretização da já citada 

lei. Terceiro, o grupo de interlocutores composto pelo povo, que, no caso de uma 

regulamentação que se dispõe a trazer o bem estar social, poderia e, insistimos, deveria 

                                                           
1
  A Lei nº 11.161/2005 regulamenta o ensino da língua espanhola no ensino médio no Brasil. Mais 

informações sobre essa lei serão fornecidas ao longo deste estudo. 
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cobrar, seja do governo do seu estado, seja do governo de seu município, políticas e 

planejamento linguístico-educativos para o cumprimento da referida lei. 

Nessa direção, advertimos que a citada lei funciona como uma política linguística que, 

aparentemente, tende a fortalecer o ensino da língua espanhola no país, vislumbrando um 

futuro promissor a essa língua e, com isso, implicitamente, prometendo igual futuro aos 

professores que a ela se dedicam. Do mesmo modo, supõe também o incremento de 

intervenções governamentais que venham a fortalecer a atual situação educativa, pois é o 

Estado, na sua função de regulamentador de políticas públicas favoráveis à população, o 

encarregado de assumir o bem estar sociocultural e de fornecer bens e serviços educativos. 

Considerando tais discussões, no que diz respeito à integração da disciplina Língua 

Espanhola ao currículo escolar, houve, embora de forma insuficiente, algumas ações 

empreendidas pelo governo federal do Brasil. Entre elas, podemos citar: a criação de 

Licenciaturas simples com Habilitação em Língua Espanhola; Licenciaturas duplas com 

habilitação em Língua Espanhola e Língua Portuguesa; a ampliação de vagas em instituições 

de formação superior; a oferta do livro didático de língua espanhola a partir do ano escolar de 

2012, através do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) do Ministério da Educação; e 

a elaboração das orientações curriculares específicas para o ensino de língua espanhola. Em 

relação aos governos estaduais, também houve iniciativas, entre elas, a regulamentação da Lei 

nº 11.161 pelos Conselhos de Educação Estatais. 

Considerando essas reflexões iniciais e a trajetória percorrida, que passo agora a 

descrever, é que fundamento a presente tese.  

 

1.1 O percurso 

 

No ano de 2007, quando concluí a minha dissertação de mestrado, já dedicava parte do 

meu trabalho como docente de uma universidade pública federal na promoção de cursos de 

atualização didática para os professores de língua espanhola que atuam na rede pública do 

estado de Goiás, com foco em formação continuada. Tais cursos seguiam o modelo 

organizativo dos cursos que eu, como professora em formação, costumava frequentar, isto é, 

um currículo previamente decidido pelo grupo de especialistas que o ofereciam. Inicialmente, 

esse currículo não dava voz às necessidades e problemas enfrentados pelos professores em 

formação, não promovia a reflexão crítica e desconsiderava os conhecimentos implícitos dos 

envolvidos no processo de formação. No entanto, nas considerações finais apresentadas na 

minha dissertação de mestrado, cheguei à seguinte reflexão: 
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é mister que o professor-formador reconheça a importância da reflexão crítica nos 

cursos de formação de professores e desenvolva pesquisas em que formadores e 

futuros professores se construam à medida que vão construindo conhecimentos que 

venham a contribuir com a educação social. É necessário, pois, que tanto as 

universidades quanto os professores, que nelas ministram aulas, tornem mediadores 

da produção de saberes. (BELAONIA, 2007, p. 98).  

 

Tal reflexão, embora fizesse referência à formação inicial de professores de espanhol, 

levou-me a diversos questionamentos relacionados aos cursos de atualização, que, naquele 

momento, eram pensados para os professores de língua espanhola do estado de Goiás, uma 

vez que, da citação anterior, depreende-se que há equívocos na formação continuada para 

professores quando a mesma desconsidera os problemas reais do contexto educativo que um 

professor em exercício deseja questionar e resolver. 

Motivada por essa e outras preocupações e por leituras relacionadas ao processo de 

formação crítico-reflexiva de professores, algumas realizadas durante o mestrado e algumas 

outras em função do requerimento dos cursos de formação, além da minha própria autonomia 

educativa que me guiava, ao organizar o curso de formação continuada de 2008, pensei na 

possibilidade de reformulá-lo. Para tanto, elaborei e apliquei um questionário no qual tentei 

indagar a respeito dos anseios e necessidades dos professores envolvidos no processo. No 

último dia do curso, tive uma reunião com esses professores para corroborar as necessidades 

por eles descritas nos questionários, como também para solicitar, dentre eles, um quadro de 

professores-colaboradores mais participativo que trouxesse outras vozes ao currículo do curso 

antes mencionado. 

Nos cursos subsequentes, além de, a cada final de curso, me propor a contar com a voz 

dos professores em formação, em conjunto com os professores colaboradores, foram 

delineados currículos que atenderam aos anseios expressados pelos professores em formação 

e, foram organizados projetos pedagógicos que, de acordo com as necessidades e urgências 

metodológicas, atenderam profissionalmente os problemas desses professores.  

Quanto às reformulações conjuntas do currículo dos cursos e à participação ativa de 

professores que realmente atuam no ensino da rede pública do estado de Goiás, acredito que 

me trouxeram um crescimento profissional extremamente benéfico, pois se constituíram num 

movimento colaborativo de formação, que originaram e deram sustento ao Projeto de 

Extensão Formação Continuada para Professores de Língua Espanhola do Estado de Goiás.  

Anos mais tarde, ao ingressar no curso de doutorado de uma universidade pública, de 

posse de muitas dúvidas e interrogações a respeito de como dar continuidade e aprimorar 
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esses cursos de formação, solicitei à minha orientadora que a minha tese de doutorado 

tomasse como objeto de estudo o curso de formação de professores, o qual já desenvolvia há 

alguns anos como projeto de extensão. Minha orientadora achou a proposta relevante e, 

juntas, construímos o projeto que daria início ao presente estudo. . 

Confesso que, naquele momento, a minha expectativa centrava-se na ideia de 

desenvolver um estudo bastante ambicioso, porém não impossível, pois queria levar os 

professores em formação a elaborar e desenvolver ações metodológicas centradas na 

pedagogia de projetos. Minha experiência nos cursos de formação sustentavam tal iniciativa 

no sentido em que essa proposta tinha contribuído para que alguns dos professores envolvidos 

em projetos anteriores dessem solução a muitas das suas urgências educativas e, até 

apresentassem as suas propostas em congressos de professores de língua espanhola.  

No entanto, na mesma época, tinha sido aprovada no Brasil a Lei Federal nº 

11.161/2005 para a inclusão do ensino da língua espanhola nas grades curriculares do ensino 

médio brasileiro. No estado de Goiás, contexto desse estudo, tinha sido implementado o 

Período de Intensificação da Aprendizagem (PIA). A Secretaria de Educação tinha 

acrescentado a figura da tutora educacional a todas as escolas públicas e, a cada tentativa de 

iniciar um novo projeto educativo, esbarrávamos em inúmeras burocracias, tais como carga 

horária destinada pela Secretaria ao ensino da língua espanhola nas escolas, currículo mínimo 

que, por decreto da Secretaria de Educação, tinha que ser cumprido juntamente com outras 

muitas ações didáticas, as quais, ao serem instituídas pelo governo, deveriam ser executadas 

pelos professores em formação. Enfim, nos encontros de formação, as palavras de ordem 

eram Legislação, Ação Educativa Promovida pelo Estado, PIA, dentre outras muitas 

vinculadas às Diretrizes Educacionais promovidas pelos governos federal, estadual e 

municipal. 

A partir da análise dos primeiros dados coletados durante os encontros de formação, 

compreendemos que urgia atender à demanda relacionada à legislação que permeia as ações 

educativas, pois, no andar dos cursos de formação, percebemos que as diretrizes educacionais 

implementadas pelas esferas de governo pautavam-se em pesquisas quantitativas sobre o 

fracasso escolar, repetência, indisciplina, dentre outros problemas. Além do mais, ao mesmo 

tempo em que o professor tornava-se o único responsável pelo fracasso escolar, os 

idealizadores dessas diretrizes não contemplavam a voz e experiência desse mesmo professor 

que, no dia a dia, adquire saberes sobre “por que” as iniciativas educacionais implementadas 

pelos governos estão fadadas ao fracasso. 
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O percurso inicial desse estudo foi transformado por um corpus que surgiu durante a 

coleta de dados. No entanto, isso me fez acreditar mais ainda que, como professora 

formadora, devo continuar encontrando as minhas fontes de conhecimento na literatura 

especializada em minha área de atuação e na pesquisa social desenvolvida no contexto da 

escola pública e de seus atores principais. Pensar a educação é pensar em instituições que, ao 

desenvolver suas atividades com seres humanos, inclinam-se a aliar ensino e pesquisa como 

instrumentos de desenvolvimento social e aprimoramento educacional.  

Nesse sentido, e pensando em como desenvolver as minhas atividades profissionais 

como formadora de professores, por ter um vasto campo de atuação na escola pública, devo 

concordar com Demo (2008, p. 13) quando delibera que a pesquisa é o pilar do 

desenvolvimento do professor: “só pode ensinar, quem produz conhecimento, visto que só se 

pode dar aula daquilo que se pesquisa e produz”. Dessa forma, para que um profissional se 

torne professor, seja do ensino fundamental, médio, técnico ou superior, além da titulação 

necessária e exigida nas instituições de ensino e aprendizagem, é necessário produzir 

teoricamente e saber fazer com que o aluno aprenda (neste caso, ensinar e aprender a ser 

professor).  

Para Gatti, Barreto e André (2011), na década de 1990, 7% das dissertações e teses 

produzidas no Brasil na área de educação adotavam como foco de investigação a formação de 

professores e, em 2007, esse percentual tinha chegado a 22%. Quanto aos objetos de estudo, 

segundo essas autoras, na década de 1990, 75% das investigações científicas centravam-se 

nos cursos de formação inicial e, nos anos 2000, 53% do total de estudos centravam-se nos 

professores, seus conhecimentos, suas práticas profissionais, suas percepções e suas 

representações. Essa iniciativa é louvada por Gatti, Barreto e André (2011), uma vez que 

esses pesquisadores tentam ouvir os professores e com eles descobrir os caminhos mais 

eficazes para obter um ensino de qualidade. No entanto, as autoras alertam sobre a 

necessidade de que tais estudos não reforcem a ideia de que o único membro do sistema 

educativo que pode melhorar os índices de fracasso escolar é o professor, pois há outros 

atores e fatores determinantes que devem ser melhorados para atingir qualidade nesse âmbito 

formativo.  

Dentre os fatores que acreditamos ser, igualmente, determinantes para o fracasso 

escolar estão o nível de satisfação salarial, estrutura física das instituições escolares, a 

superlotação das salas de aula, o acompanhamento familiar em relação a problemas de 

indisciplina do educando. Portanto, é imprescindível verificar de que forma esses fatores 

influenciam o trabalho docente.  



17 

 

Nesse sentido, muito se tem ouvido falar da valorização do professor, porém, pouco se 

tem feito, inclusive para desenvolver o que ele pensa e como ele delineia as ações 

metodológicas que poderiam resolver problemas pontuais na atuação docente. Assim sendo, 

neste trabalho, dispomo-nos não apenas a ouvir, mas também a aventurarmo-nos na tentativa 

de levar a voz do professor àqueles que legislam as ações pertinentes ao trabalho desse 

profissional. 

Esse estudo é de natureza qualitativa e segue o paradigma do estudo de caso, 

envolvendo as participações de uma professora-formadora e dez professores participantes do 

estado de Goiás. O estudo de caso, segundo Triviños (1987), é uma estratégia investigativa, 

em que as hipóteses e os esquemas de indagação constroem-se à medida que o pesquisador 

vai se aprofundando no tema de indagação. Optamos por essa modalidade porque, além de 

permitir uma investigação científica dentro de seu contexto real, ainda torna possível: em 

primeiro lugar, representar vozes e pontos de vista conflitantes sobre uma situação social, 

neste caso, sobre a realidade profissional dos professores de língua espanhola e as políticas 

linguísticas/ educacionais vigentes que os orientam. Em segundo lugar, porque, embora 

amparados por um quadro teórico inicial, no decorrer do estudo poderemos desvendar novos 

elementos que podem de alguma forma contribuir com o aprimoramento de políticas 

educacionais de formação contínua de professores de língua espanhola. E, finalmente, porque 

os estudos de caso buscam retratar a realidade de forma completa e, assim sendo, buscam 

desvendar uma multiplicidade de dimensões presentes em determinada situação (LÜDKE; 

ANDRÉ, 1986). 

Para a coleta de dados, foram usados seis instrumentos de pesquisa de quatro tipos 

distintos; uma pesquisa documental, que envolveu a análise de documentos que orientam o 

ensino e a aprendizagem nas escolas públicas; uma sessão inicial com os professores 

participantes gravada em vídeo; sessões reflexivas com os professores participantes gravadas 

em vídeo; um questionário aberto inicial; um questionário aberto aplicado após cada encontro; 

e o diário da pesquisadora. 

 

1.2 Os objetivos 

 

No estudo, buscamos compreender as possíveis lacunas e conflitos que se interpõem 

entre a realidade profissional vivenciada por professores de língua espanhola e as políticas 

linguísticas/ educacionais vigentes que os orientam. Com a expectativa de trazer à tona as 

vozes desses profissionais, muitas vezes silenciadas, proponho a investigação ancorada, 
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sobretudo, nos estudos sobre pedagogia crítica e formação crítico-reflexiva de professores. Os 

objetivos específicos são: 

 

 analisar de que forma se dá a relação entre as diretrizes educacionais (leis e intervenções 

políticas) concernentes ao ensino de espanhol e a sua aplicação no contexto escolar do 

estado de Goiás; 

 identificar as percepções que os professores participantes manifestam em relação às 

intervenções mediadas pelo poder público em sua formação continuada. 

 

1.3 As perguntas de pesquisa 

 

Com base nos objetivos apresentados anteriormente, o estudo foi norteado pelas seguintes 

perguntas de pesquisa: 

 

 De que forma se dá a relação entre as diretrizes educacionais (leis e intervenções 

políticas) concernentes ao ensino de espanhol e a sua aplicação no contexto escolar do 

estado de Goiás? 

 Quais são as percepções que os professores participantes manifestam em relação às 

intervenções mediadas pelo poder público em sua formação continuada? 

 

1.4 Organização 

 

Com o objetivo de responder às perguntas de pesquisa da tese em questão, 

organizamos o estudo em cinco partes. Na introdução, apresentamos um panorama geral do 

estudo, o percurso, a justificativa, os objetivos, as perguntas de pesquisa e a organização da 

tese.  

No Capítulo 1, apresentamos um referencial teórico dividido em cinco partes: 

primeira: levantamento histórico sobre as primeiras tentativas para a inclusão do ensino da 

língua espanhola no Brasil, compreendido entre 1919 e 1940. Segunda: abordagem do tema 

das intervenções políticas no ensino de língua espanhola no Brasil. Terceira: panorama sobre 

a formação de professores de línguas no Brasil. Quarta: discussão sobre os saberes 

profissionais do docente, com fundamentação teórica em Tardif (2002), Pimenta (2002) e 

Schön (2000). E na quinta parte: discussão sobre a formação continuada do professor de 
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línguas desde a perspectiva sociocultural, tomando como referência Liberali (2012), Imbernón 

(2010), Vygotsky (1978) dentre outros teóricos de igual relevância nesse tema. 

No Capítulo 2, a apresentação da metodologia inclui, primeiramente, um estudo dos 

pressupostos teóricos que amparam a abordagem qualitativa, com enfoque nas especificações 

sobre o estudo de caso e a análise. Depois, há uma descrição do contexto de estudo, dos 

procedimentos adotados para a coleta de dados, dos encontros onde foram coletados os 

mesmos e apresentação dos participantes. Finalmente, apresentamos os instrumentos 

utilizados para a coleta dos dados. 

No Capítulo 3, discorremos sobre os dados coletados durante a pesquisa. Esse capítulo 

está organizado em três partes, as quais foram nomeadas “Contextos”. No Contexto 1, 

trazemos uma análise dos documentos que orientam e prescrevem o ensino de língua 

espanhola no Brasil; no Contexto 2, há uma análise das percepções dos participantes do 

estudo a respeito das intervenções mediadas pelo poder público em sua formação continuada e 

sobre a importância da reflexão crítica e colaboração entre os docentes. E no Contexto 3, 

apresentamos as percepções dos participantes sobre a construção do projeto “A importância 

da escola em tua vida”. 

O Capítulo 4 contém as considerações finais, onde retomamos e respondemos às 

perguntas da pesquisa, apresentamos as percepções finais do estudo e, finalmente, 

discorremos sobre as implicações e limitações dessa pesquisa. 

Além dos capítulos já especificados, essa tese contém Referências e Anexos. 

A seguir, passamos às concepções teóricas que amparam o estudo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

As bases teóricas que amparam esse estudo são compostas, na primeira parte, de um 

levantamento histórico sobre o ensino de língua espanhola no Brasil e suas legislações; na 

segunda, dissertamos sobre as intervenções políticas no ensino de língua espanhola no Brasil, 

inserindo-as no âmbito das políticas sociais; na terceira parte, abordagem de alguns dos 

momentos mais relevantes no percurso que caracterizou a formação do professor de língua 

espanhola no Brasil, a partir da década de 30 do século XX; a quarta parte, expõe a discussão 

sobre os saberes profissionais do professor. Para isso, tomamos como referência Tardif 

(2002), Pimenta (2002) e outros teóricos que abordam o tema dos saberes necessários à 

docência e tomamos como referência Schön (2000), no que diz respeito à epistemologia da 

prática docente como proposta para a construção do professor crítico reflexivo; e, na quinta 

parte, ponderamos sobre a formação continuada do professor de línguas, visualizando-a a 

partir da perspectiva sociocultural.  

 

2.1 O ensino de língua espanhola no Brasil e suas legislações: apontamentos históricos 

de 1919 até a década de 1940 

 

Nesta seção, fazemos um levantamento histórico sobre as primeiras iniciativas para a 

inclusão do ensino de língua espanhola na grade curricular do ensino básico no Brasil. Sob 

esse objetivo, fazemos um percurso histórico que vai do ano de 1919 até a década de 1940, 

quando se instala a Reforma Capanema. Após essa reforma, o ensino de línguas estrangeiras 

no ensino básico é abordado pela Lei de Diretrizes e Bases de 1961 e seus sucessivos 

desdobramentos. 

Falar do ensino de língua espanhola no Brasil para muitos remete ao caráter 

integracionista do acordo do Mercado Comum do Sul (Mercosul) e à Lei nº 11.161/2005, 

também conhecida como “Lei do Espanhol”, que institucionaliza o ensino de língua espanhola 

no Brasil a partir de 2010 para os alunos de educação secundária. Lei essa que 

 

torna obrigatória a oferta da Língua Espanhola, em horário regular, nas escolas 

públicas e privadas brasileiras que atuam nesse nível de ensino [médio]. A lei 

também faculta a inclusão do ensino desse idioma nos currículos plenos da 5ª à 8ª 

série do ensino fundamental. (BRASIL, 2006, p. 127). 
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No entanto, aqueles professores que se aprofundam um pouco mais a respeito da 

história do ensino dessa língua no Brasil, bem sabem que essa não foi a primeira iniciativa 

para a inclusão do espanhol nos currículos brasileiros. Quintela e Santos (2008), Guimarães 

(2012), Celada e González (2000), dentre outros, concordam que, anteriores à Lei nº 11.161, 

de 5 de agosto de 2005, foram as iniciativas de 7 de janeiro de 1919, Decreto Lei nº 3.674, 

promulgada em caráter exclusivo para o Colégio Pedro II do Rio de Janeiro, então Distrito 

Federal da República dos Estados Unidos do Brasil, e o Decreto Lei nº 4.244, de 9 de abril de 

1942, promulgado pelo Ministro Gustavo Capanema para o ensino secundário. 

As diversas rupturas e discursos que permeiam as tentativas de institucionalizar o 

ensino de língua espanhola no Brasil levam-nos a perceber que instituir leis favoráveis ao 

ensino de línguas ou qualquer outra disciplina escolar requer muito mais que promulgar leis 

ou apenas contratar professores. Ou seja, demanda ações tanto governamentais como sociais 

destinadas à educação.  

Bem sabemos que muito pode se falar no campo educativo sobre esse período. No 

entanto, o nosso foco de estudo limitar-se-á ao ensino de língua espanhola no Brasil. A seguir 

nos debruçaremos sobre o Decreto Lei nº 3.674/1919 e o Decreto Lei nº 4.244/1942 que, 

historicamente, compreendem o período entre 1919 a 1942. Começaremos por falar da 

institucionalização do ensino de língua espanhola no Colégio Pedro II. 

 

2.1.1 O Colégio Pedro II  Decreto Lei de nº 3.674, 1919 

 

Considerando que a oficialização do ensino da língua espanhola dá-se no ano de 1919, 

no Colégio Dom Pedro II, Bevilaqua (2013) lembra-nos que o ensino de línguas no sistema 

educativo do Brasil reporta-nos à criação do sistema escolar brasileiro quando, no início da 

colonização, os jesuítas, responsáveis pela educação escolar, já ensinavam o latim como 

exemplo de língua culta.  

No entanto, no que diz respeito às línguas modernas inglesa e francesa, Rodrigues 

(2007), citado por Costa (2012), lembra que essas línguas assumem relevância no sistema 

educativo brasileiro com a chegada da família real ao Brasil. Em 22 de junho de 1809, o 

príncipe regente D. João VI assina um decreto que institui as cadeiras de Francês e de Inglês 

com o objetivo de melhorar a educação e de atender às exigências  resultantes da abertura dos 

portos ao comércio estrangeiro.  

A criação do Colégio Dom Pedro II possibilita, nesse contexto, a afirmação da ideia de 

uma educação em nível nacional. A instituição tornou-se parâmetro para as demais escolas 
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secundárias, as quais tomavam como base seu currículo oficial. Para tanto, como afirma 

Picanço (2003, p. 28), as aulas por disciplinas foram substituídas por classes de alunos e 

programas de ensino comuns. Os conteúdos e os modelos de avaliação foram padronizados. 

Desde a sua fundação, o Colégio Pedro II esteve destinado à difusão de ideias 

educativas para os centros de educação secundária do Brasil. Embora a Reforma Educativa de 

1942 oficialize pela primeira vez o ensino de língua espanhola, para Guimarães (2011), a 

primeira escola de ensino básico regular a ofertar o ensino de língua espanhola em 1919 foi o 

Colégio Pedro II do Rio de Janeiro, naquele tempo, capital federal do Brasil. 

Na época, o Colégio Pedro II era considerado escola modelo quanto ao seu currículo, 

livros e programas de ensino. Essa colocação privilegiada deveu-se à reforma educativa 

instituída em 1915, através do Decreto nº 11.530. A partir desse momento, os  

 

certificados de conclusão de estudos de outros estabelecimentos só teriam efeitos 

legais, inclusive para que os alunos pudessem ingressar no ensino superior, se os 

respectivos estabelecimentos fossem equiparados ao Colégio Pedro II e 

inspecionados pelo Conselho Superior de Ensino. (GUIMARÃES, 2012, p. 2). 

 

Devido à representatividade dessa instituição no âmbito educativo, os poderes 

executivo e legislativo brasileiros, mediante a promulgação do Decreto nº 3.674 de Lei 

Orçamentária, de 7 de janeiro de 1919, do Ministro Carlos Maximiliano, destinaram a essa 

instituição uma subvenção orçamentária para custear despesas com a criação de uma cátedra 

de língua espanhola. Tal iniciativa se deu em regime interno e, exclusivamente, para esse 

centro educativo. É pertinente explanar ainda que essa lei não se institui unicamente para fins 

educacionais, mas sim para fixar as despesas gerais da República dos Estados Unidos do 

Brasil na quantia de 80.953:938$263 ouro e a de 504.483:239$471 papel
2
, a ser distribuída 

entre os diversos ministérios para o exercício de 1919, conforme publicação no Diário Oficial 

da União  Seção 1  08/01/1919.   

A respeito do custeio para o Colégio Dom Pedro II, Quintela e Santos (2008) 

registram o item 23 do artigo 2° da Lei 3.674, referente à subvenção a institutos de ensino, 

que diz: “Augmentada de 9:600$ a [subvenção] do Collegio Pedro II, para attender a despezas 

com a creação da cadeira de hespanhol em aquelle collegio, em reciprocidade do acto identico 

da Republica do Uruguay”.
3
 

Assim, essa subvenção destinar-se-ia exclusivamente ao pagamento de vencimentos de 

um professor de língua espanhola para a já referida instituição. 

                                                           
2
  As quantias expressas em alusão à Lei nº 3.674 indicam valores referenciados à época de 1919. 

3
  Esta variedade do português escrito data do início do século XX. 
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Observa-se, portanto, que a Lei nº 3.674/1919 não nasce da necessidade de o Brasil 

aproximar-se dos países hispanos vizinhos ou de um chamamento ideológico que convida a 

romper barreiras linguísticas, mas, sim, em reciprocidade à iniciativa do governo Uruguaio 

que, segundo Nascentes (1920, p. 5), compreendeu que, para melhor fortalecer as relações 

político-econômicas entre o Brasil e os países hispanos que o rodeiam, era conveniente que os 

países hispanofalantes aprendessem a língua portuguesa, assim como era para o povo 

brasileiro aprender a língua espanhola. Nesse sentido, esse autor afirma: 

 

é de grande vantagem para os brasileiros o conhecimento não perfunctório daquela 

lingua, assim como o da lingua portuguesa o é para os outros paizes da America do 

Sul. E tanto assim o comprehendeu o governo do Uruguay que creou uma cadeira de 

portuguez, em reciprocidade da qual a lei n. 3.674 de 7 de janeiro de 1919 creou 

uma cadeira de espanhol no Collegio Pedro II.
4
 

 

Pelo que parece, de acordo com a visão de Pinto do Carmo, a Lei nº 3.674 deveu-se 

 

a um “fidalgo gesto do Legislativo Uruguaio”, o qual, colimando a ampliação dos 

seus laços de amizade com o Brasil, e por proposição de um de seus membros, 

mostrara-se interessado na implantação, em Montevidéu, de uma cadeira de 

português. (QUINTELA; SANTOS, 2008, p. 2327). 

 

Quintela e Santos (2008) comentam que, não obstante a intenção, o governo uruguaio 

não deu andamento à proposta de criação da cadeira de língua portuguesa em seu legislativo 

e, portanto, tal iniciativa não chegou a efetivar-se. Sobre o concurso previsto para ocupar a 

primeira cadeira para professor de língua espanhola no Brasil, Guimarães (2011) afirma que o 

Colégio Pedro II convocou o concurso em março de 1919 e, em abril desse mesmo ano, foi 

aprovado o programa para o ensino da referida língua. Desse concurso, saiu vitorioso o 

professor Antenor de Veras Nascentes com a defesa do tema “Um ensaio de fonética 

differencial dos elementos gregos que se encontram no espanhol” (QUINTELA; SANTOS, 

2008). 

Antenor de Veras Nascentes teve um papel igualmente importante na publicação de 

obras destinadas ao ensino de língua e literatura espanhola. Em 1920, ele publicou a primeira 

Gramática da Língua Espanhola para uso dos brasileiros, obra que, segundo Celada e 

González (2000), serviu de base para o primeiro manual de ensino da língua espanhola 

publicado no Brasil pelo autor Idel Becker em 1945. A gramática de língua espanhola de 

Nascentes apoia-se no preceito do “lugar comum” (CELADA; GONZÁLEZ, 2000, p. 37), 

                                                           
4
  Esta variedade do português escrito data, igualmente, do início do século XX. 
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isto é, da semelhança entre o português e o espanhol. Nas palavras de Nascentes, mencionado 

por Quintela e Santos (2008, p. 2328),  

 

a extrema semelhança das duas línguas, entretanto (parece até um paradoxo), é a 

maior dificuldade que encontramos, pois quando mal pensamos que uma palavra, 

uma locução, ou uma construção, se encontra em ambas as línguas, defrontamos 

profunda diferença. 

 

Para Celada e González (2000), sustentada pelo dogma da aparente facilidade, a obra 

de Nascentes robustece a crença, ainda hoje persistente no imaginário social, de que os 

brasileiros não têm grandes dificuldades para aprender a língua espanhola, já que a língua 

portuguesa e a língua espanhola poderiam ser possivelmente versões uma da outra. Assim 

sendo, seria necessário discriminar o que é e o que não é diferente entre essas línguas para 

ensiná-las ou aprendê-las. 

Quanto ao ensino de espanhol no Colégio Dom Pedro II, a disciplina foi optativa até 

1925 e, segundo Costa (2012, p. 91), a partir de 1980 até 1996, 

 

esteve presente em cursos livres de espanhol, que eram oferecidos nas unidades em 

que havia professor do idioma, em especial nas unidades Centro e São Cristóvão. 

Em 1994 houve um concurso que visava à inclusão do espanhol na matriz curricular, 

porém somente em 1996 o idioma voltou a fazer parte das disciplinas escolares 

oferecidas aos alunos de ensino médio. Até hoje as línguas estrangeiras são 

oferecidas para que o aluno opte por uma das línguas, a ser cursada em todo ensino 

médio, ministrada em três tempos semanais na grade curricular das disciplinas do 

turno principal. 

 

O professor Nascentes enfrentou muitas adversidades enquanto professor de língua 

espanhola, e essa tarefa teve fim durante a Reforma Educativa Lei Rocha Vaz com a extinção 

da cadeira de espanhol, da qual falaremos no próximo item.  

 

2.1.2 A Lei Rocha Vaz: 1925 

 

Em meio a uma década de grandes transformações políticas e educacionais no Brasil, 

conforme argumenta Guimarães (2011), é promulgada a reforma João Luiz Alves, conhecida 

por Lei Rocha Vaz, mediante o Decreto nº 16.782, de 13 de janeiro de 1925. Esse decreto 

proclama o ensino das línguas italiana e espanhola como facultativas e, além disso, em seu 

parágrafo segundo, indica que a cadeira de espanhol poderia ser transferida para uma segunda 

cadeira de português. De fato, a cátedra ocupada por Nascentes acabou sendo extinta. 

Quintela e Santos (2008) indicam que a extinção dessa cadeira deveu-se à suposição de que a 
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aprendizagem da língua espanhola não gerara interesse, pois durante a década de sua 

existência, pouquíssimos alunos matricularam-se nessa disciplina. Esses autores apontam que 

o fracasso da implantação do ensino da língua espanhola no Brasil pode estar conectado ao 

ideário social existente no Brasil sobre a cultura espanhola. A respeito disso, os autores 

comentam que 

 

as representações sobre a cultura espanhola construídas no Brasil, na época, não 

favoreciam a associação da modernidade à língua espanhola. Nesse sentido, assim se 

expressa o Prof. Silvio Júlio (1962, p. 17) nas suas Nótulas de literatura espanhola 

para brasileiros: “A Espanha era, para nossos compatriotas de 1914, um país 

decaído, mediocrizado, quiçá ridículo e incapaz de produzir assombros iguais aos 

gálicos”. (QUINTELA; SANTOS, 2008, p. 2329). 

 

Ao argumento de Quintela e Santos é pertinente acrescentar que, ao ideário apontado 

sobre a Espanha naquele tempo, somava-se o fato de que os países de língua hispânica com os 

quais o Brasil mantinha relações econômicas tampouco sobressaíam como potências 

econômicas e/ou culturais em grande desenvolvimento, visto que, devastados econômica e 

culturalmente durante a colonização, guardavam e guardam para si representações sociais 

pouco favoráveis. 

Não obstante o declínio do ensino de língua espanhola no ensino médio, o Decreto 

Federal nº 18.564, promulgado em 15 de janeiro de 1929, altera o currículo escolar secundário 

e insere o ensino de literatura espanhola, provocando a ruptura do vínculo língua/ literatura, 

pois esta última deveria ser ensinada de forma independente à língua. Embora o Decreto se 

apresentasse como uma luz que poderia, de certa forma, levar-nos a pensar na possibilidade 

do fortalecimento do ensino da língua espanhola no Brasil, ele não trouxe mudanças. Apesar 

de os programas de ensino do Colégio Dom Pedro II de 1929 abrangerem as literaturas 

orientais, latina, italiana, francesa, provençal, espanhola, portuguesa, inglesa, alemã e 

brasileira, a referência ao ensino da literatura espanhola só constava no papel. As referências 

recomendadas para o ensino dessas literaturas estavam compostas por um livro de literatura 

geral em língua francesa, um de literatura portuguesa, dois de literatura brasileira e dois de 

literatura francesa, isto é, nessas referências não constava nenhuma obra referente à literatura 

espanhola (GUIMARÃES, 2011). 

Conforme pode ser inferido do comentário de Guimarães, naquela época, pouco ou 

nenhum interesse havia no contexto escolar em promover a aprendizagem da língua hispana. 

Quanto ao governo federal, este tampouco apresentou alguma legislação que transformasse o 
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panorama vivido naquele momento em relação à incorporação da língua espanhola no 

currículo do ensino secundário.  

 

2.1.3 A Era Vargas: Reforma Francisco Campos e Reforma Capanema 

 

Durante o governo de Getúlio Vargas (1930-1945), cria-se o Ministério de Educação e 

Saúde Pública, cujo primeiro ministro é Francisco Campos que, mais tarde, foi substituído por 

Gustavo Capanema. É em alusão a estes últimos que temos as denominações Reforma 

Francisco Campos e Reforma Capanema.  

A Reforma Francisco Campos, Decreto nº 19.890, de 18 de abril de 1931, não trouxe 

mudanças para o ensino de línguas. A língua espanhola continuou relegada ao ensino de sua 

literatura. Por outro lado, segundo Guimarães (2012, p. 9), Capanema, ao assumir o 

Ministério de Educação e Saúde Pública, evidencia grande preocupação com a reformulação 

do ensino e da cultura e com a promoção da integração com os países hispano-americanos. No 

“processo político instaurado pelo Estado Novo, a educação tinha um papel fundamental na 

construção da identidade nacional, modelando os jovens para essa nova conformação política 

e ideológica”. Com esse objetivo, o Ministro de Educação e Saúde Gustavo Capanema 

promoveu uma série de mudanças no sistema educacional brasileiro, entre elas, a reforma 

universitária que deu origem à criação da Universidade Brasil e a reforma do ensino 

secundário.  

Durante a sua reforma, Capanema, através do Decreto Lei nº 2.356, de 1º de julho de 

1940, para as instituições de ensino superior, desdobra a disciplina e a cadeira de língua 

espanhola e literatura hispano-americana no curso de Letras Neolatinas da Faculdade 

Nacional de Filosofia. Essa é, conforme argumentam Quintela e Santos (2008, p. 2329), “a 

primeira resolução pela qual um Presidente da República — Getúlio Vargas, nesse caso — 

intervinha na estruturação do castelhano na educação superior”.  

Com o objetivo de estreitar as relações culturais com os países hispano-americanos, 

em 1936, são aprovados os programas para o curso complementar do pré-jurídico. As 

modificações dessa aprovação beneficiam as literaturas espanhola e hispano-americana, visto 

que estas passam a integrar o conteúdo da disciplina Literatura.  

O Ministro Capanema também preocupou-se com a estruturação dos objetivos 

metodológicos dos programas curriculares, indicando a organização de bibliotecas com 

provisão de material adequado à solicitação e leitura de livros no original. Em relação à 

literatura espanhola, Capanema aconselha os clássicos do Theatro Hespanhol e Dom Quixote, 
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do autor Cervantes. Segundo Bicudo (1942), citado por Oliveira e Cardoso (2010, p. 4), 

imbuído de preocupações educativas, esse legislador esclarecia que 

 

o estudo não deveria se transformar “em mera decoração de nomes e datas, ou 

sequências de escolas literárias”, já que o “objetivo geral do ensino” consistia em 

“habituar os discentes a conhecer e a julgar a atividade intelectual do homem, bem 

como a prosseguir, mais tarde, na conquista do mais alto grau de cultura geral”, 

fornecendo-lhes as “bases para a formação do espírito crítico, indispensável àquele 

julgamento”. 

 

Nesse contexto, o Decreto-Lei nº 4.244, de 9 de abril de 1942, é extremamente 

relevante para o ensino de língua espanhola no período, uma vez que é através dessa 

normativa que o governo Vargas retira do currículo oficial o ensino de alemão e acrescenta o 

ensino de língua espanhola às disciplinas pertinentes ao ensino dos cursos clássico e 

científico. De tal modo, o espanhol é incluído na área de Línguas como o português, o latim, o 

grego, o francês e o inglês. Todavia, é pertinente comentar que à língua espanhola são 

atribuídas apenas duas horas aula (PICANÇO, 2003 apud BEVILAQUA, 2008).  

Ainda em relação à abordagem metodológica, Guimarães (2012) especifica que, tal 

como fizera Campos em seu texto oficial, Capanema também acreditava que o ensino de 

língua deveria oferecer aos estudantes uma sólida cultura geral e o seu ensino deveria ser 

orientado pela praticidade. Sob essa concepção, Capanema recomenda o uso do método 

direto.  

Para Pérez (1997), o método direto, em oposição ao método gramática e tradução, 

prioriza a oralidade em detrimento da escrita, e seus objetivos pragmáticos subscrevem a 

aprendizagem das línguas vivas em situações cotidianas do aluno. Em tal sentido, podemos 

tranquilamente afirmar que a interação professor-aluno era o conceito-chave na adoção desse 

método, que refletia claramente o caráter prático que Capanema presumia para o ensino de 

línguas vivas. Uma língua estrangeira teria que ser aprendida para se comunicar e não apenas 

para ler e traduzir textos dos clássicos literários, pois se Capanema almejava a integração com 

a hispano-américa, não poderia ser de outra forma. Assim sendo, os alunos de línguas 

deveriam, conforme defende o método direto, “aprender a falar falando”. 

Foi durante a Reforma Capanema que, pela primeira vez, em caráter obrigatório para o 

Brasil, regulamentou-se o ensino de língua espanhola para o ensino básico. Além disso, a 

produção de livros didáticos para o ensino de língua e literatura espanhola foi muito vasta no 

país. Guimarães (2012) indica que foram sete Literaturas gerais e livros de leitura; quatro 

Antologias e literaturas espanhola e hispano-americanas; treze Gramáticas e manuais de 
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espanhol; e sete Dicionários. A seguir, apresentamos uma tabela com as publicações 

dedicadas ao ensino de língua e literaturas hispanas, a partir do ano de 1942, decorrente da 

Reforma de Capanema.  

 

Quadro 1  Publicações dedicadas ao ensino de língua e literaturas hispanas 

 
Fonte: Guimarães (2012, p. 5). 

 

Guimarães (2012) declara que grande parte da produção bibliográfica produzida a 

partir da década de 1940 atendia aos requisitos propostos pela Reforma Capanema e ao 

Método Direto. No entanto, verifica-se que a concepção do espanhol como língua de “fácil 

aprendizagem para os brasileiros”, amparada pela gramática de Nascentes, havia fincado 

raízes. Esse fato verifica-se quando lembramos que o Manual de Español de Bécker, 

consolidação da gramática de Nascentes, ainda no fim de 1980, era bastante usado em 

território brasileiro e, como diz Vera Lúcia do Amaral (1995, p. 29), citada por Celada e 

González (2000), “quem não estudou, na época com o professor Becker estudou, certamente, 

com seu Manual de Español” ou, acrescentamos, seguramente, ensinou com esse manual.  

Sobre os objetivos do estudo da língua espanhola para os cursos clássico e científico, 

Guimarães (2011, p. 4) indica que foi mediante a Portaria nº 556, de 13 de novembro de 1945, 

que o Ministro de Estado de Educação e Saúde Raul Leitão da Cunha institui que tais 

objetivos seriam: 

 

a) proporcionar ao estudante a aquisição efetiva da língua espanhola, de maneira que 

éle possa ler e exprimirse nela de modo correto, oralmente ou por escrito; 

b) comunicar-lhe o gôsto pela leitura dos bons escritores; 
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c) ministrar-lhe apreciável parte do cabedal indispensável à formação do seu espirito 

e do seu caráter, bem como base à sua educação literária, se quiser fazê-la por si, 

auto-didaticamente; 

d) mostrar-lhe a origem românica, como a do português, que tem a língua de Castela 

e da maioria dos países americanos, o que o ajudará a compreender os seus 

sentimentos panamericanos. 

 

Se, por um lado, esses objetivos manifestam uma tentativa governamental para que os 

alunos do ensino básico egressem desse ciclo de estudos fluentes em língua espanhola, com 

conhecimentos de literatura hispana e instruídos a respeito da proximidade das raízes 

românicas das línguas portuguesa e espanhola, por outro lado, é interessante compreender que 

nesses objetivos estão impressos o que Guimarães (2011, p. 4) chama de “sentimentos pan-

americanos”. Os objetivos prescritos para o ensino da língua espanhola no Brasil, através da 

Portaria nº 556/1945, situam-nos igualmente diante da tentativa governamental de intensificar 

“a aproximação dos povos ibero-americanos dentro do espírito do pan-americanismo” 

(GUIMARÃES, 2011, p. 4). 

A Reforma Capanema impera até a instauração da Lei de Diretrizes e Bases de 1961, 

da qual falaremos na seção referente à análise documental. No entanto, é importante reiterar 

que, apesar do lugar de destaque ocupado pela língua espanhola durante essa reforma, a carga 

horária de duas horas semanais destinadas ao ensino dessa disciplina manifestou-se contrária 

a seu incremento na grade curricular do ensino básico no Brasil. 

A seguir refletimos sobre algumas intervenções políticas no ensino de língua 

espanhola. 

 

2.2 Intervenções políticas no ensino de língua espanhola no Brasil 

 

Nesta parte do estudo, dissertaremos sobre algumas intervenções políticas no ensino 

de língua espanhola no Brasil. Para tanto, começaremos por falar das políticas educacionais, 

inserindo-as no campo das políticas sociais e a sua influência na inserção da língua espanhola 

no currículo do ensino básico regular. 
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2.2.1 Políticas educacionais: enunciados de um “Adão bíblico” legislador
5
 

 

O termo políticas públicas é conceituado por Dye (1984 apud SOUZA, 2006) como o 

conjunto de ações que o governo decide ou não fazer. Já Bohn (2000, p. 6) cita Bobbio et al. 

para indicar que o conceito de política deriva do adjetivo “originado de pólis (politikós) que 

significa tudo o que se refere à cidade e, consequentemente, o que é urbano, civil, público, e 

até mesmo sociável e social”. Dessa maneira, as políticas educacionais são políticas sociais e, 

como tais, sem medo de equívocos, pode-se asseverar que são fruto de determinações e 

discursos políticos vinculados aos interesses sociais. O termo política “em seu sentido geral 

pode ser caracterizado como a arte de conduzir a governança ou a administração de assuntos 

públicos de um estado” (RAJAGOPALAN, 2013, p. 21). Ainda, “quem faz política exerce o 

poder – o homem exercendo poder sobre outro homem, ou sobre determinado grupo social – 

com o objetivo de obter alguma vantagem pessoal ou coletiva” (BHON, 2000, p. 122). De tal 

modo, podemos ajuizar que as políticas públicas envolvem discursos, orais ou escritos, de 

interesse de uma nação. 

Depreende-se daí que as políticas públicas são respostas produzidas pelas autoridades 

para um problema que tem um impacto público (BARROSO, 2013) que, para Souza (2006, p. 

26), constituem um “estágio em que os governos democráticos traduzem seus propósitos e 

plataformas eleitorais em programas e ações que produzirão resultados ou mudanças no 

mundo real”. Essas políticas públicas desdobram-se posteriormente “em planos, programas, 

projetos, bases de dados ou sistema de informação e pesquisas” que, quando implementadas 

ficam submetidas a sistemas de acompanhamento e avaliação.  

Por outro lado, as políticas públicas nacionais também acompanham os avanços para a 

educação como prática social que, na atualidade, acontecem no mundo. Nesse contexto, o 

neoliberalismo deu centralidade às reformas educacionais, pois, desde a perspectiva do 

neoliberalismo, as economias mundiais podem ter um desempenho melhor com o 

fortalecimento dos vínculos entre escolarização, trabalho, produtividade, serviços e mercado 

(AZEVEDO, 1997). Sob esse entendimento, muitas das reformas atuais buscam aperfeiçoar o 

desempenho escolar no que diz respeito “à aquisição de competências e habilidades 

                                                           
5
  Ao fazer referência ao objeto de uma enunciação, Bakhtin (1997) comenta que seu locutor não é o primeiro a 

falar sobre esse objeto, pois ele já foi controvertido de diversas formas e, a partir de diferentes pontos de 

vista. Veja-se então que, “um locutor não é o Adão bíblico, perante objetos virgens, ainda não designados, os 

quais é o primeiro a nomear” e, assim sendo, “o enunciado está voltado não só para o seu objeto, mas 

também para o discurso do outro acerca desse objeto” (BAKHTIN, 1997, p. 319-320). Dessa forma, 

acreditamos que, na promulgação de políticas públicas, os legisladores se esquecem de que seus enunciados 

legislativos são direcionados ao povo e, portanto, também estão direcionados aos pontos de vista desse 

mesmo povo e que os discursos do povo podem funcionar de modo a enriquecer o discurso legislativo. 
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relacionadas ao trabalho, controles mais diretos sobre os conteúdos curriculares e sua 

avaliação, implicando também a adoção de teorias e técnicas gerenciais próprias do campo de 

empresas” (AZEVEDO, 1997, p. XI). 

Contudo, estamos habituados a constatar que, por tradição, a deliberação sobre o como 

e o porquê seremos afetados socialmente por esses discursos políticos fica circunscrita a um 

grupo restrito de atores sociais. Para Bohn (2000), citado por Chaguri e Azevedo (2014, p. 

17), isso se dá em função de três tipos de representações: a representação do poder político 

relacionado ao poder da força física; a representação do poder ideológico legitimado pela 

ideia de autoridade/ subalternidade intelectual; e a representação do poder econômico, 

vinculado aos anseios de manutenção no poder e à preservação de benefícios para os 

detentores do poder econômico ou político (BOHN, 2000). De posse de tais representações, o 

poder público, ou seja, os legisladores, assim como faria o Adão bíblico bakhtiniano, 

discursam ao sabor de suas ideologias e, em boa parte dos casos, também, ao sabor de seus 

interesses econômicos. Ao que parece, reina no seio do poder político a praxe ao 

esquecimento de que toda e qualquer política social intervém definitiva ou provisoriamente na 

vida do cidadão. O discurso ideológico que move as políticas sociais precisa “ser 

controvertido, esclarecido e julgado de diversas maneiras” (BAKHTIN, 1997, p. 319) e por 

diversas vozes, principalmente, por aquelas vozes que terão as suas vidas intervindas pela 

política social em curso. 

Se, por um lado, as políticas educacionais manifestam-se como uma intervenção na 

vida social, as políticas linguísticas, igualmente, se inter-relacionam com a integração sócio-

político-cultural e econômica de todo cidadão, visto que, conforme Savedra e Lagares (2012), 

essa expressão é percebida como sendo a determinação de grandes escolhas concernentes às 

relações entre as línguas e determinadas sociedades. Nessa linha de raciocínio, esses 

estudiosos reforçam que, na atualidade, política linguística é entendida como 

 

um conjunto de decisões tomadas pelo poder público a respeito de quais línguas 

serão fomentadas, ensinadas ou eventualmente reprimidas e eliminadas; de quais 

funções as línguas terão ou deveriam ter, de que espaços sociais ocuparão. 

Considera este tipo de preocupações inerentes à planificação do status das línguas. 

(SAVEDRA; LAGARES, 2012, p. 15). 

 

Rajagopalan (2013, p. 22) comenta que, embora muitos pensem que esse conceito faça 

referência à ciência dedicada ao estudo das línguas, a política linguística tem tudo a ver com a 

política “entendida como uma atividade na qual todo cidadão” pode e deve participar em 

condições de igualdade, expressando as suas opiniões, sendo ouvido e respeitado, mesmo que 
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tal opinião pareça excêntrica. O posicionamento desse teórico deve-se ao fato de que, não 

obstante muitos estudiosos defenderem que o mais apto a opinar sobre as políticas linguísticas 

seja o linguista, para Rajagopalan (2013), o fazer do linguista centra-se no conhecimento 

científico relacionado à natureza das línguas, e o termo política linguística faz referência à 

política por excelência. Logo, sob tal prisma, a expressão “linguística” entra como adjetivo 

para referenciar as línguas e não a linguística enquanto disciplina acadêmica. Por conseguinte, 

acreditamos que, dentro das políticas linguísticas, a opinião do linguista estaria mais 

relacionada ao conceito de “planejamento linguístico” e, por isso, concordamos com 

Rajagopalan (2013, p. 21) quando diz que 

 

a política linguística é a arte de conduzir as reflexões em torno de línguas 

específicas, com o intuito de conduzir ações concretas de interesse público relativo 

à(s) língua(s) que importam para o povo de uma nação, de um estado ou, ainda, 

instâncias transnacionais maiores.  

 

Lagares (2013, p. 181) defende que ao falar em política linguística é preciso 

diferenciar dois conceitos complementares do inglês: “policy e politics”. O primeiro, 

language policy, fazendo referência às atitudes e aos planos de ação relativos à língua, 

consequentemente, alude ao planejamento linguístico que, tomando como eixo central a 

resolução de problemas de linguagem, “se foca em resolver problemas e se caracteriza pela 

formulação e avaliação de alternativas para resolver problemas de linguagem, para encontrar a 

melhor (ou ótima, mais eficiente) decisão” (RUBIN; JERNUDD, 1971, p. XVI citado por 

LAGARES, 2013, p. 181). Já sobre o segundo conceito, “language politics”, esse mesmo 

autor explana que faz alusão à própria decisão política, o que implica um ato de poder que 

envolve disposições legislativas dos agentes políticos a respeito do ensino, promoção, 

repressão ou eliminação de línguas em um contexto social e sobre a posição social que essas 

línguas virão a ocupar em uma nação. 

Savedra e Lagares (2013) citam Calvet (1996) para especificar que as leis que tratam 

da forma da língua são instrumentos de intervenção linguística, visto que não existe 

planejamento linguístico sem suporte jurídico. Portanto, há leis linguísticas que tratam da 

forma da língua, leis que tratam sobre o uso que os homens fazem das línguas e leis que 

tratam da defesa das línguas. Especificamente sobre a Lei nº 11.161/2005, que estabelece o 

ensino de Língua Espanhola no Brasil, esses teóricos definem que se trata de uma language 

policy, pois, conforme é frisado ao longo desse estudo, essa lei determina a implantação da 

oferta obrigatória do ensino da língua espanhola no ensino médio. 
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Quanto ao ensino de línguas, como resultado das políticas linguísticas, Rajagopalan 

(2014, p. 74) elucida que o ensino de línguas não é nada mais do que um desdobramento e 

uma continuação dessas políticas, pois “a experiência da aprendizagem de uma língua acarreta 

um aprimoramento, uma redefinição do próprio ser do aprendiz, de sua identidade”. Nesse 

sentido, é importante concordar com Chaguri e Azevedo (2014) quando comentam que, ao 

serem políticos, aqueles que implementam as políticas de ensino de línguas, desconhecem a 

complexidade da tarefa de ensinar línguas. Assim sendo, cabe ao professor manifestar-se a 

respeito dessas políticas, utilizando os fóruns adequados para o exercício do seu dever cívico. 

Nessa linha de raciocínio, Afonso (2001, p. 22) lembra-nos que, se por um lado, as 

políticas sociais e educacionais promovidas pelo Estado 

 

podem ser interpretadas como instrumentos de controle social e como formas de 

legitimação da ação do Estado e dos interesses das classes dominantes, por outro 

lado, também não deixam de poder ser vistas como estratégias de concretização e 

expansão de direitos sociais, econômicos e culturais, tendo, neste caso, repercussões 

importantes (embora, por vezes, conjunturais) na melhoria das condições de vida 

dos trabalhadores e dos grupos sociais mais vulneráveis às lógicas da exploração e 

da acumulação capitalistas. 

 

Visto dessa forma, promulgar regulamentações governamentais, promover ações 

administrativas, instaurar processos judiciais, proceder a diligências contratuais são atividades 

jurídicas que dependem do uso da palavra. Isso se dá, porque, conforme defende Bakhtin 

(1997, p. 158), a finalidade da linguagem é a comunicação entre um falante e um ouvinte, 

mediante uma relação dialógica, e o resultado dessa interação social constitui o enunciado, 

que está inerentemente vinculado a uma situação concreta e ao contexto de sua produção, 

porque todas 

 

as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam, estão sempre 

relacionadas com a utilização da língua. Não é de surpreender que o caráter e os 

modos dessa utilização sejam tão variados como as próprias esferas da atividade 

humana, o que não contradiz a unidade nacional de uma língua. A utilização da 

língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos), concretos e únicos, que 

emanam dos integrantes duma ou doutra esfera da atividade humana. 

 

Partindo desse entendimento, é próprio argumentar que o ordenamento jurídico juris et 

de jure
6
 faz uso do enunciado oral ou escrito para exprimir a sua realidade, neste caso a 

realidade educativa, já que a 

 

                                                           
6
  Locução adverbial que, segundo o Houaiss, ao falar de presunção estabelecida pela lei como expressão da 

verdade, significa de direito e por direito (HOUAISS, 2009). 
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significação neutra de uma palavra, relacionada com uma realidade efetiva, nas 

condições reais de uma comunicação verbal, sempre provoca o lampejo da 

expressividade. É precisamente isso que se dá no processo de criação de um 

enunciado. Repetimos: apenas o contato entre a significação linguística e a realidade 

concreta, apenas o contato entre a língua e a realidade — que se dá no enunciado — 

provoca o lampejo da expressividade. (BAKHTIN, 1997, p. 310-311). 

 

Note-se, portanto, que todo ato legislativo proferido mediante o enunciado delega aos 

interlocutores um engajamento previsto em graus diferenciados, levando cada um desses 

interlocutores a desempenhar graus diferenciados de responsabilidades por cujos bens 

públicos e bem estar social os mandatários devem zelar. Consequentemente, tais 

responsabilidades são atribuídas em função do lugar que ocupam na sociedade, seja como 

mandatários, seja como população. 

Desse modo, não há como negar que, assim como em todas as políticas públicas, as 

intervenções político-educacionais que dizem respeito às práticas e ações profissionais de um 

professor, o currículo do ensino básico regular, assim como as políticas linguísticas relativas 

ao ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras guiam-se por decretos, legislações, 

portarias, leis e documentos oficiais regimentados pelos governos federal, estadual e 

municipal (CHAGURI; AZEVEDO, 2014). 

Pode-se refletir, portanto, que as deliberações e objetivos que constituem o ensino em 

toda a rede pública e privada de um país são regulamentados pela palavra que “está sempre 

carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial” (BAKTHIN, 1997, p. 

70). Isto, se por um lado, abriga ideologias, experiências, modos de pensar e percepções de 

legisladores que concebem tais diretrizes educacionais, visando ofertar educação de 

qualidade, por outro, despertam, no contexto social, ideologias concernentes à vivência 

profissional do professor. 

Contudo, historicamente, tanto o agenciamento de políticas linguísticas que afetam a 

educação quanto as mudanças metodológicas, curriculares, técnicas e estruturais no contexto 

educativo, ao invés de se tornarem um espaço de interação dialógica resultante da construção 

participativa de professores e legisladores, têm sido um palco de silenciamento para os 

professores (FREIRE, 1995). Tal fato se percebe uma vez que, quando se trata de promover 

mudanças na legislação educativa, esse mesmo profissional, isto é, o professor do ensino 

básico, tem tido o seu direito a se posicionar responsivamente ceifado. O professor, nesse 

sentido, é considerado simplesmente o executor de saberes e jamais aquele profissional que, 

como conhecedor do contexto educativo, possa subsidiar a construção de políticas 

educacionais centradas no cotidiano escolar (AGUERREDONDO, 2003). Ou seja, perante os 
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enunciados legislativos relativos às políticas educacionais e linguísticas, o professor como 

ouvinte, que percebe “e compreende o significado (linguístico) do discurso” (BAKHTIN, 

1997, p. 271), cujo conteúdo ele deve adotar para si profissionalmente, não tem tido o direito 

a ocupar a sua posição de interlocutor na compreensão ativa do uso da palavra. Conforme 

Freire (1995), é histórico o descaso com que os governos sempre olharam a educação e, 

particularmente, para os professores e professoras.  

Dessa forma, as vozes que emanam do discurso de poder inerente às políticas 

linguísticas e educacionais das legislações promulgadas pelos governos, ao invés de agirem 

como forças dialógicas, situam-se como forças centrípetas
7
, isto é, forças centralizadoras, 

autoritárias e monovalentes que não admitem a tensão da palavra e situam-se como elementos 

antidialógicos desfavorecedores do discurso do outro, isto é, aquele do professor em 

exercício. 

Um exemplo claro dessa total ausência de diálogo em Goiás é o Período de 

Intensificação da Aprendizagem (PIA). Segundo o superintendente de Inteligência 

Pedagógica e Formação da Secretaria de Educação do estado de Goiás, o PIA tem como foco 

os alunos do ensino básico regular que não atingiram um desempenho acadêmico adequado 

nas diversas disciplinas que compõem o currículo escolar. O objetivo dessa intervenção 

governamental no contexto educativo é oferecer o acompanhamento de que precisam os 

alunos com baixo rendimento escolar, em salas temáticas, em reagrupamentos e com 

tratamento individualizado. No entanto, os professores não devem deixar de atender os alunos 

que tiveram bom rendimento escolar. Tanto os alunos de baixo rendimento quanto os de bom 

rendimento escolar devem ter frequência durante a implementação do PIA. A finalidade dessa 

estratégia é, portanto, “desenvolver as unidades educacionais mediante a consecução de ações 

educativas que venham a contribuir de forma significativa e com a melhoria do desempenho 

acadêmico dos alunos que têm dificuldades ou problemas na aprendizagem” (ALVES, 2013, 

p. 1).  

Quanto à avaliação, Alves (2013) comenta que, na estratégia educativa, a avaliação 

assume um caráter formativo, visto que possibilita ao aluno instrumentos que o ajudem a 

verificar o que aprendeu, e à escola, verificar o que e como está ensinando. A escola, ao 

planejar as ações metodológicas programadas para o PIA, deve diagnosticar problemas, 

reestruturar não apenas os horários escolares, como também reagrupar os alunos, seja por 

                                                           
7
  Os conceitos forças centrípetas e centrífugas correspondem a Bakhtin (1993). Compreendemos que as forças 

centrípetas são centralizadoras e anti-dialógicas, ao passo que as forças centrífugas são dialógicas e 

transformadoras. 
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níveis de dificuldade, temas de interesse, monitorias ou qualquer outro aspecto referente à 

instituição escolar. A despeito da relevância do PIA, é importante comentar que, apesar das 

finalidades positivas dessa intervenção, a Subsecretaria Metropolitana de educação comete 

um equívoco ao pretender que, no curto espaço de duas ou três semanas, sejam recuperadas as 

deficiências de aprendizagem de ao menos um semestre letivo, pois evidencia 

desconhecimento de saberes pedagógicos, inobservância de diálogo com o professor que está 

em sala de aula e apenas convoca ao cumprimento do PIA mediante um oficio. Entendemos 

que para tal recuperação e maturação cognitiva dos conhecimentos relacionados às ciências da 

educação correspondentes ao currículo escolar, é necessário tempo, leituras, investigação, 

exercícios, enfim, uma diversidade de contatos educativos dos alunos com o conteúdo 

disciplinar que deve ser apreendido para, após essa série de atividades, ponderar a 

aprendizagem real por parte do aluno. 

No caso do ensino das línguas estrangeiras e, especificamente o ensino de língua 

espanhola, por exemplo, só o professor que está em sala de aula, por meio de análise das 

deficiências educativas do seu grupo de alunos, poderá controverter hipóteses sobre o recorte 

curricular em que seu grupo de alunos apresenta deficiências, assim como sobre o tempo que 

leva a assimilação de conhecimentos, estilos de aprendizagem e tipo de exercícios próprios 

para que se considere uma estrutura linguística apreendida. Considerando, particularmente, o 

tempo para a assimilação da aprendizagem, acreditamos que as duas ou três semanas 

destinadas ao PIA, como forma de recuperar o que o aluno não aprendeu durante um 

semestre, podem ser contraproducentes, visto que, podem instituir no aluno a concepção de 

que não precisa dedicar tempo ao estudo, já que, durante o período do PIA, ele poderá 

recuperar todo um semestre de dedicação às disciplinas escolares.  

As particularidades antes exemplificadas são peculiares a cada disciplina curricular e 

contexto educativo, por isso, só podem ser desvendadas pelo savoir-faire
8
 de cada professor. 

Esse entendimento nos permite inferir que somente pela exposição do savoir-faire docente e 

pela construção dialógica desse profissional podem ser construídas ações didáticas para 

recuperar o aluno com deficiência de aprendizagem. Dessa forma, as propostas para tal 

recuperação devem envolver o savoir-faire e a construção dialógica. 

A inobservância do savoir-faire e do dialogo com o professor em exercício nos leva-

nos a avaliar com certo pessimismo a efetividade das intervenções político-educacionais 

porque não se centram em contextos escolares reais. E, assim como especificamos no 

                                                           
8
 Termo que Perrenoud (2000) usa para denominar as habilidades profissionais do professor construídas no 

decorrer da experiência.  
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esquema a seguir, tais políticas tendem a situar o professor como um executor de saberes, que 

precisa ser tutelado, e, quando a teoria aplicada manifesta-se improdutiva, atribui-se a 

responsabilidade pelo fracasso escolar justamente ao professor, que, diga-se de passagem, foi 

silenciado tanto em sua opinião profissional, quanto em seus saberes profissionais. 

 

 
Fonte: Esquema elaborado pela autora deste estudo. 

 

Dessa forma, pensamos que todo enunciado legislador deveria, a priori, manifestar-se 

como uma força “centrífuga”, dialógica e transformadora e por isso os legisladores que 

idealizam as diretrizes que regem o ensino básico regular não podem agir como um “Adão 

discursivo”, pois as políticas educacionais, sendo vistas como um discurso legislativo de 

interesse de uma nação devem se revelar como 

 

o ponto onde se encontram as opiniões de interlocutores imediatos (numa conversa 

ou numa discussão acerca de qualquer acontecimento da vida cotidiana) ou então as 

visões do mundo, as tendências, as teorias, etc. (na esfera da comunicação cultural). 

A visão do mundo, a tendência, o ponto de vista, a opinião têm sempre sua 

expressão verbal. É isso que constitui o discurso do outro (de uma forma pessoal ou 

impessoal), e esse discurso não pode deixar de repercutir no enunciado. O enunciado 

está voltado não só para o seu objeto, mas também para o discurso do outro acerca 

desse objeto. (BAKHTIN, 1997, p. 320). 

 

Por conseguinte, concordamos com Fullan e Hargreaves (2000) quando defendem que, 

ainda que o professor em serviço tenha quase toda uma vida dedicada à educação, não se tem 

dado a ele oportunidades para, a partir da sua experiência em sala de aula, contribuir com a 

construção do saber educativo. Ao contrário, o conhecimento prático que o professor tem 
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sobre como lidar com os problemas educativos do dia a dia têm sido ignorados, tomando-se 

como referência unicamente os conhecimentos vindos de especialistas e legisladores. Ao se 

referir ao conhecimento prático dos professores em exercício, Cárdenas (2008) diz que para 

dar solução aos problemas educativos da atualidade, esse saber é necessário em junção com o 

amparo teórico. Essa autora advoga a favor de projetos de formação para professores, 

cimentados em práticas colaborativas, em que os professores em exercício possam  aliar o 

saber prático ao saber teórico (PIMENTA, 2002), já que só assim se produzirá um 

conhecimento conduzido pela reflexão teórica sobre a própria experiência. 

Zagury (2007) argumenta que a fim de evitar mais fracassos educativos, antes de 

colocar em prática projetos que afetem o trabalho docente, o mais acertado seria, na hora de 

tomar decisões institucionais, não silenciar o que o professor tem a dizer, mas, em conjunto 

com ele, analisar, construir e refletir a educação, isto é, saber o que esse profissional pensa e 

considerar como ele vê as mudanças propostas. Para essa autora, ouvir e considerar o que o 

profissional que está na sala de aula tem a falar sobre as reformas educativas não é uma 

inversão de hierarquias, mas, sim, a correção de equívocos do passado e a prevenção de 

equívocos futuros.  

No entanto, compreendemos que a prática comum dos governantes e, particularmente, 

dos secretários da educação é, a cada mudança de governo, fazer novas mudanças educativas, 

centradas em diretrizes vindas de especialistas que pouco ou quase nenhum contato têm com 

os problemas da educação básica regular. Dessa forma, passam apenas a aplicar teorias e 

legislações à maneira de receituários médicos gerais a todos os contextos que conformam o 

sistema educativo.  

A melhoria do sistema educacional é dever do governo para com todos os cidadãos, 

pois a Constituição da República Federativa do Brasil, no Capítulo II, art. 6º, reza que a 

educação é um dos direitos sociais de todo cidadão brasileiro. Nesse caso, a promulgação de 

leis que acrescem ou retiram disciplinas do currículo escolar torna-se uma falácia e faz-se 

insuficiente quando não há um planejamento governamental com metas a serem cumpridas a 

curto, médio e longo prazo que realmente assegurem a qualidade da educação aos diversos 

segmentos sociais do país e que considerem a diversidade dos estados brasileiros.  

Dessa forma, acreditamos que, para que a construção das metas antes sugeridas tenha 

um efeito positivo, é imprescindível ponderar que tais metas devem estar, primeiro, em 

consonância com a reflexão sobre as especificidades do sistema educacional brasileiro; e, 

segundo, as reflexões sobre as especificidades do sistema educacional necessitam estar 

pautadas na prática e na teoria. Destarte, é necessário o conhecimento do professor que está 
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em sala de aula e não apenas de enunciados legislativos que, à maneira de forças centrípetas, 

operam para centralizar, normatizar, regulamentar, promover unificação do sistema educativo 

nacional, desconsiderando as peculiaridades dos contextos envolvidos no sistema educativo 

nacional e, principalmente, retirando do professor o direito cívico de expressar suas opiniões 

profissionais. Nesse contexto, as forças centrífugas podem, de certa forma, dinamizar, 

desconstruindo as verdades absolutas presentes no discurso dos legisladores. 

Frente ao quadro antes explicitado, a atitude “responsiva” (BAKHTIN, 1979, p. 99) 

dos professores tem caminhado em polos opostos. Barreto (2013) interpreta que há uma 

parcela de professores que legitima a forma como essas políticas educacionais têm sido 

operacionalizadas e até se sentem seguros pelo fato de poderem trabalhar com referências e 

prescrições unificadas a todos os contextos educativos nacionais. No entanto, há outra parcela 

de professores que se ressente com as restrições, sente ameaçada a sua autonomia 

profissional, recusa o aumento de carga burocrática e a responsabilização pelos resultados 

obtidos pelos alunos e, além disso, cobra maior reconhecimento material e simbólico pelo seu 

desempenho profissional e a sua participação na construção de políticas educacionais.  

Para a parcela de professores cuja posição responsiva discorda da tendência 

unificadora das normatizações relativas à educação, o contexto em que se constroem tais 

normatizações poderia ser visto como um lugar de encontro de contextos sociais diversos, de 

diálogos concordantes e/ou discordantes, em que o papel do professor traduza-se na 

participação ativa na construção dialógica do contexto educativo no Brasil.  

É, pois, necessário que, assim como já acontece no projeto “A formação contínua do 

professor de Inglês”, dentre outras iniciativas, orientado por Maria Antonieta Alba Celani
9
, 

por exemplo, dê-se continuidade à ruptura do silenciamento do professor e que esse 

profissional veja-se como uma voz ativa dentro do processo de construção profissional, bem 

como insubordine-se em torno das estruturas organizativas que dizem respeito às políticas 

educacionais e linguísticas concernentes ao ensino básico do país. Dessa forma, o ponto de 

vista do professor que se dirige à legislação funcionaria à maneira de uma lente questionadora 

em que se entrecruzam discursos, desestabilizando, acrescentando e, finalmente, construindo 

novas possibilidades em torno da promoção de benefícios educativos para a nação. 

Na próxima seção, trazemos um panorama sobre a formação de professores de línguas 

no Brasil.  

                                                           
9
 Trata-se de um projeto de formação continuada para professores de inglês, orientado por uma equipe de 

professores da PUC-SP, que tem foco no aprimoramento linguístico, no aprimoramento da formação profissional 

e, na formação do professor multiplicador. Esse projeto não apenas trabalha com a formação crítico-reflexiva, 

mas também dá voz aos saberes profissionais do professor e promove a formação do professor pesquisador.  
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2.3 A formação de professores de línguas no Brasil: um panorama 

 

O foco desta parte do estudo é dissertar sobre alguns momentos importantes que 

fizeram parte do percurso que caracterizou a formação do professor de línguas estrangeiras no 

Brasil, a partir da década de 30 do século 20
10

. 

Os anos 1930, no Brasil, foram marcados pelo aumento desproporcional da população, 

pelo desenvolvimento desigual das diversas áreas do país e pela coexistência da economia 

colonial ao lado da industrial. Tais problemas não só determinaram que o Brasil se definisse 

como a pátria dos contrastes, mas, também, caracterizaram o reformismo que se alastra até 

hoje. Um reformismo que, segundo Castilho (1963), apadrinhado pelos políticos nacionais, 

parte de reformas parciais, passa pelas reformas de base e ultrapassa, já engrossado, as 

fronteiras últimas da legalidade, criando e recriando os mais desencontrados planos de 

salvação nacional, sem originar um debate sério sobre a problemática relacionada à formação 

de professores e aos problemas que até hoje a educação nacional vivencia. 

Entretanto, Castilho (1963) afirma que a consciência educacional brasileira se 

desperta, em março de 1932, com o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Esse 

documento dividiu opiniões e canalizou atenções para o problema da Educação Nacional. 

Nele reivindica-se uma universidade que forme 

 

a elite de pensadores, sábios, cientistas, técnicos e educadores, venham de que 

camada vierem, desde que sejam “os melhores e os mais capazes”. E insistindo neste 

último aspecto, afirmava-se: “certamente, o novo conceito de educação repele as 

elites formadas artificialmente por diferenciação econômica ou sob o critério da 

independência econômica, que não é nem pode ser hoje elemento necessário para 

fazer parte delas” (CASTILHO, 1963, p. 7). 

 

Vale observar que, apesar dessa disputa, que acompanhou até 1964 a definição das 

políticas educacionais, em 1931 são incluídas no Estatuto das Universidades Brasileiras as 

primeiras experiências de formação superior de professores no Brasil e, de acordo com Dias 

(2012, p. 2), essas políticas contribuem para a organização, “a formação, a seleção, o campo 

de trabalho e o estatuto profissional dos professores do Ensino Secundário público e particular 

remetem à reforma educacional”. Porém, o primeiro instituto superior de educação do Brasil, 

o Instituto de Educação de São Paulo, nasce sob a coordenação de Fernando de Azevedo e 

torna-se realidade somente em 1934. Já a Escola de Professores do Rio de Janeiro nasce em 

1939 sob a coordenação de Anísio Teixeira.  

                                                           
10

  O objetivo deste trabalho não é apresentar um amplo percurso histórico da formação de professores, por isso, 

partimos da década de 30 do século 20. 
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Segundo Silva (2007), a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL) de São 

Paulo, idealizada por Azevedo e instituída mediante o Decreto Estadual nº 6.283, de 25 de 

janeiro de 1934, surge sob os objetivos de 

 

a) preparar trabalhadores intelectuais para o exercício das altas atividades culturais 

de ordem desinteressada ou técnica; 

b) preparar candidatos ao magistério do ensino secundário, normal ou superior; 

c) realizar pesquisas nos vários domínios da cultura que constituem o objeto de seu 

ensino.
11

 

 

Dessa forma, essa instituição, além de centralizar os estudos básicos de todos os 

cursos para evitar a duplicação de gastos públicos análogos, devia também desenvolver o 

espírito universitário da instituição paulista e incorporar o Instituto de Educação. A licença 

para o exercício do magistério secundário só seria concedida pela Universidade àqueles 

candidatos que, havendo obtido a especialização nas Faculdades de Filosofia, Ciências e 

Letras, tivessem concluído o curso de formação pedagógica no Instituto de Educação 

(SILVA, 2007). Assim sendo, a FFCL estava composta pelos cursos de Filosofia, de Ciências 

e de Letras. A Faculdade de Ciências era composta pelas subseções: Ciências Matemáticas, 

Ciências Físicas, Ciências Químicas, Ciências Naturais, Geografia e História, Ciências 

Sociais e Políticas. A Faculdade de Letras se subdividia nas subsecções Letras Clássicas e 

Português, e Línguas Estrangeiras (SILVA, 2007). No entanto, Silva (2007) arrazoa que a 

centralização dos estudos básicos na FFCL, imposta por Azevedo, enfrentou a oposição das 

escolas de catedráticos emergentes e dos segmentos tradicionais de ensino superior, fazendo 

com que o projeto original da FFCL se enfraquecesse e cada unidade universitária se 

encarregasse de assumir as matérias básicas de seus cursos. 

Fialho e Fideles (2008) acrescentam que as cadeiras fundamentais instituídas para o 

curso de Letras são: Linguística, Filologia Comparada, Filologia Portuguesa, Literatura Luso-

Brasileira, Língua e Literatura Grega, Língua e Literatura Latina, Língua e Literatura 

Francesa, Língua e Literatura Inglesa, Língua e Literatura Alemã e Técnica e Crítica Literária. 

Essa divisão deve-se, em primeiro lugar, ao fato de que a Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras destinava-se à formação de professores para o ensino médio; em segundo lugar, 

segundo Quadros (2013), nos anos entre 1937 a 1945, o então ministro da Saúde e Educação, 

Gustavo Capanema, traçou alguns objetivos importantes para a organização e 

desenvolvimento da educação brasileira. Entre os objetivos, estavam aqueles em que os 
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  Fonte: Projeto Pedagógico do Curso de Letras Faculdade De Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

Universidade de São Paulo. Disponível em:<http://dlm.fflch.usp.br/print/859>. Acesso em: nov. 2014. 
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estudos secundários formassem a personalidade integral dos adolescentes, elevando neles a 

consciência patriótica e humanística e que o preparo intelectual servisse de base aos estudos 

superiores. Quadros (2013) enfatiza que o sentido humanístico conferido ao ensino secundário 

fez com que, durante esse período de estudo, fosse dada ênfase ao ensino de línguas. Entre 

elas eram considerados obrigatórios o português, o francês e o latim e, em algumas escolas, o 

alemão ou inglês e, de forma facultativa, o grego, sendo que o grego era obrigatório no ensino 

complementar. Já o italiano e o castelhano eram ofertados aos alunos que se destinavam ao 

curso de letras nas faculdades de filosofia. 

Todavia, é relevante comentar que, de acordo com Fiorin (2006), as cadeiras de 

Língua e Literatura Espanhola, Língua e Literatura Inglesa e Literatura Alemã só começam a 

funcionar em 1940. Esse mesmo autor comenta que a orientação pedagógica que norteava o 

ensino dessas línguas no Instituto de Filosofia, Ciências e Letras (IFCL) de São Paulo, 

naquele momento, dava ênfase ao ensino da literatura em detrimento do ensino de línguas 

propriamente dito, ou seja, era uma abordagem de ensino voltada para a reflexão estilística e 

filosófica relacionada a textos literários, portanto, as línguas eram ensinadas indiretamente por 

meio da análise dos textos literários estudados. 

Porém, no que diz respeito à formação de professores, seu valor veio com a obra do 

educador e filósofo Anísio Teixeira, então diretor do Departamento de Educação da 

Faculdade Nacional de Filosofia, que, além de incorporar os Institutos de Educação e 

transformá-los em Escola de Educação, desenvolveu no Rio de Janeiro uma metodologia 

fundamentada na produção científica. Essa metodologia buscava articular pesquisa e 

formação profissional e, em 1939, é institucionalizada como modelo nacional padronizado 

para a formação de professores em todo o Brasil. Além disso, a Escola de Educação também  

ocupou-se da formação do magistério para todos os níveis de ensino e da criação de um centro 

de documentação e pesquisa para a constituição de uma cultura pedagógica nacional 

(TANURI, 2000). No entanto e apesar da compreensão dos nossos governantes acerca da 

necessidade de fazer crescer o âmbito da formação de professores no Brasil para assim 

melhorar a infraestrutura nacional, 

 

as duas primeiras instituições de ensino superior, portadoras de uma proposta que 

compreendia a formação superior do professor secundário e primário e a realização 

da pesquisa, foram desmontadas pelo poder central logo que se implantou o Estado 

Novo. Dessa forma, a institucionalização da pesquisa na área da educação foi 

abortada. (TANURI, 2000). 
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Apesar disso, nos anos subsequentes à criação das instituições de educação superior de 

São Paulo e Rio de Janeiro, muitas vezes ao sabor de interesses políticos, foram criados 

cursos de Filosofia e de Letras ao longo dos Estados que compõem o Brasil: a Faculdade de 

Filosofia e Letras do Paraná em 1938; a Faculdades de Letras do Rio Grande do Sul, em 

1940; a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais em 1949 (FIALHO; FIDELES, 

2008) e a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade Federal de Goiás (UFG), 

em 1962, mediante o Decreto nº 51.582, firmado por João Goulart, Hermes Lima e Darcy 

Ribeiro (TURCHI, 1990). 

 

2.4 A formação inicial de professores de espanhol em Goiás 

 

Por assumir como foco de estudo o estado de Goiás, nesta seção faremos uma 

explanação sobre a formação de professores de língua espanhola no Estado e sobre as 

instituições de educação superior encarregadas de tal função. 

 

2.4.1 As instituições de educação superior 

 

O ensino da língua espanhola nas Instituições de Educação Superior (IES) Públicas do 

Estado de Goiás existe desde a década de 1970. Inicialmente, a matéria de Língua Espanhola 

era oferecida na Universidade Federal de Goiás (UFG) como disciplina optativa, no curso de 

Letras Neolatinas do Departamento de Letras. Também era ofertada no curso de Letras da 

Universidade Católica de Goiás (UCG), atual Pontifícia Universidade Católica (PUC) e, mais 

tarde, na Universidade Estadual de Goiás (UEG). 

No entanto, os cursos de formação inicial destinados à formação de professores de 

língua espanhola no estado de Goiás datam da metade da década de 1990. Mais precisamente, 

em 1994, na Universidade Federal de Goiás (UFG) e, em 1997, na Universidade Católica de 

Goiás (atual PUC). Mais tarde, a partir de 2005, no Centro Universitário de Anápolis 

(UNIVEVANGÉLICA), iniciou-se o curso de Letras Português-Espanhol com foco na 

formação de professores dessas duas línguas
12

.  

Em uma pesquisa documental na página da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes) sobre as Instituições de Educação Superior, pertencentes 

                                                           
12

 Comunicação pessoal com a Profª. Maria Cecilia Martinez Amaro Freitas em: 20 ago. 2014. Nomearemos 

“Comunicação pessoal” às entrevistas com professores ou teóricos vinculados ao ensino e aprendizagem de 

línguas no Brasil. Optou-se por esta modalidade em função de que muitos dos dados referentes ao ensino de 

língua espanhola, sobre o estado de Goiás, considerados relevantes para este estudo não constam em artigos. 
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aos Sistemas Estaduais de Ensino reguladas e supervisionadas pelos respectivos Conselhos 

Estaduais de Educação (CEE) atuantes em Goiás, constata-se que os cursos de formação em 

língua espanhola são ofertados como Licenciatura em Letras Português e Espanhol e como 

Licenciatura em Letras  Espanhol. Além disso, essa mesma página indica igualmente que, na 

atualidade, coexistem duas modalidades para a oferta desses cursos, educação presencial e 

educação a distância (E-MEC, 2014).
13

 

Conforme o E-mec (2014), a única instituição que oferta o curso de Letras 

Licenciatura em Português-Espanhol em nível presencial é o Centro Universitário de Anápolis 

(UNIVEVANGÉLICA), desde 2005. Esse curso tem uma duração de 3008 horas/ aula, 

distribuídas em seis semestres, e, em seu quadro docente, conta com apenas uma professora 

concursada. No entanto, por falta de demanda, desde 2009 essa instituição não consegue 

formar turmas para dar prosseguimento ao curso.
14

 Embora com autorização para a abertura 

de 120 vagas, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep), o último registro de alunos concluintes da Licenciatura Português-Espanhol 

dessa instituição, os quais se apresentaram à prova do Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes (Enade
15

) em 2008, foi o de somente dois alunos (veja tabela a seguir). No 

entanto, Pereira
16

 esclarece que a última turma de Letras Licenciatura em Português-

Espanhol, em nível presencial, da UNIEVANGÉLICA teve início em 2007 e se formou no 

segundo semestre de 2009. 

 

Tabela 1  Curso de Letras Licenciatura em Português-Espanhol em nível presencial 

Instituição/ Cidade sede 
Ano início  Carga 

Horária 

ENADE CPC CC 

Centro Universitário de Anápolis 

– UNIEVANGÉLICA  

(Anápolis)  

2005 

 

3008 h/a 

06 

semestres 

2 (2008) 3 (2008) 4 (2008) 

Fonte: < http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-

cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/NTI3/9f1aa921d96ca1df24a34474cc171f61/MjIy

Mw==>. 

 

                                                           
13

  Para iniciar suas atividades, as instituições de educação superior devem solicitar o credenciamento junto ao 

MEC. De acordo com sua organização acadêmica, as IES são credenciadas como: faculdades, centros 

universitários e universidades. De tal forma, tais informações são apresentadas na página E-Mec, disponível 

em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12467&Itemid=783>. 
14

  Comunicação pessoal com a Profª. Maria Cecilia Martinez Amaro Freitas em: 20 ago. 2014.  
15

  O Conceito Enade é um indicador de qualidade que avalia o desempenho dos estudantes a partir dos 

resultados obtidos na prova desse indicador e é divulgado anualmente para os cursos que tiveram estudantes 

concluintes participantes do mesmo. Dessa forma, acreditamos que pode servir de indicador a respeito dos 

cursos de formação de professores que ainda estão em funcionamento.  
16

   Comunicação pessoal com o Prof. Dr. Ariovaldo Lopes Pereira, Coordenador de Planejamento Pedagógico 

da Pró-Reitoria Acadêmica do Centro Universitário de Anápolis (UNIVEVANGÉLICA). Em: 03 jun. 2016.  
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Sobre os cursos de Letras Licenciatura em Português-Espanhol, o E-MEC indica que 

esses cursos na modalidade a distância começaram a ser cadastrados em 2006. Apesar disso, 

somente duas instituições, a Universidade Paulista, sem sede em Goiás, e a Universidade de 

Uberaba, com sede em Quirinópolis, tiveram alunos concluintes nessa Licenciatura e que se 

apresentaram à prova do Enade. No entanto, a informação relativa a qual Município ou Estado 

pertencem os alunos concluintes do curso ficou em aberto.  

 

Tabela 2  Cursos de Letras Licenciatura em Português-Espanhol à distância 

Instituição/ Cidade sede 
Ano início Carga 

Horária 

ENADE CPC CC 

Centro Universitário Claretiano – 

CEUCLAR (Rio Verde) 
2009 

2800 h/a 

03 anos 
- - - 

Faculdade Educacional da Lapa – FAEL  

(Formosa, Anápolis, Goiânia, Rio Verde, 

Posse, Uruaçu, Valparaíso de Goiás) 

Não consta 

3500 h/a 

08 

semestres 

- - 4 (2014) 

Universidade Cruzeiro do Sul – UNICSUL  

(Goiânia) 
2013 

2800 h/a 

06 

semestres 

- - - 

Universidade Paulista – UNIP(Não consta 

endereço em Goiás) 2008 

3620 h/a 

08 

semestres 

5 (2011) - - 

Universidade Salgado de Oliveira – 

UNIVERSO (Goiânia) 
Não consta 

2800 

12 

trimestres 

- - - 

Universidade de Uberaba – UNIUBE  

(Quirinópolis) 
2006 

3612 

06 

semestres 

2 (2011) 2 (2008) - 

Universidade Metodista de São Paulo – 

UMESP (Ceres) 
2006 

3080n h/a 

06 

semestres 

- - - 

Fonte:< http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-

cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/NTI3/9f1aa921d96ca1df24a34474cc171f61/MjIy

Mw==>. 

 

Na Universidade Federal de Goiás, em 1994, cria-se a Licenciatura com habilitação 

dupla em Português e Espanhol que, com a reestruturação curricular de 2004, tornou-se 

Licenciatura simples em Espanhol. A primeira turma de professores de língua espanhola da 

UFG inicia-se em 1994, com sessenta alunos divididos em dois grupos. Em 1998, apenas 13 

alunos se graduaram. 

Já a Universidade Católica de Goiás (PUC) criou o seu curso de graduação 

Licenciatura em Letras com Habilitação em Português-Espanhol, em nível presencial, em 

Goiânia, no segundo semestre de 1998, e o curso semipresencial em seus polos de Inhumas e 

Valparaiso em 1999. O curso presencial desta Instituição passa por uma reestruturação em 

2004, funcionando como Licenciatura Simples em Espanhol, e teve seu derradeiro processo 
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seletivo em 2004. Porém, por falta de demanda, funcionou até 2008, ano em que se graduaram 

apenas dois alunos remanescentes do vestibular 2004-1.
17

 

Por sua vez, a Licenciatura em Letras com Habilitação em Português-Espanhol 

semipresencial dos Polos de Inhumas e Valparaíso da PUC chegou a ter apenas um processo 

seletivo. O curso de Inhumas formou em torno de 60 professores e o de Valparaiso em torno 

de trinta.  

A reestruturação curricular sofrida pelos cursos de formação de professores de língua 

espanhola da PUC e da UFG é decorrente da Resolução CNE/CP nº 2, art. 1º, de 18 de 

fevereiro de 2002. Em 2004, ambos os cursos tiveram a sua grade curricular alterada e, 

seguindo essa normativa, passaram a funcionar como Licenciatura simples em Espanhol. Para 

tanto, foram destinados 28 dos seus créditos (420 horas) ao Estágio Supervisionado, divididos 

em quatro semestres, tendo início a partir do 5º período do curso.  

Quanto à Licenciatura em Letras – Espanhol no Estado de Goiás na modalidade a 

distância, no E-MEC encontram-se cadastradas (ver tabela a seguir) o Centro Universitário 

UniSEB (UniSEB) e a Universidade Estácio de Sá (Unesa), a primeira desde 2006. Sobre ela, 

na página do E-MEC, constam três alunos concluintes que se apresentaram ao Enade. O 

Instituto de Educação Superior, por ter sido cadastrado em 2014, ainda não tem alunos 

concluintes. 

 

Tabela 3  Licenciatura em Letras – Espanhol no estado de Goiás na modalidade a distância 

Instituição/ Cidade sede 
Ano início Carga 

Horária 

ENADE CPC CC 

Centro Universitário UNISEB – UNISEB 

(Anápolis, Crixás e Planaltina) 2006 

3200 h/a 

06 

semestres 

3 (2011) - - 

Universidade Estácio de Sá – UNESA 

(Goiânia) 

2014 2908 h/a 

06 

semestres 

   

 

2.4.2 Os centros de educação básica regular  

 

O ensino da língua espanhola nas escolas da rede pública e privada do estado de Goiás 

é muito anterior à Lei do Espanhol. Data da década de 1980 em escolas particulares e desde 

1998 em escolas da rede pública. Segundo Laseca (2008), em 2005, o estado de Goiás tinha 

447 professores de língua espanhola em 127 escolas da rede pública de ensino. Nesse sentido, 

Goiás é o terceiro estado brasileiro com maior número de professores de Espanhol como 

Língua Estrangeira.  

                                                           
17

  Comunicação pessoal com a Profª. Eliane Ariño, em: 3 de ago. 2014.  



47 

 

No tocante à rede municipal de ensino, o primeiro concurso para os professores dessa 

língua foi realizado em 1999. Portanto, os alunos do ensino básico da rede municipal tiveram 

as suas primeiras aulas de língua espanhola em 2000. Na atualidade, no entanto, poucas são as 

escolas da rede municipal que ofertam o ensino de língua espanhola. Além disso, a oferta 

dessa língua reduz-se ao ciclo III, isto é 7º, 8º e 9º anos das escolas que contam com dez 

agrupamentos de alunos, e esses centros educativos destinam duas horas/aulas semanais ao 

ensino da língua espanhola.  

Já na rede estadual de ensino, o primeiro concurso para professores do idioma 

espanhol foi em 2000, começando as aulas nesse mesmo ano. Desde então, o estado de Goiás 

promoveu mais 03 concursos para professores de espanhol e, desde o ano de 2009, não há 

previsões de novos concursos para suprir a área. 

Assim sendo, sob a compreensão de que é importante indagar quais os saberes que os 

professores movimentam durante as suas ações metodológicas, na próxima seção 

dissertaremos sobre os saberes profissionais do professor, pois, a valorização e a compreensão 

desses saberes são fundamentais para a construção de melhores perspectivas educativas para a 

população brasileira. 

 

2.5 O saber docente: de onde vem e como é construído? 

 

Esta seção tem como objetivo discorrer sobre os saberes profissionais do professor. 

Para tanto, tomaremos como referência Tardif (2002) e Pimenta (2002), dentre outros 

teóricos, sobre os saberes necessários à docência, e Schön (2000) no que diz respeito à 

epistemologia da prática docente como proposta para a construção do professor crítico 

reflexivo.  

Segundo Sacristán (1999), a confiança extrema da modernidade na racionalidade 

técnica impediu a tradição do entendimento das formas e o papel do impulso afetivo na 

explicação das práticas educativas. Arquitetou-se, portanto, o que Gauthier (2013) chama de 

ofício de saberes sem saberes, pois impediu toda tentativa de compreender as ações dos 

professores, o porquê dos estilos educativos e como funcionam os sistemas escolares. Ao 

invés disso, concebeu-se que, para ser professor era necessário unicamente ter posse dos 

saberes produzidos pelos pesquisadores e cientistas a respeito do mundo. Consequentemente, 

ignorou-se que, embora o professor não produza saberes disciplinares, quando este exerce a 

sua profissão, ele mobiliza vários saberes que formam uma espécie de reservatório no qual o 



48 

 

professor se abastece para responder a exigências específicas de sua situação concreta de 

ensino (GAUTHIER, 2013, p. 29).  

Nóvoa (1991) descreve que, embora, na atualidade, a estruturação de um corpo de 

saberes docentes e a estrutura de ensinar saberes, savoir-faire, seja resultado da reaparição de 

inquietações educativas, a problemática referente ao saber pedagógico e suas condições de 

produção não são novidade na história da educação. Esses temas já estavam presentes nos 

séculos XVI (quando a escola estava a cargo da igreja) e no século XVII (momento a partir do 

qual o Estado se faz cargo da escola). Desde aquele tempo, não pararam de marcar a evolução 

das relações dos docentes com o saber.   

Apesar das inquietações sobre os saberes docentes na formação de professores, até 

hoje é possível identificar em atividades de estágio profissional o predomínio de 

conhecimentos disciplinares, produzidos sem nenhuma conexão com a ação docente. Trata-se 

de uma visão disciplinar fragmentária do saber e desconexa com a realidade atual, que em 

nada contribui para avanços sociais e, ao invés de, como defende Zeichner (1993), estar 

atrelada às lutas em favor da justiça social e atender à diversidade sociocultural do mundo, 

contribui ainda mais para a desigualdade social. 

No entanto, na pós-modernidade, o racionalismo moderno readquiriu fé na certeza de 

que a afetividade forma parte de todas as atividades humanas. Conforme Sacristán (1999, p. 

37), “sem contemplar a determinação energética das ações em educação não se pode 

compreender os professores, os estilos educativos e os sistemas escolares”, isto é, não é 

possível compreender a dinâmica das ações educativas. Portanto, essa incompreensão 

inviabiliza a identificação e a explicação dos conhecimentos mobilizados pelo professor 

quando resolve momentos de incertezas educativas.   

Para Nóvoa (1991), o saber educativo, ao que os professores ainda não conseguiram 

impor reconhecimento, é acima de tudo um saber técnico, na medida em que ele se organiza 

em tomo de princípios e de técnicas de ensino e não ao redor de conteúdos das matérias 

ensinadas. A pesquisa sobre os saberes profissionais do professor surge no imperativo de 

estruturar condições para a profissionalização do ensino. Entretanto, explicitar quais os 

saberes que se mobilizam profissionalmente requer “identificar um repertório de 

conhecimentos próprios”, no caso do professor. Gauthier et al. (2013, p. 19) indicam que 

requer identificar se “existe um repertório de conhecimentos próprios ao ensino, que 

repertório é esse? De onde vem e como é construído? Quais são os seus limites e quais as 

implicações inerentes à sua utilização?”.  



49 

 

Na tentativa de identificar o repertório de saberes referentes à profissionalização do 

professor, inúmeros debates e pesquisas sobre formação de professores e sobre os saberes 

profissionais que estes movimentam durante as suas ações metodológicas têm sido objeto de 

estudo desde os primórdios dos anos 1980 (GAUTHIER et al., 2013). Todavia, Sacristán 

(1999) comenta que a tentativa de compreender a prática profissional do professor não é 

novidade. Indagações do tipo “o que ensinar?” e “quais os saberes que os professores 

movimentam ao desenvolver as suas ações de ensinar?” precederam ao racionalismo técnico 

que se alimentou delas, concedendo ao conhecimento científico um poder milagroso.  

Sacristán (1999) defende que compreender e guiar a ação profissional do professor é 

um componente intrínseco do saber educativo, uma vez que tanto a dimensão explicativa 

quanto a dimensão normativa são formas de entender “o que” e “como” faz um professor para 

atingir os resultados desejados durante o processo de instrução. Por conseguinte, explanar o 

problema da interconexão entre teoria e prática elucida os processos da elaboração e do 

desenvolvimento do pensamento sobre o saber educativo e sobre os papéis que desempenham 

esse saber.  

A interconexão teoria-prática e saber-ação vinculam-se a dois binômios que assentam 

em território oposto aos agentes sociais dos contextos educativos. O primeiro binômio é o 

território em que se desenvolvem as instituições educativas que contrapõem instituições 

universitárias e instituições não universitárias. No território das instituições universitárias, 

situam-se as universidades e os departamentos de pesquisa de formação de professores e, no 

território das instituições não universitárias, situam-se as escolas de ensino não universitário. 

Quanto ao segundo binômio, este é formado pelos profissionais que transitam o território 

educativo, isto é, teóricos em oposição aos professores. Destarte, se por um lado estão os 

teóricos que estudam e produzem saberes no seio em que realizam seus trabalhos, em lado 

oposto está a prática e o conteúdo do ofício dos práticos. (SACRISTÁN, 1999). 

Se entendermos os binômios teoria-prática e saber-ação como somatória de 

conhecimentos que vêm para contribuir com o desenvolvimento sobre o problema dos saberes 

docentes, fica evidente que a conexão desse binômio vislumbra a prática profissional do 

professor como uma  

 

atividade dirigida a fins conscientes, como ação transformadora de uma realidade; 

como atividade social historicamente condicionada, dirigida à transformação do 

mundo; como a razão que fundamenta nossos conhecimentos, o critério para 

estabelecer sua verdade; como fonte de conhecimentos verdadeiros; o motivo dos 

processos de justificativa do conhecimento. (SACRISTÁN, 1999, p. 28). 
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Sob esse entendimento, Tardif (2002, p. 228) define que os estudiosos que se dedicam 

a esse tema têm sido orientados pelo postulado de que “os professores de profissão possuem 

saberes específicos que são mobilizados, utilizados e produzidos por eles no âmbito de suas 

tarefas cotidianas”. Segundo esse teórico, tal postulado sugere duas ações: a primeira, que se 

abandone a visão do professor como técnico que aplica conhecimentos produzidos por 

pesquisadores universitários, peritos em currículo, funcionários do Ministério da Educação, 

entre outros. A segunda, que se abandone igualmente a visão do professor como agente social 

cuja atividade é determinada por forças e mecanismos sociológicos. 

Para Tardif (2002), essas visões apresentam-se reducionistas e propõe que, ao invés 

dessas duas visões, leve-se em conta a subjetividade do professor. Subjetividade essa que, 

segundo Gauthier (2013, p. 335), compreende o saber como uma ação que não pode ser 

reduzida à simples atividade do juízo verdadeiro, mas, como uma atividade que está 

relacionada à capacidade de apresentar as razões da pretensa verdade desse juízo. Em 

consequência, entramos no terreno da intersubjetividade que nos leva a inferir que o saber 

surge como uma construção coletiva de natureza linguística e proveniente da 

intercomunicação entre os agentes do saber, isto é, “o saber não pode ser limitado somente ao 

conhecimento lógico ou empírico (juízo de fato). O saber encontra-se também no discurso 

normativo, pois se pode argumentar sobre a sua validade”, sendo assim, os critérios de 

validade implicam a ideia de um pacto comunicacional dentro de uma comunidade de 

discussão, neste caso, a comunidade envolvida na construção dos saberes mobilizados pelos 

professores. 

Dessa forma, Tardif (2002) arrazoa que três orientações teóricas derivar-se-ão do fato 

de tomar em conta a subjetividade do professor. A primeira, orientada pela visão cognitivista 

e psicoligizante, que abrange a subjetividade do professor e sua cognição. Já a segunda 

orientação teórica fundamentada na fenomenologia, para Gauthier et al. (2013), baseia-se na 

assertiva de que o único mundo acessível a nós é o que nasce da consciência dos indivíduos, 

isto é, das histórias de vida pessoal e profissional, dos estudos sobre crenças e dos enfoques 

narrativos. Nessa orientação teórica, o professor é considerado um sujeito ativo de sua prática 

e interessa, aos seguidores desse norte teórico, o professor experiente e sua vivência 

profissional. A terceira orientação teórica, mais recente, proposta no campo da sociologia dos 

atores e da sociologia da ação, está centrada em estudos sobre as competências sociais ou nos 

saberes sociais dos atores da comunidade educacional (TARDIF, 2002).  

Pimenta (2002) destaca que os saberes teóricos do professor articulam-se aos saberes 

da prática, ressignificando-os e sendo por eles ressignificados, ou seja, a teoria oferece a esses 
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profissionais perspectivas de análise de situações educativas concretas e os alimentam de 

apreciações críticas perante uma ação contextualizada. Daí que o 

 

papel da teoria é oferecer aos professores perspectivas de análises para compreender 

os contextos históricos, sociais, culturais, organizacionais, e de si mesmos como 

profissionais, nos quais se dá sua atividade docente, para neles intervir, 

transformando-o. (PIMENTA, 2002, p. 26). 

 

O saber fazer durante a aula é um saber que exige muito mais do que conhecimentos 

teóricos e, como expõe Tardif et al. (1991), se um professor é um profissional que sabe 

alguma coisa e cuja função é transmitir esse saber aos outros, é ele o chamado a definir a sua 

prática em relação aos saberes que possui e transmite. Como em toda e qualquer atividade 

humana, os saberes profissionais do professor constituem parte fundamental de sua identidade 

profissional. No entanto, conforme é ratificado por Giroux (1997), Cárdenas (2008), Freire 

(1995), dentre outros, a desvalorização do saber do professor tem sido uma constante na 

história da educação. Nesse sentido, Aguerredondo (2003) defende que institucionalizar a 

formação docente demanda, em primeiro lugar, situar a formação docente e continuada dentro 

das instituições formadoras. E, em segundo lugar, que essas instituições situem a formação 

docente dentro da aprendizagem permanente, ou seja, que os formadores entendam os saberes 

e competências docentes como construtos que resultam não apenas da formação profissional 

do professor, mas, sim, como construtos constituídos durante toda a sua vida pessoal e 

profissional.  

Em concordância com Aguerredondo, para Tardif (2000, p. 11), “os saberes 

profissionais são saberes trabalhados, saberes laborados, incorporados no processo de trabalho 

docente” que só farão sentido nas reflexões dos professores quando associados a situações 

concretas nas quais são construídos, modelados e utilizados de forma significativa. Cogita-se 

de tal forma que o professor se constrói e reconstrói profissionalmente de acordo com as suas 

vivências e trajetória profissional.  

É pertinente evidenciar que Tardif et al. (1991) fazem distinção entre saberes sociais e 

saberes profissionais. Para esses teóricos, os saberes sociais estão formados por um conjunto 

de saberes de que dispõe uma sociedade e que os saberes profissionais do professor são o 

conjunto dos processos de formação e de aprendizagem socialmente elaborados, destinados a 

instruir os membros de uma sociedade nos saberes sociais. 

Já Tardif e Raymond (2000) definem que os saberes mobilizados pelos professores em 

suas práticas profissionais são temporais, heterogêneos, estratégicos, desvalorizados e não 

estão limitados aos conteúdos teóricos obtidos durante a formação inicial. Esses teóricos 
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definem que são temporais porque são construídos e dominados de forma progressiva e 

durante um período de aprendizagem mutável. São heterogêneos porque não estão limitados a 

conteúdos que dependem unicamente do conhecimento especializado, mas provêm de fontes 

diversas, entre elas a formação inicial e contínua, o currículo, a socialização escolar, a cultura 

pessoal e profissional e a aprendizagem com os pares. 

Os saberes são estratégicos porque, segundo Tardif (2002), a função profissional do 

professor é crucial dentro de toda sociedade, já que esse profissional está encarregado de 

edificar laços entre a sociedade contemporânea e os saberes que essa mesma sociedade produz 

e mobiliza para diversas finalidades. Tardif (2002) defende que sem o professor o 

desenvolvimento social no âmbito da pesquisa científica e erudita, enquanto sistema 

socialmente organizado da produção de conhecimentos, está inter-relacionado com o sistema 

de formação e de educação vigente. Os saberes mobilizados pelos professores em suas 

práticas profissionais são desvalorizados porque não são levados em conta pela comunidade 

científica. Tardif (2002, p. 34) comenta que a produção de conhecimentos se estabelece como 

um fim em si mesmo, e as atividades de formação e educação passam progressivamente para 

o segundo plano. A formação não passa de uma introdução às tarefas “cognitivas 

consideradas essenciais e assumidas pela comunidade científica em exercício”. 

Além disso, Tardif et al. (1991) defendem que os saberes docentes são um saber plural 

porque estão formados pelo amálgama de saberes pessoais, provenientes da família, do que 

gira em torno dela das vivências; dos saberes vindos da formação escolar, incluindo aí o 

ensino fundamental e médio e os estudos pós ensino médio não referentes à especialização; 

dos saberes decorrentes da formação profissional, instituições de ensino superior, estágios e 

cursos de atualização; dos saberes provenientes dos programas de livros didáticos usados na 

atividade profissional; e dos saberes originados durante as ações profissionais. À guisa de 

esclarecimento, a seguir, reproduzimos o quadro de Tardif (2006, p. 63) em que o autor 

elucida cada um desses saberes. 
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Quadro 2  Os saberes dos professores: origem, aquisição e integração à prática do professor 

Saberes dos professores  Fontes sociais de aquisição  Modos de integração no trabalho 

docente 

Saberes pessoais dos professores  A família, o ambiente de vida, a 

educação no sentido lato, etc. 

Pela história de vida e pela 

socialização primária 

Saberes provenientes da 

formação escolar anterior 

A escola primária e secundária, os 

estudos pré-secundários não 

especializados, etc. 

Pela formação e pela socialização 

pré-profissionais 

Saberes provenientes da 

formação profissional para o 

magistério 

Os estabelecimentos de formação 

de professores, os estágios, os 

cursos de reciclagem
18

, etc.  

Pela formação e pela socialização 

profissionais nas instituições de 

formação de professores 

Saberes provenientes dos 

programas e livros didáticos 

usados no trabalho 

A utilização das “ferramentas” dos 

professores: programas de livros 

didáticos, cadernos de exercícios, 

fichas, etc. 

Pela utilização das “ferramentas” 

de trabalho, sua adaptação às 

tarefas 

Saberes provenientes de sua 

própria experiência na profissão, 

na sala de aula e na escola 

A prática do ofício na escola e na 

sala de aula, a experiência dos 

pares, etc.  

Pela prática do trabalho e pela 

socialização profissional 

Fonte: Tardif (2006, p. 63). 

 

Já Gauthier et al. (2006, p. 29) deliberam que os saberes docentes formam uma espécie 

de reservatório do qual o professor se alimenta para responder às suas exigências 

profissionais. Esses autores definem o saber disciplinar, o saber curricular, o saber das 

ciências da educação, o saber da tradição pedagógica, o saber das experiências e o saber da 

ação.   

 

Quadro 3  Reservatório de saberes dos professores 

SABERES SABERES SABERES SABERES SABERES SABERES 

disciplinares 

 

curriculares 

 

das ciências 

da educação 

da tradição 

pedagógica 

experienciais 

 

da ação pedagógica 

(A matéria) (O programa)  (O uso) (A 

jurisprudência 

particular) 

(O repertório de 

conhecimentos do ensino 

ou a jurisprudência 

pública validada) 

Fonte: Gauthier et al. (2006, p. 29). 

 

Saviani (1996, p. 148-150), por seu lado, argumenta que o saber que interessa à 

educação é resultado do processo de aprendizagem, como consequência do trabalho 

educativo. Nesse sentido distingue que os saberes se manifestam na diferença entre “sofia”, 

decorrente da experiência de vida, e “episteme”, como decorrente de processos sistemáticos 

de construção de conhecimentos. A partir desses conceitos, situa e classifica os saberes dos 

professores em saber atitudinal, saber crítico-contextual, saber específico, saber pedagógico e 

saber didático curricular.  

                                                           
18

  Embora a expressão “cursos de reciclagem” esteja em desuso, decidimos mantê-lo para conferir maior 

fidedignidade ao texto do autor. 
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De acordo com esse autor (1996, p. 150), no “saber atitudinal” predomina a 

experiência prática e, nos “saberes específicos” e “saber pedagógico”, prevalecem os 

processos sistemáticos, ficando em posição intermediária os saberes “crítico-contextual” e 

“didático curricular”. No entanto, é pertinente aludir que, para esse teórico, a “episteme” 

marca também as atitudes, pois estas também se configuram como saber, fato que leva à 

implicação de certa sistematização, assim como a experiência de vida também perpassa os 

“saberes específicos” e “saberes pedagógicos”. Para melhor entendimento da classificação dos 

saberes propostos por Saviani (1996), reproduzimos a seguir um quadro com a sistematização 

dos saberes por ele propostos. 

 

Quadro 4  Os saberes do professor: domínio e integração ao trabalho docente 

 Domínio Integração ao trabalho docente 

O saber atitudinal 

Comportamentos e 

vivências adequadas ao 

trabalho educativo 

Pondera sobre a postura profissional atribuída ao 

professor, isto é, disciplina, pontualidade, coerências, 

clareza, justiça e equidade, diálogo, respeito às pessoas 

dos educandos, atenção às suas dificuldades. 

 

O saber crítico-

contextual 

Compreensão das 

condições sócio-históricas 

Delibera sobre a compreensão das condições sócio-

históricas e o papel ativo do professor na tarefa 

educativa, ou seja, determina o contexto educativo 

com base no qual e para o qual se desenvolve o 

trabalho educativo. 

 

O saber específico 
Saberes socialmente 

produzidos 

Determinados conhecimentos socialmente produzidos, 

isto é, os conhecimentos sociais correspondentes às 

disciplinas em que se recortam os currículos escolares. 

 

O saber pedagógico  

Conhecimentos produzidos 

pelas ciências da educação 

e sintetizados nas teorias 

educativas  

Refere-se aos saberes inerentes aos saberes das 

ciências da educação sintetizadas nas teorias 

educativas, isto é, integram-se à função docente na 

construção da perspectiva educativa e constitui a 

identidade do educador como um profissional distinto 

dos demais profissionais. 

 

O saber didático-

curricular 

Conhecimentos relativos ao 

saber-fazer na ação 

educativa  

Integra-se ao fazer profissional na realização do saber-

fazer educativo e na relação educador-educando, ou 

seja, os saberes relativos às formas de organização e ao 

saber-fazer na realização da atividade educativa. 

 

Fonte: Quadro produzido pela autora deste estudo com base em Saviani (1996 apud BICUDO; SILVA JÚNIOR, 

1996). 

 

Pimenta (1997) tem como foco principal a problemática dos saberes que constituem a 

docência e o desenvolvimento dos processos de reflexão docente sobre a prática, colocando-

os como objeto de análise. Ao falar sobre o assunto, delibera que, na história da formação de 

professores, pouco se tem discutido o saber docente advindo da experiência. Dessa forma, 



55 

 

apresenta-nos uma classificação de três saberes, que ela chama de “saberes da docência – a 

experiência”; “saberes da docência – o conhecimento” e; “saberes da docência – saberes 

pedagógicos”. A seguir apresentamos um quadro que sintetiza a classificação de Pimenta 

(1997).  

 

Quadro 5  Saberes docentes: fonte de aquisição e identidade docente 

Os saberes da docência Fonte de aquisição A identidade docente 

O saber da 

experiência
19

 

Conhecimentos adquiridos da experiência 

como alunos, da experiência socialmente 

acumulada, da experiência como 

docentes a título precário e da experiência 

em projetos durante a formação inicial 

 

Possuem saberes docentes, porém não 

se identificam como professores, pois 

olham o professor e a escola sob o 

ponto de vista do ser aluno. 

O saber do 

conhecimento 

Conhecimento e consciência sobre 

saberes específicos nos quais é 

especialista o professor 

Para o professor não basta possuir 

conhecimentos teóricos sobre a matéria 

na qual é especialista, um profissional 

da educação deve estar consciente do 

poder desse conhecimento para a 

produção da vida material, social e 

existencial da humanidade. 

O saber pedagógico 
Conhecimentos advindos das ciências e 

teorias educacionais 

Dois pontos importantes: 

- Os futuros professores esperam que a 

didática lhes forneça as técnicas a 

serem aplicadas “em toda e qualquer 

situação para que o ensino dê certo” 

- Há um reconhecimento de que para 

saber ensinar não bastam a experiência 

e os conhecimentos específicos, mas se 

fazem necessários os saberes 

pedagógicos e didáticos. 

Quadro produzido pela autora deste estudo com base no estudo de Pimenta (1997). 

 

Ao dissertar sobre os saberes docentes, suas fontes de aquisição, integração ao 

trabalho docente, dentre outras características, percebemos que tanto os saberes decorrentes 

da vivência pessoal quanto os saberes decorrentes do processo sistemático se entrecruzam na 

educação social e educação formal, visto que se entrelaçam na construção do saber-fazer. Na 

próxima seção, dissertaremos sobre a importância da reflexão sobre os saberes docentes como 

fonte de construção profissional. 

 

                                                           
19

  Pimenta elucida que, “em outro nível, os saberes da experiência são também aqueles que os professores 

produzem no seu cotidiano docente e, em textos produzidos por outros educadores, num processo permanente 

de reflexão sobre sua prática” (PIMENTA, 1997, p. 6-7). 
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2.5.1 Os cursos de formação e os saberes docentes 

 

Embora se reconheça a importância da reflexão sobre os saberes docentes como fonte 

de construção profissional, nos cursos de formação, pouco se tem discutido o assunto. Ao 

contrário, privilegia-se programas de treinamento que parecem negar a necessidade do 

pensamento crítico para o sucesso profissional dos docentes. Para Giroux (1997), as 

instituições de formação não têm privilegiado seu papel de formar os professores como 

intelectuais e, ao invés disso, a racionalidade tecnocrática reduz a autonomia do professor 

com respeito ao desenvolvimento e planejamento curricular e julgamento e implementação de 

instrução em sala de aula. A apreciação de Giroux, é apoiada por Zeichner (2008, p. 537) que, 

ao pesquisar seu contexto profissional, desvenda que os professores formados nos preceitos 

dessa modalidade formativa, apesar de serem tecnicamente competentes em sala de aula, 

apresentavam excessiva preocupação com o repasse de conteúdos. Contudo, não havia 

inquietação com “o porquê de fazerem aquilo que faziam, se aquilo que ensinavam 

representava uma seleção de um universo muito mais amplo de possibilidades e como os 

contextos em que ensinavam facilitavam ou não certos tipos de prática”. Zeichner (2008, p. 

537) cita Tabachnick, Popkewitz e Zeichner, (1980), para reforçar que o grupo de estudantes 

pesquisado não tinha a menor ideia de qual era a procedência dos currículos, “não concebia o 

ensino como uma atividade moral ou ética” sobre a qual detinha algum controle e parecia não 

se importar com isso. Consequentemente, o ensino era idealizado como um processo 

puramente técnico que deveria ser conduzido conforme as “pessoas na escola ou na 

universidade” queriam que fosse conduzido.  

Nesse sentido, é importante estabelecer que, na concepção de Ghedin (2008, p. 34), 

para que o professor recém-formado e/ ou concursado consiga instituir práticas inovadoras na 

escola, é importante que, nos cursos de formação inicial, abandone-se a perspectiva tecnicista 

e conservadora da educação, pois essa técnica suscita 

 

conformismo e conserva hábitos, idéias, valores, comportamentos pessoais e sociais, 

legitimados pela cultura dominante, uma vez que o estágio reduz-se à observação de 

professores em aula, sem envolver uma análise crítica fundamentada teoricamente e 

na realidade social em que o ensino se processa. 

 

A concepção de Ghedin argumenta a favor de um modelo de estágio que oriente professor em 

formação e professor da academia na busca de perspectivas educativas orientadas pela 

compreensão do exercício profissional centrado no desenvolvimento de saberes, objetivando 
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assim, o futuro professor como um intelectual capaz de produzir conhecimento mediante a 

reflexão. 

A proposta de Schön (2000) não é diferente. Aqui também a perspectiva tecnicista 

ajuda o profissional a resolver problemas instrumentais claros e bem delineados através da 

seleção e aplicação de teorias derivadas do conhecimento sistemático. Não obstante, o 

contexto escolar é a expressão do mundo real, um mundo composto por microculturas, 

histórias, perspectivas socioeconômicas e políticas diversificadas, inconstantes, problemáticas 

e, muitas vezes, caóticas e não mensuráveis nem passíveis de soluções sistemáticas.  

Sobre a prática reflexiva como base na formação docente, Zeichner (2008, p. 539) 

elucida que essa concepção educacional pode ser interpretada como uma reação contrária à 

visão dos professores como técnicos que fazem o que “pessoas, fora da sala de aula, querem 

que eles façam; é contra modelos de reforma educacional do tipo “de cima para baixo”, que 

envolvem os professores apenas como participantes passivos” de suas decisões. 

Em suma, a finalidade da epistemologia da prática profissional é revelar esses saberes, 

compreender como são integrados concretamente nas tarefas dos profissionais e como estes os 

incorporam, produzem, utilizam, aplicam e transformam em função dos limites e dos recursos 

inerentes às suas atividades de trabalho. Ela também visa a compreender a natureza desses 

saberes, assim como o papel que desempenham tanto no processo de trabalho docente quanto 

em relação à identidade profissional dos professores. Na percepção de Schön (2000), um 

profissional competente não deve ser capaz unicamente de resolver problemas claros e bem 

delineados. Ele deve, além disso, ser capaz de resolver os problemas que escapam aos 

cânones da racionalidade técnica. O autor propõe às instituições formadoras de professores 

um ensino prático reflexivo voltado para desenvolver, desde o início da formação do 

professor, tipos de talentos artísticos essenciais para a competência profissional em zonas 

indeterminadas da prática. Pimenta (2002) comenta que a epistemologia da prática proposta 

por Schön e fundamentada em Dewey sobre o conhecimento tácito, propõe uma formação 

profissional baseada na “valorização da prática profissional como momento de construção de 

conhecimento, através da reflexão, análise e problematização desta, e o reconhecimento do 

conhecimento tácito, presente nas soluções que os profissionais encontram em ato”. 

Sobre os objetivos da epistemologia da prática profissional, Tardif (2000) lembra-nos 

que o primeiro deles é revelar saberes profissionais e compreender como os mesmos são 

incorporados às tarefas. O segundo objetivo é compreender qual a natureza e a função que 

cumprem esses saberes no processo do trabalho docente e na construção da identidade desses 

profissionais. Dessa forma, Zeichner (2008) corrobora que a prática reflexiva traz consigo o 
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reconhecimento de que os professores devem exercer junto aos outros atores das decisões 

educacionais (coordenadores, formadores, governo) um papel ativo na formulação dos 

objetivos de seu trabalho e, igualmente, de forma conjunta, assumir funções de liderança nas 

reformas escolares. 

Quanto à produção de conhecimento, Zeichner (2008) e Pimenta (2002) concordam 

que, na prática reflexiva, o professor não é mais um simples consumidor de conhecimento, 

pois essa modalidade formativa pressupõe o reconhecimento da expertise na prática 

profissional do bom professor, já que, “o processo de compreensão e de melhoria de seu 

próprio ensino deve começar da reflexão sobre sua própria experiência e que o tipo de saber 

advindo unicamente da experiência de outras pessoas é insuficiente” (ZEICHNER, 2008, p. 

539). Sendo assim, a produção de conhecimento não é mais exclusividade das universidades, 

mas, sim, um conhecimento compartilhado que exige compromisso por parte dos formadores 

em contribuir para que os futuros professores internalizem, durante a formação inicial, 

habilidades para aprender a partir das próprias experiências. De tal forma, o ensino prático 

reflexivo a que Schön (2000) faz referência envolve a reflexão na ação, a reflexão sobre a 

ação e a reflexão sobre a reflexão na ação, ou seja, a aquisição de conhecimento na ação.  

Para Schön (2000), na atividade profissional do professor, assim como em toda 

atividade humana ou profissional, as tarefas que aprendemos a desenvolver de forma 

espontânea apresentam-nos imprevistos e, diante desses imprevistos, temos duas opções: 

abandonar essas tarefas ou confrontá-las mediante a reflexão sobre a ação. Nesse contexto, a 

ação de refletir situa-se em três momentos; o da análise retrospectiva, o da análise da ação 

enquanto a desenvolvemos e, o da análise da reflexão sobre a reflexão na ação. São os 

momentos de reflexão que, de acordo com Schön (2000), possibilitam o ato de conhecer na 

ação e na tomada de consciência o conhecimento tácito. Por conseguinte, a proposta desse 

teórico (2000, p. 23) corrobora que, individual e coletivamente, os docentes e pesquisadores 

devem examinar a sua prática porque 

 

terão de aprender a refletir sobre suas próprias teorias tácitas, portanto, no âmbito da 

formação inicial e continuada de professores e das disciplinas que versam sobre as 

diversas metodologias de investigação, as teorias e os processos que eles trazem 

para sua própria reflexão-na-ação. 

 

A aquisição do conhecimento está inserida na ação de refletir as próprias teorias e 

ações didáticas, fato que leva o professor a se tornar pesquisador de sua própria prática e, em 
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consequência, dá a esse profissional a oportunidade de reformular o seu currículo, pois, 

conforme Contreras (2002, p. 118), as teorias e 

 

ideias educativas só chegam à aula em forma de currículo e só podem ser 

comprovadas pelos professores por meio do currículo (Stenhouse, 1991:11). Porém, 

na prática, um currículo não é uma especificação que se limita a ser implementada 

na aula. O currículo necessita ser sempre interpretado, adaptado e, inclusive 

(re)criado por meio do ensino que o professor realiza.  

 

Contreras (2002) pondera que essa ação pressupõe a repetição. E essa repetição, 

quando confrontada em situações semelhantes, gera repertórios, imagens e técnicas que 

servem de referência para edificar novas formas de observar o problema e permitem atender 

situações conflituosas em seu cotidiano profissional. Assim sendo, a reflexão na ação não se 

limita unicamente à resolução de problemas imediatos, mas permite igualmente construir um 

acervo de saberes que podem ser ativados em situações posteriores de incerteza profissional. 

Porém, é importante salientar que, para Torres (1999), não há e, acreditamos, nunca 

haverá uma única fórmula mágica ou teoria que possa abranger a formação de professores em 

sua totalidade, pois a diversidade de contextos e situações existentes entre países, regiões, 

estados, cidades e a complexidade dessas situações inviabilizam todo tipo de generalização. 

De tal modo, a complexidade e análise de cada situação educativa, ou social, determina qual a 

estratégia que pode ou deve ser assumida diante de um determinado contexto. Portanto, a 

análise, a observação, o intercâmbio entre pares são eixos fundamentais na tomada de 

decisões educativas. 

No próximo tópico, será tratada a formação continuada de professores, conjeturando-a 

a partir da perspectiva sociocultural, pois vislumbramos que tal perspectiva pode contribuir 

para aperfeiçoar os procedimentos metodológicos dos professores. 

 

2.6 A formação continuada do professor de línguas: uma perspectiva sociocultural 

 

A prática docente do professor é uma tarefa que, além de conhecimentos teóricos 

sobre a ciência que ensina, requer uma série de conhecimentos didáticos, práticos e aventura 

pelo caminho de incertezas. No entanto, essa aventura deve ser orientada pela reflexão e o 

desejo de aperfeiçoar os procedimentos metodológicos, tornando-se mais produtiva quando a 

reflexão é feita com os pares, isto é, de forma colaborativa. Nessa direção, Cárdenas (2008) 

advoga a favor de projetos de formação para professores cimentados em práticas 

colaborativas nas quais os professores em exercício possam aliar o saber prático ao saber 
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teórico, já que só assim se produzirá um conhecimento conduzido pela reflexão teórica sobre 

a própria experiência. Na formação continuada é importante conceber o professor em 

exercício não como aquele que deve ser iluminado, mas sim como aquele que também pode 

iluminar com os seus conhecimentos implícitos e que, junto ao professor-formador, edifica 

seu conhecimento, fundamentando-se em teorias que realmente compreende. Dessa forma, é 

possível vislumbrá-lo como “construtor de conhecimento pedagógico de forma individual e 

coletiva” (IMBERNÓN, 2010, p. 51), mediante indagações sobre a sua prática profissional e 

sobre os resultados da mesma.  

Pressupõe-se, portanto, uma formação que ajuda a 

 

meditar sobre situações práticas, pensar sobre o que se faz durante a sua execução, 

incluindo-se nesse processo a deliberação acerca do sentido (e da construção deste, 

analisando e submetendo à crítica o sentido da educação) e o valor ético das 

atuações. (IMBERNÓN, 2009, p. 107). 

 

Por conseguinte, é necessário considerar programas de formação de professores que 

ofereçam ao professor a oportunidade de “criar a possibilidade de transformação de conceitos, 

práticas, modos de participação e de ação conjunta” (LIBERALI, 2012, p. 22), mediante a 

análise de suas ações metodológicas, pois à medida que o professor vai analisando, 

desvendando, questionando e se conscientizando sobre o como e o porquê ele ensina como 

ensina, maior é a possibilidade de obter sucesso em sua prática profissional. Faz-se necessário 

então debater a formação continuada de professores como uma ação que deve envolver a 

reflexão crítica, autoanálise e ação (SCHÖN, 2000), para, dessa forma, vincular teoria e 

prática na busca de soluções para problemas do cotidiano escolar durante a ação, pois isso 

dará ao professor, inserido no processo de formação, a possibilidade de refletir sobre suas 

ações didáticas enquanto as implementa em situações de incerteza, singularidade e conflito 

(SCHÖN, 2000). 

Seguindo essa linha de raciocínio, torna-se fundamental citar Smyth (1992), apud 

Pessoa e Borelli (2011, p. 63), que propõe quatro fases para a reflexão dos professores: 

 

1. Descrever: o que faço? Quais as minhas práticas? 

2. Informar: qual o significado do que faço? Quais as teorias são expressas em 

minha prática? 

3. Confrontar: como cheguei a ser desta maneira? De onde vêm os meus valores e 

as minhas teorias? O que mantém e o que limita essas teorias? Que conexões 

existem entre o pessoal e o social? A que interesses serve a minha prática? 

4. Reconstruir: como poderia mudar o que faço? O que considero pedagogicamente 

importante? O que tenho de fazer para introduzir essas mudanças? 
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As fases indicadas por Smyth associadas ao diálogo colaborativo entre professores em 

formação e professor-formador é uma estratégia extremamente favorável para a construção de 

conhecimentos, pois concordamos com Swain (2000) quando ela se associa a Vygotsky 

(1978, 1987) para asseverar que o diálogo colaborativo é uma atividade cognitiva e social 

mediante a qual se pode construir o conhecimento, isto é, dá lugar à aprendizagem 

colaborativa. 

Ao se referir à aprendizagem colaborativa como um processo cognitivo, Figueiredo 

(2006) elucida que é uma abordagem centrada no aluno e, pelo fato de permitir a participação 

ativa do aprendiz sobre como devem ser realizadas as tarefas em grupo, o aluno assume um 

papel mais ativo no processo de sua aprendizagem. Tal atividade, de acordo com esse autor, é 

favorecida pelo desenvolvimento das atividades intelectuais e sociais. Para Figueiredo (2006, 

p. 20), “na aprendizagem colaborativa, o que importa não é apenas o sucesso do grupo em 

realizar uma determinada tarefa, mas a co-construção do conhecimento, advindo de 

intercâmbios significativos de informações e de sugestões entre os interlocutores” (grifo do 

autor). Portanto, o descrever, informar, confrontar e reconstruir mediante o diálogo 

colaborativo constituir-se-ia um momento de reflexão e aprendizagem significativa. Por um 

lado, a aprendizagem dos professores em formação situar-se-ia não apenas na sujeição a 

teorias formais ou receitas educativas desenvolvidas por teóricos que, em muitos casos, 

desconhecem o contexto de ensino básico regular, mas, sim, em situações vivenciadas pelo 

professor em formação. Por outro lado, a aprendizagem seria construída a partir da voz do 

professor sobre a sua própria ação e mediante a interação e o diálogo colaborativo com seus 

pares.  

Donato e Mccormick (1994), fundamentados em Vygotsky (1978, 1987), argumentam 

que a linguagem é o instrumento de mediação mais importante na interação de indivíduos 

engajados em uma interação social e por isso o desenvolvimento dos indivíduos e a 

aprendizagem são indissociáveis das interações sociais. Face ao dito, acreditamos que o 

diálogo colaborativo, quando adotado em programas de formação continuada, é um 

instrumento extremamente importante na reflexão e, consequentemente, na construção de 

conhecimento, visto que esse conhecimento é favorecido pelo intercâmbio de informações 

entre os pares. Na discussão sobre a sua experiência profissional, o professor desvela 

competências, ansiedades e dificuldades que, ao serem descritas aos pares, assumem outros 

olhares, e esses outros olhares, mediante a interação, contribuem para novas reflexões. A 

formação de professores de línguas, vista a partir da perspectiva sociocultural, pode se 

constituir em “um processo dinâmico de reconstrução e transformação dessas práticas de 
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acordo com as necessidades individuais e dos contextos de ensino particulares, o que significa 

que o agenciamento humano é essencial nessa perspectiva” (VIEIRA-ABRAHÃO, 2012, p. 

460). 

Face ao argumentado anteriormente, nesse estudo posicionamo-nos a favor de uma 

formação continuada que outorgue ao professor de espanhol o papel de participante ativo na 

construção de seus saberes profissionais, pois acreditamos que mediante indagações sobre a 

sua prática profissional e através de trocas interpessoais que orientem discussões sobre suas 

experiências, esse mesmo docente pode revelar, além de seus saberes, suas dificuldades e 

possíveis soluções para algumas das atuais problemáticas educacionais que o cercam. 

Concluída nossa fundamentação teórica, passemos agora à metodologia adotada para a 

realização do presente estudo. 
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3 METODOLOGIA 

 

Nesta parte do trabalho, descrevemos a metodologia utilizada, dissertando sobre a 

epistemologia que ampara teoricamente os estudos qualitativos e, mais especificamente, os 

estudos de caso. Em seguida, apresentamos o contexto de pesquisa, caracterizamos os 

participantes, discorremos a respeito dos instrumentos de coleta de dados e os procedimentos 

adotados para a sua análise.  

 

3.1 Compreendendo a abordagem qualitativa 

 

A abordagem qualitativa é hoje muito utilizada em estudos das ciências sociais. 

Serrano (1988) e Denzin e Lincoln (2006) concordam que a existência da abordagem 

qualitativa na sociologia remonta-se aos anos 1920 e 1930 com um trabalho desenvolvido 

pela Escola de Chicago. Serrano (1988) explana que a abordagem qualitativa nos primórdios 

era conhecida como etnografia tradicional e foi desenvolvida nos Estados Unidos por Franz 

Boas. Na Inglaterra, nos anos 1960, foi abordada por Malinowski em estudos da sociologia e 

sociolinguística e, posteriormente, por antropólogos e educadores.  

Para Erickson (1985), a pesquisa qualitativa é de cunho interpretativista. De acordo 

com Rees e Mello (2011), a denominação de Erickson deve-se ao fato de que esse autor 

considera a designação pesquisa interpretativista mais inclusiva. Nessa modalidade 

investigativa, não se despreza o uso de dados quantitativos, isto é, também pode ser usada a 

quantificação, pois nesse tipo de pesquisa o procedimento-chave é a interpretação. Por 

conseguinte, Rees e Mello (2011, p. 34) esclarecem que a pesquisa interpretativa analisa 

 

não apenas a interpretação que o observador dá ao que as pessoas observadas fazem, 

mas também os sentidos que elas [as pessoas observadas] atribuem às suas ações, 

isto é, como elas vêem a si próprios e aos outros, quais os valores que elas atribuem 

uns aos outros e quais os papéis sociais que estão em jogo no momento em que as 

ações ocorrem. 

 

Mason (1997), citado por Rees e Mello (2011, p. 34), prefere usar os termos “gerar 

dados”, pois na pesquisa qualitativa, um pesquisador não é um coletor neutro de dados. 

Mason entende que o pesquisador que se serve da pesquisa qualitativa é “alguém que constrói 

ativamente o conhecimento sobre o mundo de acordo com certos princípios e métodos que 

derivam de sua postura epistemológica”. 
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A respeito da pesquisa interpretativa em sala de aula, Erickson (1985) comenta que é 

um fenômeno recente e acrescenta que aqueles que se servem desse tipo de estudo centram a 

sua atenção nas seguintes perguntas: “O que está acontecendo aqui?” e, especificamente: “O 

que esses eventos significam para as pessoas envolvidas neles?”. 

Para Bogdan e Biklen (1994), a investigação qualitativa caracteriza-se pela busca dos 

dados diretamente no ambiente natural, mediante as notas de campo, as gravações em áudio e 

vídeo, fotografias e o contato direto do investigador com os sujeitos da pesquisa. Nesse 

sentido, Rees e Mello (2011) comentam que o foco de estudo da pesquisa qualitativa são as 

percepções dos seres humanos, e o objetivo é a aquisição de conhecimento mediante a análise 

detalhada e intensa de um objeto de estudo. Em nosso estudo, concordamos com Watson-

Gegeo (1995), Rees e Mello (2011), Serrano (1988), Denzin e Lincoln (2006) e Bodgan e 

Biklen (1994) na opção pelo conceito de pesquisa qualitativa. Semelhantemente a eles, 

acreditamos, também, que o termo qualitativo é extremamente abrangente, sendo 

caracterizado pelos modos como são tratados a 

 

forma ontológica – como essas ciências percebem o mundo –, a forma 

epistemológica – como teorizam sobre o mundo social – e a forma metodológica – 

como observam e interpretam a realidade social. Na visão ontológica (a teoria de 

mundo), a realidade é construída, dinâmica e contextualizada; na epistemológica (a 

teoria do conhecimento), a teoria do mundo social é o relativismo, visto que a 

realidade é construída na dinâmica dos fatos sócio-históricos; e, por fim, na visão 

metodológica, o pesquisador procura entender a realidade do ponto de vista do 

participante, sendo a observação e a entrevista os métodos privilegiados para 

realização da investigação. (REES; MELLO, 2011, p. 31). 

 

Passemos, agora, ao método selecionado para a realização de nossa pesquisa. 

 

3.2 O estudo de caso: a formação continuada de professores de língua espanhola 

 

O estudo de caso, segundo Triviños (1987), talvez seja uma das estratégias 

investigativas mais relevantes da pesquisa qualitativa, tendo em vista que é um tipo de estudo 

em que nem as hipóteses nem os esquemas de indagação são estabelecidos aprioristicamente. 

Além disso, a complexidade da análise aumenta à medida que nos aprofundamos no tema. 

Consequentemente é “uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa 

aprofundadamente” (TRIVIÑOS, 1987, p. 135) e, segundo ele, a sua complexidade centra-se 

na abrangência da unidade estudada e no contexto que rodeia essa unidade. Stake (1999, p. 8) 

lembra, ainda, que “o estudo de caso é o estudo de uma particularidade e da complexidade de 
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um evento singular para compreender a sua atividade em circunstâncias importantes”. Yin 

(2001, p. 32-33), por sua vez, destaca que essa estratégia investigativa é 

 

uma investigação científica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de 

seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o 

contexto não estão claramente definidos; enfrenta uma situação tecnicamente única 

em que haverá muito mais variáveis de interesse do que pontos de dados e, como 

resultado, baseia-se em várias fontes de evidência [...] e beneficia-se do 

desenvolvimento prévio de proposições teóricas para conduzir a coleta e análise dos 

dados. 

 

Veja-se que a contextualização do objeto de investigação é importante porque permite 

desvendar, isto é, interpretar, a sua complexidade dentro do contexto real. Logo, aqueles que 

se servem do estudo de caso se caracterizam por compreender o significado de uma 

experiência partindo de um evento individual inserido em um determinado contexto, uma vez 

que o aprofundamento em relação ao fenômeno estudado favorece uma visão holística sobre 

os acontecimentos da vida real e contribui para revelar fatos contemporâneos. Portanto, “o 

investigador do estudo de casos observa as características de uma unidade individual, uma 

criança, um grupo social, uma sala de aula, uma escola ou uma comunidade” (COHEN; 

MANION, 1990, p. 164, grifo do autor).  

Por outro lado, Telles (2002, p. 108) indica que os estudos de caso são utilizados 

“quando o professor deseja enfocar um determinado evento pedagógico, componente ou 

fenômeno relativo à sua prática profissional”. A observação referida por esses autores permite 

a visão holística, ou seja, “o propósito de tal observação é experimentar profundamente e 

analisar intensamente o fenômeno diverso que constitui o ciclo vital da unidade” (COHEN; 

MANION, 1990, p. 164) e, a partir da observação dessa unidade, tecer considerações sobre a 

comunidade à qual pertence essa unidade. 

Dessa forma, defendemos com os teóricos citados que o estudo em questão atende aos 

critérios da modalidade de estudo de caso porque o nosso objetivo geral é discutir as possíveis 

lacunas e os conflitos que se interpõem entre a realidade profissional vivenciada por 

professores de língua espanhola e as diretrizes linguísticas/ educacionais vigentes que os 

orientam. Além do mais, é pertinente explanar que o estudo de caso que ambicionamos 

desenvolver não é um estudo de caso de cunho quantitativo, mas, sim, um estudo de caso 

qualitativo, uma vez que, por um lado, ao tentarmos elucidar percepções (perspectivas) de 

professores em formação, lidamos com diversas interpretações e visões do universo 

educativo, isto é, lidamos com o “como” e o “por que” de determinadas pessoas e eventos 

educativos contemporâneos estarem inseridos em um dado contexto da vida real, sobre os 
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quais temos pouco ou nenhum controle. Por outro lado, segundo instruem Lüdke e André 

(1986, p. 24), o estudo de caso qualitativo encerra em si mesmo um amplo potencial para 

conhecer e compreender melhor os problemas da escola, visto que “ao retratar o cotidiano 

escolar em toda a sua riqueza, esse tipo de pesquisa oferece elementos preciosos para uma 

melhor compreensão do papel da escola e suas relações com outras instituições da sociedade”. 

Quanto às leis e intervenções políticas na educação pública, elas são um tema atual e 

situacional. Para justificar a inserção desse estudo no modelo de estudo de caso, citamos Yin 

(2001), para quem esse modelo investigativo toma como foco de interesse um fenômeno 

contemporâneo que esteja ocorrendo numa situação de vida real. Tendo em vista tais 

premissas, vemos que nossos objetivos se encaixam em seus postulados, pois são: (a) Analisar 

de que forma se dá a relação entre as diretrizes educacionais (leis e intervenções políticas) 

concernentes ao ensino de espanhol e a sua aplicação no contexto escolar do estado de Goiás 

e; (b) Identificar as percepções que os professores participantes deste estudo manifestam em 

relação às intervenções mediadas pelo poder público em sua formação continuada. Em outras 

palavras, são temáticas totalmente atuais e reais, das quais podem, de alguma forma, depender 

o bom funcionamento da realidade educacional brasileira, mais especificamente, do estado de 

Goiás, um Estado que na atualidade enfrenta problemas educativos de repetência, violência, 

não aprendizagem dentre outros. 

Nesse estudo, assumimos o papel de “observador participante”, pois desde o seu início 

não só explicitamos ao grupo de informantes a identidade do pesquisador e os propósitos da 

pesquisa, como também convidamos esses informantes a participar da estruturação do 

currículo do curso de formação. ,isso porque, conforme explicitam Lüdke e André (1986, p. 

29), o observador participante “é um papel em que a identidade e os objetivos do estudo são 

revelados ao grupo pesquisado desde o início” do estudo.  

 

3.3 Análise documental: a ação docente e os documentos que orientam e prescrevem o 

ensino da língua espanhola no Brasil 

 

De acordo com a modalidade investigativa adotada para esse estudo, a análise 

documental aqui desenvolvida tomou como referência os preceitos que norteiam a abordagem 

de pesquisa qualitativa, ou seja, foi priorizada a compreensão detalhada dos documentos que 

orientam e prescrevem o ensino de língua espanhola e, consequentemente, regulamentam as 

ações profissionais dos professores dessa língua, inicialmente, no Brasil e, particularmente, no 

estado de Goiás. 
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Quanto aos documentos analisados, ressaltamos a análise da Lei 9394/96 – Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN), das Orientações Curriculares para o 

Ensino Médio (OCEM), da Lei nº 11.161/2005, também chamada de Lei do Espanhol, da 

Resolução CEE/CP nº 5, de 10 de junho de 2011, do Currículo Referência da Rede Estadual 

de Educação de Goiás  Língua Espanhola, e do Oficio Circular nº 0147/2013 – SUME 

Período de Intensificação da Aprendizagem (PIA). Os documentos aqui citados foram 

produzidos por instituições governamentais, tomando como interlocutores diretos os agentes 

do contexto educativo do ensino básico e superior. Em relação a esses documentos, Amigues 

(2003) e Faïta (2003) coincidem em que, “ao contrário do que ocorre em outros domínios de 

atividade profissional, as prescrições para o trabalho do professor são bastante vagas e 

imprecisas” e, por isso, a análise dos textos que veiculam tais prescrições deve ser 

considerada um elemento essencial para o entendimento das características do trabalho 

educativo (MACHADO; ABREU TARDELLI, 2005, p. 12). 

Ainda sobre a contribuição da análise documental prescritiva, salientamos que teóricos 

como Machado e Abreu Tardelli (2005), Bonini (2005), Machado (2005), Pereira (2014) 

acreditam que esse tipo de análise permite aprofundar saberes e levam a uma melhor 

interpretação dos documentos oficiais que regem o âmbito educativo, pois, conforme explicita 

Pereira (2014), a análise documental comporta a busca de informações em documentos 

oficiais, conferindo maior liberdade de interpretação ao pesquisador. Machado e Abreu 

Tardelli (2005, p. 13) indicam que a análise documental, quando referida aos documentos do 

contexto educativo, tem o objetivo de investigar as características genéricas, textuais e 

enunciativas desses textos e identificar como se configuram as tarefas prescritas aos docentes 

por esses documentos oficiais. Logo, esse 

 

objetivo pode ser melhor compreendido, atentando-se para uma série de questões 

que permitem sua operacionalização, tais como: Quais são os elementos do trabalho 

docente que são tematizados? (seus conhecimentos, suas competências, suas 

atitudes, o papel e os conhecimentos, competências e atitudes dos alunos?) Qual é o 

grau de generalidade ou de especificidade com que são elencadas as tarefas 

prescritas aos professores? Que tipo de responsabilidade é atribuída aos professores? 

Para desenvolver que tipo de processos? 

 

De tal forma, faz-se necessário esclarecer que a Lei nº 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBN) foi produzida pelo Senado Federal; as Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) pelo Ministério de Educação Básica, Secretaria de 

Educação Básica; a Lei nº 11.161/2005 foi decretada pelo Congresso Nacional e sancionada 

pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva; a Resolução CEE/CP nº 5, de 10 de junho de 2011 
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pelo Conselho Estadual de Educação do Estado de Goiás; o Currículo Referência da Rede 

Estadual de Educação de Goiás - Língua Espanhola por professores da Rede Estadual de 

Educação, sob a coordenação da Superintendência de Inteligência Pedagógica e Formação da 

SEDUCE-GO; e o Oficio Circular nº 0147/2013 – SUME Período de Intensificação da 

Aprendizagem (PIA) pela Subsecretaria Metropolitana de Educação do Estado de Goiás 

(SUME). 

A seguir, apresentamos um quadro resumo contendo os documentos analisados e os 

procedimentos analíticos que nos levaram a analisá-los. 

 

Quadro 6  Documentos analisados  

DOCUMENTOS ANALISADOS 

P
R

E
S
C

R
IT

IV
O

/O
R

IE
N

T
A

T
IV

O
 

IN
S
T

IT
U

C
IO

N
A

L
 (

B
R

A
S
IL

) 

DOCUMENTO PROCEDIMENTOS ANALÍTICOS 

Lei nº 4.024/1961 – LDBN: Lei 

de Diretrizes e Bases da 

Educação 

Lei nº 5.692/1971– LDBN: Lei 

de Diretrizes e Bases da 

Educação 

Lei nº 9.394/1996 – LDBN: Lei 

de Diretrizes e Bases da 

Educação 

Salientamos a regulamentação da educação no 

Brasil, dando ênfase à formação inicial e 

continuada de professores para o ensino básico 

regular e analisamos o ensino da língua espanhola 

durante a vigência dessas legislações. 

Orientações Curriculares para o 

Ensino Médio (OCEM) 

Destacamos neste documento os critérios e 

diretrizes que regem o ensino de língua espanhola 

no Brasil. 

Lei nº 11.161/2005 
Lançamos um olhar ao processo de efetivação do 

ensino da língua espanhola no Brasil. 

P
R

E
S

C
R
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O
/O

R
I

E
N

T
A

T
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T
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N

A
L

 

(G
O

IÁ
S
) 

RESOLUÇÃO CEE/CP nº 5, de 

10 de junho de 2011 

Examinamos o incremento do ensino da língua 

espanhola no Estado de Goiás. 

Currículo Referência da Rede 

Estadual de Educação de Goiás - 

Língua Espanhola 

Avaliamos e verificamos os critérios e diretrizes 

que regem o ensino da língua espanhola no Estado 

de Goiás. 

Oficio Circular nº 0147/2013 – 

SUME Período de Intensificação 

da Aprendizagem (PIA) 

Analisamos a iniciativa governamental intitulada 

Período de Intensificação da Aprendizagem (PIA) 

na ação docente. 

 

Conforme podemos perceber, os documentos analisados são fundamentais para 

orientar a ação dos professores goianos em relação ao ensino de língua espanhola no contexto 

do ensino básico regular e, também, serviram para conferir maior confiabilidade de análise ao 

estudo aqui desenvolvido.  
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3.4 O contexto do estudo 

 

A presente investigação foi realizada no contexto do projeto de extensão intitulado 

Formação Continuada para Professores de Espanhol da Rede Pública do Estado de Goiás, 

que vem sendo desenvolvido nas instalações da Faculdade de Letras da Universidade Federal 

de Goiás – FL/UFG desde 2009. Esse projeto é um acordo de cooperação entre a área de 

Espanhol da FL/UFG e a Associação de Professores de Espanhol do Estado de Goiás – 

ASSPROEGO – e funciona na modalidade presencial, oferecendo um total de 120 horas 

anuais de cursos de atualização linguística e didático-metodológica, divididos em três 

módulos de 40 horas cada.  

O projeto em questão envolve: uma pesquisadora e também professora formadora de 

professores de língua espanhola da FL/UFG, que atua como coordenadora do projeto e 

também assume a função de professora do curso; alunos dos últimos períodos da Licenciatura 

em Espanhol da UFG, que, embora atuem como monitores, devem assistir às aulas e 

participar da elaboração de projetos educativos; professores da capital e do interior, da rede 

pública do estado de Goiás, que participam como professores em processo de formação 

continuada, bem como aqueles que demonstram ter mais domínio linguístico e teórico e são 

convidados a contribuir ministrando aulas ou minicursos.  

O objetivo do projeto em questão não é oferecer receitas sobre como abordar uma 

determinada ação metodológica, mas, contribuir para que os participantes incrementem a sua 

competência comunicativa e seu referencial teórico-metodológico, atualizando seus 

conhecimentos e vinculando teoria e prática para encontrar soluções para os problemas que 

cotidianamente descobrem no seu âmbito profissional.  

 

3.5 Procedimentos adotados para gerar os dados deste estudo 

 

Os dados para o estudo foram gerados durante um período de seis meses a partir das 

reflexões tecidas pelos seguintes participantes: uma professora-formadora e, ao mesmo 

tempo, coordenadora do projeto, oito professores da rede de ensino público do estado de 

Goiás e duas alunas do curso de graduação em Letras – Espanhol da Universidade Federal de 

Goiás. O número de horas gravadas para este estudo somou um total de 96 horas de encontros 

presenciais. 

Reiteramos que, apesar de termos iniciado o estudo contando com um projeto cujo 

cronograma, objetivos e perguntas de pesquisa tenham sido definidos aprioristicamente, no 
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decorrer da coleta de dados, redefinimos as nossas ações, pois as vozes dos professores 

participantes do estudo ecoavam em direção ao seu silenciamento na construção da legislação 

que permeia o ensino em Goiás. 

Os dados foram gerados prioritariamente em língua espanhola, e quando os 

professores cursistas solicitavam o uso de sua língua materna, usavam-na espontaneamente ou 

recorriam ao uso do portunhol
20

 para interagir durante as sessões reflexivas (Apêndice E). Em 

determinadas ocasiões do curso, vimo-nos beneficiados pelo uso do portunhol, pois perante as 

dúvidas levantadas pelos professores cursistas, foi possível aproveitar o momento para 

reflexões referentes ao uso de estruturas correspondentes à língua espanhola. Apesar disso, o 

idioma que prevaleceu durante o curso foi o espanhol, e tal atitude justifica-se porque, ao lidar 

com professores de língua espanhola inseridos em um projeto de formação, o objetivo é 

também levar os nossos participantes ao aprimoramento linguístico.  

Observamos que muitos dos textos e documentos oficiais trabalhados durante a coleta 

de dados estavam em língua portuguesa. Dessa forma, no momento de proceder à escrita 

desse estudo, as interações dos professores-participantes foram transcritas e traduzidas para o 

português padrão, e isso se deu pelo fato de estarmos cientes de que nem todos os nossos 

leitores dominam o idioma espanhol. Acreditamos que tal atitude pode contribuir para atingir 

um maior número de leitores para o nosso estudo. 

Além disso, foram convidados formalmente para participar do estudo, professores de 

língua espanhola que atuam na Rede Pública de Educação do Estado de Goiás que, em anos 

anteriores, participaram do projeto “Formação Continuada para Professores de Espanhol da 

Rede Pública do Estado de Goiás” ofertado pela Faculdade de Letras – UFG. Abriram-se 

vagas para vinte professores, e os critérios para a seleção foram: ordem de inscrição, estar 

atuando como professor de língua espanhola em uma escola pública do estado de Goiás, ter 

mais de 18 anos e ter disponibilidade para participar dos encontros, os quais aconteceram às 

sextas-feiras, das 13h às 17h.  

 

                                                           
20

  O Portunhol é uma interlíngua fronteiriça entre o português e o espanhol (ou vice-versa), normalmente usada 

por nativos de língua portuguesa aprendizes de espanhol ou nativos de língua espanhola aprendizes de 

português. Essa variedade linguística apresenta caraterísticas inerentes ao nível linguístico de cada aprendiz 

e, embora nos métodos behavioristas tenha sido considerado um estágio linguístico negativo, nos métodos 

comunicativos é visto como um avanço em direção ao sucesso da aprendizagem da língua meta. 
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3.5.1 Descrição dos encontros  

 

Os encontros foram presenciais e aconteceram na Faculdade de Letras da 

Universidade Federal de Goiás, onde ocorriam alternadamente leituras crítico-reflexivas de 

textos teóricos e dos documentos oficiais que orientam o ensino e aprendizagem de língua 

espanhola, bem como a análise de manuais didáticos orientados ao ensino de língua 

espanhola.  

Como professora coordenadora do evento, logo no primeiro encontro com os 

professores que decidiram participar do curso, fiz uma explanação detalhada do projeto, 

elucidei o objetivo geral e os objetivos específicos, a sua duração e o seu desenvolvimento. 

Respondi também a todas as dúvidas dos participantes e, de forma conjunta, estabelecemos o 

currículo do curso de formação a ser desenvolvido.  

Uma vez concluída essa etapa, nesse mesmo encontro, conforme estabelece Johnstone 

(2000), solicitei aos interessados em participar do projeto a leitura e a assinatura de um Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido, devidamente preenchido em duas vias e seguindo as 

normas instituídas pelo Conselho de Ética em pesquisa da Universidade Federal de Goiás 

(Anexo B). Também solicitei o preenchimento de um questionário composto por dados de 

identificação relevantes à pesquisa (Apêndice A). 

No segundo encontro, fizemos uma análise diagnóstica das necessidades linguísticas e 

didático-metodológicas dos participantes do projeto. Para tanto, solicitei avaliações escritas 

(Apêndice B) e entrevistas registradas em áudio e vídeo, as quais não foram pontuadas e 

serviram unicamente para estabelecer metas e organizar o currículo a ser desenvolvido 

durante o curso.  

No terceiro encontro, dividimos as tarefas e estabelecemos o cronograma de aulas e 

sessões reflexivas a serem seguidos durante o projeto em questão. Definimos ainda que, em 

um primeiro momento, os objetivos dos encontros seriam dois: reflexionar sobre a 

metodologia de ensino utilizada em sala de aula e outras metodologias possíveis e refletir a 

respeito das transformações pessoais e teorias exigidas pelas transformações educativas
21

. 

Tomando como base as solicitações dos professores participantes, idealizamos a seguinte 

pergunta: Qual é a metodologia que você adota em suas aulas? Defina-a indicando algumas 

                                                           
21

  Reflexionar sobre la metodología de enseñanza usada en sala de clase y otras metodologías posibles. 

Reflexionar sobre los cambios personales y teorías exigidas por las transformaciones educativas.  

1. ¿Cuál es la metodología que adoptas en tus clases? Defínela indicando: 

a. algunas de las características teóricas que la componen. 

b. ejemplificándola a partir de tus actividades profesionales. 
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das características teóricas que a compõem e exemplifique-a a partir de suas atividades 

profissionais. As perguntas foram elaboradas em língua espanhola. 

No quarto e quinto encontros, trabalhamos o texto “La era del profesor desorientado” 

(Apêndice C) de Juan A. Aunión, publicado no jornal digital El País. Esse texto versa sobre 

os problemas enfrentados pelos professores na atualidade e, em torno desses problemas, 

destacam-se duas opiniões importantes: a focalização no despreparo de professores que não 

sabem lidar com os atuais problemas da educação e, mesmo assim, tentam educar jovens do 

século XXI; e a ênfase na estrutura das escolas que, segundo o autor do texto, são ainda 

escolas do século XIX. 

Os sexto e sétimo encontros foram intitulados “As principais metodologias de ensino e 

aprendizagem de línguas”. Nesses encontros, estudamos e pesquisamos as principais teorias 

que versam sobre as diversas metodologias que apoiam teoricamente o ensino e aprendizagem 

de línguas estrangeiras. Partimos então do método gramática-tradução e chegamos à 

abordagem pedagogia de projetos. Durante esses encontros, a teoria estudada foi 

exemplificada com os diversos manuais que surgiram ao longo da história do ensino-

aprendizagem da língua espanhola no Brasil. Entre os manuais analisados, esteve o Manual de 

español, de Idel Becker. 

Durante o oitavo e nono encontros surgiu a necessidade de verificar a qual método 

corresponde os manuais didáticos ofertados pelo PNLD para os alunos do ensino médio. Os 

participantes do estudo propuseram a análise desses manuais, no entanto, optamos por 

analisar o livro Síntesis de Ivan Martin. Isso deveu-se ao fato de os participantes do curso 

terem optado por adotar esse manual nas escolas públicas em que desenvolvem as suas 

atividades profissionais. Essa iniciativa acabou por determinar que, nos encontros décimo, 

décimo primeiro, décimo-segundo e décimo-terceiro, concentrássemos a nossa atenção no 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e no Currículo Referência da Rede Estadual de 

Educação de Goiás. 

Assim, nos décimo e décimo-primeiro encontros, centramo-nos na análise e 

verificação dos critérios e diretrizes que regem o Programa Nacional do Livro Didático, um 

programa que tem por objetivo fornecer às escolas públicas de ensino fundamental e médio 

livros didáticos, obras literárias, obras complementares e dicionários. Essa iniciativa 

governamental, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 

adquire o material didático que distribui em ciclos trienais alternados, isto é, a cada ano para 

todos os alunos de determinada etapa de ensino, fazendo a reposição e complementando os 
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livros reutilizáveis para outras etapas. Conforme ilustramos no quadro a seguir, extraído da 

página do PNLD, a distribuição desse material abrange todas as regiões do Brasil. 

 

Figura 1  Distribuição dos livros PNLD 

 
Fonte: http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico. 

 

O décimo-segundo e o décimo-terceiro encontros foram dedicados à analise do 

Currículo Referência da Rede Estadual de Educação de Goiás. Trata-se de um documento 

que, segundo seus organizadores, resulta de uma ampla discussão mediada por encontros e 

debates em a toda rede estadual (GOIÁS, 2012, p. 8). Nesse documento, são apresentadas 

contribuições e propostas de bimestralização dos conteúdos curriculares. No que corresponde 

ao ensino de língua espanhola, o documento expõe que o conteúdo curricular privilegia a 

interdisciplinaridade e segue a abordagem de ensino por gêneros, cujos objetivos são: 

promover a interdisciplinaridade com a língua materna dos aprendizes; propiciar a reflexão 

sobre os processos de ensino e aprendizagem dessa língua na rede estadual de Goiás; agenciar 

e garantir o acesso do estudante ao ensino-aprendizagem de língua estrangeira e defender a 

qualidade do ensino na rede pública do estado de Goiás. O documento é 

 

um recorte dos conteúdos que as instituições devem garantir, minimamente, em cada 

bimestre do ano letivo. Tal recorte tem como referencial os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs), as Orientações Curriculares para o Ensino Fundamental e Médio, 

Referenciais Curriculares para o Estado de Goiás - Língua Espanhola e os cadernos 

do Processo de Reorientação Curricular do Estado de Goiás. (GOIÁS, 2012, p. 91). 
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No décimo-quarto encontro, assistimos ao filme “La educación prohibida” 
22

. Trata-se 

de um filme que, além de fazer um percurso histórico pelas diversas políticas públicas, 

instituições e propostas educativas, discorre sobre a necessidade do surgimento de novas 

formas de educação. 

No décimo-quinto encontro, tomando como pano de fundo o filme “La educación 

prohibida” e o texto “La era del profesor desorientado”, foi feita uma sessão reflexiva. Nessa 

sessão, os professores participantes reafirmaram os seus conhecimentos sobre as metodologias 

de ensino e aprendizagem, discorreram sobre qual ou quais seriam as melhores formas de 

aperfeiçoar a sua função profissional, dentre elas resolverem problemas de disciplina, uma 

vez que, segundo eles, um dos maiores problemas por eles enfrentado é esse, e conversaram 

sobre problemas decorrentes da falta de envolvimento dos pais na vida escolar dos alunos. 

Além disso, reiteraram que os empecilhos para desenvolver projetos e outros tipos de 

atividades que motivariam a vontade de aprender dos alunos são: a carga horária destinada ao 

ensino de língua espanhola nas escolas, o papel desenvolvido pelas tutoras educacionais, o 

currículo recomendado pela Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (SEDUCE-

GO) ao ensino dessa língua, a falta de estrutura física das escolas, e o Período de 

Intensificação da Aprendizagem (PIA), o qual se configurou como um problema, visto que era 

preciso desenvolvê-lo sem, contudo, possuir as orientações necessárias para as ações 

pedagógicas.  

Nos décimo-sexto e décimo-sétimo encontros, analisamos a iniciativa governamental 

intitulada Período de Intensificação da Aprendizagem (PIA), que é uma estratégia educativa 

lançada em 2012 pelo Secretário de Educação do Estado e forma parte do programa Pacto 

pela Educação. O desenvolvimento dessa estratégia deve acontecer nas duas ou três últimas 

semanas de cada semestre escolar e de preferência antes da prova substitutiva. Cada aula deve 

corresponder a, no mínimo, 1h30 minutos. 

No décimo-oitavo encontro, debatemos o texto “Reflexão crítica e colaborativa na 

formação do professor de língua estrangeira”, de Pessoa e Borelli (2011). O texto trabalhado 

analisa a formação de professores à luz da reflexão crítica-colaborativa. De acordo com as 

autoras do texto, uma pesquisa tipicamente colaborativa deveria contemplar níveis profundos 

de colaboração que partam do enfoque da pesquisa e finalizem na publicação conjunta de um 

artigo final. De posse das reflexões contidas no texto, os professores em formação fizeram 

uma análise do tipo de formação continuada que, de acordo com eles, seria mais adequada à 

                                                           
22

  O filme La educación prohibida. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=-1Y9OqSJKCc>. 
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realidade educacional. Tais reflexões foram enriquecidas por experiências anteriores 

resultantes da participação em ações de formação continuada ofertadas por instituições como 

a SEDUCE-GO e a Faculdade de Letras-UFG dentre outras. 

Por último, nos décimo-nono e vigésimo encontros, resolvemos elaborar uma 

atividade que viesse ao encontro das reflexões tecidas durante o curso. Dessa forma, os 

professores participantes dispuseram-se à elaboração conjunta de material didático que tivesse 

como foco resolver problemas do contexto educacional em que atuam e que atendesse às 

orientações da Secretaria de Educação do Estado relacionadas ao PIA. Assim, coincidiram em 

três objetivos específicos: a) refletir com os seus alunos o tema “a importância da escola”, 

pois, desse modo, esses alunos seriam chamados a refletir sobre as vantagens e desvantagens 

do próprio comportamento em relação à responsabilidade e aos ensinamentos ofertados a eles 

na escola; b) promover a escrita em língua espanhola e, c) propiciar o trabalho em pares.  

A seguir apresentamos no Quadro 7 uma síntese das informações dos encontros. 

 

Quadro 7  Sínteses dos encontros 

Encontros Tema gerador Ações Data 

Encontro 1: 

Primeiros passos 
O projeto 

 Explanação detalhada sobre o projeto;  

 elucidação das dúvidas dos participantes; 

 diálogo: o currículo do curso de formação 

a ser desenvolvido.  

Abril/ 2013 

Encontro 2: 

Os fios condutores 
O currículo 

 Análise diagnóstica: as necessidades 

linguísticas dos participantes do projeto;  

 análise diagnóstica: as necessidades 

didático-metodológicas dos participantes 

do projeto;  

 avaliações escritas;  

 entrevistas. 

Abril/ 2013 

Encontro 3: 

O que está por vir 
Decisões conjuntas 

 Divisão das tarefas; 

 construção do cronograma; 

 construção dos objetivos dos encontros. 

Abril/ 2013 

Encontros 4 e 5: 

Tentando entender 

La era del profesor 

desorientado 

 Leitura conjunta do texto; 

 exposição de opiniões sobre o texto e a 

nossa realidade profissional. 

Maio/ 2013 

Encontros 6 e 7: 

Desatando nós 

Metodologias de ensino e 

aprendizagem de línguas 

 Estudo e pesquisa das principais teorias 

que versam sobre as diversas 

metodologias que apoiam teoricamente o 

ensino e aprendizagem de línguas 

estrangeiras; 

 análise dos manuais de língua espanhola 

que surgiram ao longo da história do 

ensino-aprendizagem dessa língua no 

Brasil. 

Maio/ 2013  

(continua) 
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(Continuação Quadro 7  Síntese dos encontros) 

Encontros Tema gerador Ações Data 

Encontros 8 e 9: 

Reconstruindo 

conhecimentos 

O PNLD e o manual de 

língua espanhola Síntesis 

 Estudo dos métodos de ensino e 

aprendizagem a que correspondem os 

manuais didáticos ofertados pelo PNLD 

para os alunos do ensino médio; 

 análise do manual de ensino e 

aprendizagem de língua espanhola Síntesis 

de Ivan Martin. 

Junho/ 2013 

Encontros 10, 11: 

Adquirindo 

conhecimentos 

O PNLD: critérios e 

diretrizes 

 Análise e verificação dos critérios e 

diretrizes que regem o Programa Nacional 

do Livro Didático. 

Junho/ 2013 

Encontros 12, 13: 

Desatando mais 

nós 

O Currículo Referência 

da Rede Estadual de 

Educação de Goiás 

 Análise do Currículo Referência da Rede 

Estadual de Educação de Goiás.  
Julho/ 2013 

Encontro 14: 

Desvendando 

outras formas de 

educação 

La educación prohibida 
 Reflexão e análise crítica do filme “La 

educación prohibida”.  

Agosto/ 

2013 

Encontro 15: 

Tecendo reflexões 

La educación prohibida e 

“La era del profesor 

desorientado” 

 Sessão reflexiva tomando como pano de 

fundo o filme “La educación prohibida” e 

o texto “La era del profesor 

desorientado”. 

Agosto/ 

2013 

Encontros 16 e 

17: 

Entendendo o PIA 

Período de Intensificação 

da Aprendizagem (PIA) 

 Análise da iniciativa governamental 

intitulada Período de Intensificação da 

Aprendizagem (PIA); 

 Apreciação crítica do tipo de formação 

continuada que, de acordo com os 

professores participantes, seria mais 

adequada à sua realidade educacional.  

Setembro/ 

2013 

Encontro 18: 

Conjeturando a 

formação 

Reflexão crítica e 

colaborativa na formação 

do professor de língua 

estrangeira 

 Leitura e debate do texto Reflexão crítica 

e colaborativa na formação do professor 

de língua estrangeira, de Pessoa e Borelli 

(2011). 

Outubro/ 

2013 

Encontros 19 e 

20: 

Atando nós 

 

A importância da escola 

em tua vida 
 Elaboração de material didático 

Outubro/ 

2013 

Novembro/ 

2013 

 

3.5.2 Participantes do estudo: a professora-formadora-pesquisadora (PFP), os professores 

participantes (PP) e os alunos de graduação (AG) 

 

Os participantes foram: essa pesquisadora, que atuou como professora-formadora e 

também como pesquisadora (doravante PFP), oito professores concursados na rede pública de 

educação do estado de Goiás (doravante PP) e dois alunos da graduação em Letras Espanhol 

da Universidade Federal de Goiás (doravante AG), sendo que um dos alunos já trabalha como 

professor de língua espanhola na rede de educação particular do mesmo Estado. 
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A seguir apresentamos dois quadros com a caracterização dos participantes do 

estudo
23

. 

 

Quadro 8  Caracterização da professora pesquisadora 

A professora-pesquisadora 

Graduação Licenciatura em Letras 

Mestrado Mestrado em Letras e Linguística 

Local de atuação profissional Instituição de Educação Superior pública 

Tempo de atuação como professora formadora de professores 20 anos 

Idade 51 anos 

 

Quadro 9  Caracterização dos participantes do estudo 

 

 

Para a coleta de dados, conforme as premissas da abordagem qualitativa de pesquisa, 

utilizamos inicialmente a análise documental, destinada à busca de informações nos 

documentos que tratam do processo ensino–aprendizagem de língua espanhola tanto no Brasil 

quanto em Goiás. Igualmente, foram usados dois questionários. O Questionário I foi usado 

para delinear o perfil dos participantes do estudo, e o Questionário II teve como objetivo 

esquematizar as percepções dos participantes do estudo. Também foram utilizados diários de 

campo, em que a professora pesquisadora imprimiu as suas percepções sobre o 
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  ***Alunos regularmente matriculados e frequentando curso de graduação em Letras.     

**Aluno regularmente matriculado no Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística. 
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desenvolvimento do projeto, e sessões reflexivas gravadas em áudio e vídeo para historiar as 

interações promovidas no decorrer do curso. 

 

3.5.3 Sobre os questionários 

 

Usamos um questionário do tipo aberto (THIOLLENT, 2004), cujo objetivo foi 

caracterizar os participantes da investigação e coletar informações referentes aos seus anseios 

e necessidades profissionais, uma vez que já se encontram inseridos no contexto de formação 

continuada.  

 

3.5.4 Sobre os diários de campo 

 

Para Bogdan e Biklen (1994), os diários de campo são instrumentos pelos quais os 

participantes da pesquisa, isto é, a professora pesquisadora, que é também professora 

formadora de professores de língua espanhola, e os professores participantes da pesquisa, 

registraram, de forma dissertativa, as suas impressões sobre o processo e os resultados das 

ações desenvolvidas durante o projeto. 

 

3.5.5 Sobre as sessões reflexivas filmadas 

 

Nas sessões reflexivas filmadas, os participantes do curso foram levados a 

problematizar a legislação concernente à sua prática profissional à luz de suas ações 

metodológicas e, conforme defende Pimenta (2005), constituir pesquisadores a partir da 

problematização de suas ações pedagógicas. 

 

3.5.6 Categorias identificadas para a análise dos dados 

 

A discussão de nossos dados está dividida da seguinte forma:  

 

 Contexto 1 - A análise documental.  

Dissertamos sobre a ação docente e os documentos que orientam e prescrevem o ensino da 

língua espanhola no Brasil, apresentando uma análise dos atos normativos orientadores e 

prescritivos do sistema educacional brasileiro no qual, consequentemente, se inserem as ações 

docentes dos professores de língua espanhola. 
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 Contexto 2 - O projeto: reflexão crítica e colaborativa na formação do professor de 

língua espanhola.  

Apresentamos uma análise das percepções dos participantes a respeito das intervenções 

mediadas pelo poder público em sua formação continuada e sobre a importância da reflexão 

crítica e da colaboração entre os docentes para a melhoria de suas práticas em sala de aula. 

 

 Contexto 3 - Construção conjunta: “A importância da escola em tua vida” 

Expusemos as percepções dos participantes sobre a construção do projeto conjunto “A 

importância da escola em tua vida”. Esse projeto foi resultado de ações colaborativas de 

professores inseridos em um processo de formação continuada. 

Tendo apresentado a metodologia adotada para a realização do estudo, no seguinte 

capítulo nos centraremos na discussão dos dados coletados durante a pesquisa.  
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4 DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Nesta seção discutiremos os dados coletados durante a pesquisa que culminou com 

essa tese. Seguindo a organização apresentada no capítulo metodológico, esta parte do estudo 

é dividida em três contextos:  

 

 Contexto 1: análise documental: a ação docente e os documentos que orientam e 

prescrevem o ensino da língua espanhola no Brasil. 

 Contexto 2: projeto: Reflexão crítica e colaborativa na formação do professor de língua 

espanhola. 

 Contexto 3: construção conjunta: “A importância da escola em tua vida”.  

 

Por meio desses três contextos, responderemos às perguntas de pesquisa:  

 

1. De que forma se dá a relação entre as diretrizes educacionais (leis e intervenções políticas) 

concernentes ao ensino de espanhol e a sua aplicação no contexto escolar do estado de 

Goiás? 

2. Quais são as percepções que os professores participantes manifestam em relação às 

intervenções mediadas pelo poder público em sua formação continuada? 

 

4.1 Contexto 1 - A análise documental: a ação docente e os documentos que orientam e 

prescrevem o ensino da língua espanhola no Brasil 

 

Apresentamos aqui uma análise dos atos normativos que orientam e prescrevem o 

sistema educacional brasileiro no qual, consequentemente, inserem-se as ações docentes dos 

professores de língua espanhola. Inicialmente, fazemos uma explanação sobre a hierarquia a 

que obedecem as legislações nacionais no âmbito educativo. 

 A legislação que rege a educação no Brasil, como toda e qualquer legislação, obedece 

a uma hierarquia, e a nossa hierarquia obedece à Carta Magna, ou seja, à Constituição 

Federal. No caso da educação ela é regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBN). Essa legislação é implementada pela União através dos Órgãos Federais, 

sendo eles o Ministério de Educação (MEC), o Conselho Nacional de Educação (CNE); os 

Órgãos Estaduais de Educação por meio das Secretarias Estaduais de Educação e os 

Conselhos Estaduais de Educação (CEE), que se ocupam de orientar e organizar a educação 
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estadual, seguindo as diretrizes vindas dos órgãos federais e leis estaduais. Os órgãos 

municipais, por intermédio das secretarias municipais de educação e conselhos municipais de 

educação, organizam e gerenciam a educação em suas instâncias correspondentes.  

Conforme explicitado no capítulo metodológico, os documentos oficiais analisados 

são: a Lei nº 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN) –, as 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM), a Lei nº 11.161/2005, a Resolução 

CEE/CP nº 5, de 10 de junho de 2011, o Currículo Referência da Rede Estadual de Educação 

de Goiás e o Oficio Circular nº 0147/2013 – SUME Período de Intensificação da 

Aprendizagem (PIA). 

Os três primeiros documentos são de âmbito nacional (externo). Os três últimos são de 

âmbito regional (interno), isto é, regem especificamente no estado de Goiás. Para melhor 

organizar essa parte do estudo, inicialmente fazemos referência aos documentos de âmbito 

nacional e depois particularizamos para o âmbito regional. 

Tendo situado o nosso leitor sobre a hierarquia que rege a legislação educativa do 

nosso país e explicitada a organização dessa parte do estudo, passamos a dissertar sobre a 

análise da LDBN/1996. Com o objetivo de contextualizar o percurso histórico da legislação 

que antevê as bases, a estrutura e a normatização do sistema educacional brasileiro, 

abordaremos as Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961 e 1971. 

 

4.1.1 As LDBNs: documentos base da educação brasileira 

 

Esta seção do estudo centra-se nas Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 

1961, 1971 e 1996 e na Lei nº 11.161 de 2005 e faremos uma análise da presença do ensino 

de língua espanhola nessas legislações. 

Preocupações em torno de se organizar a educação pública em nível nacional são 

levantadas no Brasil desde a década de 1930. Por isso, na Constituição de 1934 fixa-se como 

dever da União a criação de um plano nacional de educação. O objetivo desse documento era 

orientar e prescrever a educação em todos os seus graus e ramos, comuns e especializados e, 

igualmente, servir de parâmetro para coordenar e fiscalizar a sua execução em todo o 

território Nacional.  

É importante esclarecer que a LDBN é uma legislação que vem para complementar a 

Carta Magna. Portanto, muitas das preocupações em torno da educação plasmadas nas 

LDBNs estão presentes na Carta Magna, sendo que alguns aspectos relativos à educação que 

não estão regulamentados na lei maior do Brasil são regulamentados na LDBN. Nesta direção, 
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é, do mesmo modo, relevante deixar claro que a LDBN não pode ir contra a Carta Magna da 

nação. Sob essa incumbência, em 1948 o Ministro de Educação Clemente Mariani apresenta o 

anteprojeto do que, mais tarde, seria a primeira Lei de Diretrizes e Bases de Educação 

Nacional, Lei nº 4.024/61, ratificada em 20 de dezembro de 1961 (SAVIANI, 2011). Sendo a 

LDBN uma legislação que complementa a Constituição Federal, todas as legislações 

referentes à educação, sejam esses documentos nacionais, estaduais ou municipais, têm o 

dever de dialogar com a LDBN. De tal forma, inicialmente, dissertamos sobre o contexto 

sócio-histórico em que emerge a LDBN, discutimos a sua relevância no contexto educativo e, 

depois, a sua importância na formação de professores.  

Com Saviani (2008, p. 2), definimos que ao se considerar 

 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional como a Lei maior da educação no 

país, por isso mesmo denominada, quando se quer acentuar a sua importância, de 

“carta magna da educação”, ela se situa imediatamente abaixo da constituição, 

definindo as linhas mestras do ordenamento geral da educação brasileira. Dado este 

caráter de uma lei geral, diversos de seus dispositivos necessitam ser 

regulamentados através de legislação específica de caráter complementar. E é 

precisamente nesse contexto que vai se processando, através de iniciativas 

governamentais, o delineamento da política educacional que se busca implementar. 

 

A primeira LDBN/1961, Lei nº 4.024, foi publicada após 27 anos em que a 

Constituição Federal de 1934 chama para a União a responsabilidade de fixar as diretrizes da 

educação nacional e a elaboração de um plano nacional de educação. Porém a efetividade 

dessa responsabilidade começa a ter seus primeiros frutos em 1946, quando a Constituição 

Federal de 1946 define que a educação é um direito de todos e fixa a obrigatoriedade do 

ensino primário para todos, estabelecendo a gratuidade deste ciclo educativo nas escolas 

públicas (SAVIANI, 2011). É, pois, a Constituição de 1946 que abre o caminho para a 

LDBN/1961 que, após 13 anos de enérgicos debates entre líderes conservadores e 

progressistas da Câmara, é promulgada. É nesse contexto que o art. 6º dessa lei define que 

 

O Ministério da Educação e do Desporto exerce as atribuições do poder público 

federal em matéria de educação, cabendo-lhe formular e avaliar a política nacional 

de educação, zelar pela qualidade do ensino e velar pelo cumprimento das leis que o 

regem. (BRASIL, 1961). 

 

A implementação dessa lei contou com a colaboração do Conselho Nacional de 

Educação e das Câmaras que o compõem (art. 1º, § 1º) (BRASIL, 1961). 

Saviani (2011, p. 8) reforça que o contexto histórico em que se decreta a primeira 

LDBN no Brasil retrata fortemente uma divisão social em que “as elites [conservadoras] 



83 

 

reservavam para si o ensino preparatório para ingresso no nível superior, relegando a 

população ao ensino profissional destinado ao exercício de funções subalternas”.  

Apesar da insurgência de movimentos organizados que se levantaram em torno de 

questões relativas à democratização, gratuidade e qualidade do ensino, a União se manteve 

inerte a tais questionamentos. Consequentemente, o tratamento desigual à sociedade brasileira 

e o privilégio das elites que comandavam o país foram mantidos, pois, nessa primeira LDBN,  

é estabelecido o ensino em dois períodos: o primeiro correspondente ao ensino fundamental e 

o segundo ao ensino médio ou profissional, sendo que este último era opcional (SAVIANI, 

2011). 

As finalidades da LDBN/1961 estão expressas em seu artigo 1º, que diz: 

 

A educação nacional, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana, tem por fim: 

a) A compreensão dos direitos e deveres da pessoa humana, do cidadão, do Estado, 

da família e dos demais grupos que compõem a comunidade; 

b) O respeito à dignidade e as liberdades fundamentais do homem; 

c) O fortalecimento da unidade nacional e da solidariedade internacional; 

d) O desenvolvimento integral da personalidade e a sua participação na obra do bem 

comum; 

e) O preparo do indivíduo e da sociedade para o domínio dos recursos científicos e 

tecnológicos que lhes permitam utilizar as possibilidades e vencer as dificuldades do 

meio; 

f) A preservação e expansão do patrimônio cultural; 

g) A condenação a qualquer tratamento desigual por motivo de convicção filosófica, 

política ou religiosa, bem como a quaisquer preconceitos de classe e raça. 

(ROMANELLI, 1986, p. 180). 

 

Sobre tais finalidades, concordamos com Romanelli (1986) quando explica que, 

embora sejam propostas genéricas, pouco objetivas e aplicáveis a qualquer realidade, a sua 

aplicação não retarda o progresso e depende da integração à sociedade, das reformas dela 

recorrentes e da infraestrutura educativa do momento. No entanto, os recursos materiais, a 

força das elites e as poucas iniciativas governamentais permitiram que essa lei fosse apenas 

um ensaio tímido de democratização educacional para todos os segmentos da população 

brasileira. 

Entre os ganhos sociais obtidos mediante a implementação dessa lei, encontramos a 

descentralização do currículo, autonomia dos Estados para exercer a função educadora e a 

distribuição de recursos para a educação. Porém, não podemos ignorar que parte desses 

recursos significou benefício econômico para as instituições de educação particular, uma vez 

que o Estado destinava bolsas para os colégios particulares que auxiliavam a manutenção do 

aluno sem condições econômicas (ROMANELLI, 1986). 
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A LDBN/1961 ocupa-se da formação de professores no Capítulo IV, estabelecendo a 

escola normal para preparação do professor de ensino primário, com grau ginasial e que 

ofereça, no mínimo, quatro séries anuais, disciplinas obrigatórias do curso secundário ginasial 

e preparação pedagógica. Além disso, designa essas escolas para expedir o diploma de regente 

de ensino primário. Já a formação de professores para o ensino médio devia estar a cargo das 

faculdades de filosofia, ciências e letras, e a formação de professores de disciplinas 

específicas de ensino médio técnico em cursos especiais de educação técnica. 

A inflação e a instabilidade política que assolou o Brasil nos anos subsequentes, 

levaram ao golpe militar de 1964. Tal conjuntura, somada ao slogan do regime militar 

positivista ‘Ordem e Progresso’, visava o desenvolvimento econômico com segurança, além 

de uma demanda capitalista de um contingente maior de mão de obra especializada. As 

lideranças estudantis, por sua vez, exigiam uma reforma nas instituições de educação superior 

e trouxeram a necessidade de novas reformas no âmbito educativo (SAVIANI, 2011).  

Essas reformas se deram mediante a Lei nº 5.537, de 21 de novembro de 1968, a qual 

criou o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação com a finalidade de captar recursos 

para financiar projetos de ensino e pesquisa nos três níveis educacionais; houve também o 

Decreto nº 63.341, de 1º de outubro de 1968, que estabeleceu os critérios para a expansão do 

ensino superior; o Decreto-Lei nº 405, de 31 de dezembro de 1968, que fixou as normas para 

o incremento de matrículas em estabelecimentos de ensino superior; a Lei nº 5.540, de 28 de 

dezembro de 1968, que instituiu os princípios para a organização e funcionamento do ensino 

superior e sua articulação com a escola média; a Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971, que 

fixou as diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º graus, e o Decreto nº 68.908, de 13 de julho 

de 1971, que dispôs sobre o vestibular classificatório, eliminando o problema jurídico dos 

excedentes (ROMANELLI, 1986). 

Quanto à formação de professores, a LDB 1971, Lei nº 5.692, apresenta duas 

modalidades formativas: a primeira faz menção à formação ofertada por cursos regulares, e a 

segunda modalidade refere-se à formação regular complementada com cursos adicionais. 

Nessa direção, o primeiro nível correspondia à formação em nível de 2º grau, cujos 

profissionais estavam aptos a serem professores das quatro primeiras séries do primeiro grau. 

O segundo correspondia ao nível de 2º grau acrescido de um ano de estudos complementares 

e formava professores competentes para lecionar até a 6ª série do primeiro grau. O terceiro 

nível correspondia à formação superior em licenciatura curta, preparava professores para uma 

determinada área de estudos, sendo que esse profissional podia lecionar em todo o 1º grau. O 

quarto nível correspondia à formação em licenciatura curta, acrescida de estudos adicionais e 
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preparava professores especializados em uma determinada área de estudos. Esse profissional 

estava apto a lecionar até a segunda série do 2º grau. O quinto nível correspondia à formação 

em nível superior, ou seja, licenciatura plena, destinada a preparar professores de disciplinas, 

aptos a lecionar até a última série do 2º grau (ROMANELLI, 1986). 

Tendo em vista que na LDBN/1971 a formação de professores obedecia a diferentes 

categorias, a compensação salarial desses profissionais esteve igualmente vinculada a essas 

categorias. De tal forma, os sistemas de ensino fixavam a remuneração dos professores 

tomando como referência a maior qualificação em estágios de formação, aperfeiçoamento ou 

especialização, desconsiderando-se para essa finalidade o grau de ensino em que lecionassem. 

Já a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 (nº 9.394/1996), também 

conhecida como “Lei Darcy Ribeiro” em homenagem ao seu elaborador, foi igualmente 

concebida para regulamentar a educação nacional no Brasil. No entanto, a sua aprovação 

sofreu muitas críticas, visto que, à época da sua criação, já transitava no congresso o 

Substitutivo de Jorge Hade que, para Saviani (2010), apesar de uma série de limitações, era 

uma proposta progressista que atenderia aos anseios educativos da população brasileira. 

A LDBN/1996 começa a ser gestada durante o governo Fernando Collor de Mello, 

num período bastante conturbado. O presidente começa a abrir as fronteiras do Brasil para a 

globalização, as sociedades capitalistas estão em colapso, as novas tecnologias se afirmam no 

mundo globalizado e o neoliberalismo se afiança. Nessa conjuntura, para que o Brasil adeque-

se a tal situação e cresça economicamente, urge que se prepare maior quantidade de 

profissionais para enfrentar os desafios dessa conjuntura social (SAVIANI, 2011). Não 

obstante, a baixa credibilidade do governo, a ênfase neoliberal que esse governo pretendia 

imprimir nessa reforma educativa e as críticas de setores ligados à educação impossibilitou a 

gestão da lei. Por esse motivo, ela é implementada durante o governo do Presidente Fernando 

Henrique Cardoso, árduo defensor de políticas neoliberalistas.  

O neoliberalismo, segundo Saviani (2011), centra-se em políticas econômicas que 

advogam em favor da não participação governamental na economia através de processos de 

privatização, na mínima participação do Estado em áreas como saúde, previdência social e 

educação, defesa dos princípios econômicos do capitalismo, dentre outros aspectos que seriam 

prejudiciais para o crescimento igualitário de todos os setores sociais da população.  

Dessa forma, se por um lado, o Brasil era gerido por um governo neoliberal, por outro 

lado, os avanços tecnológicos e ideologias espirituais-intelectuais dessa época exigiam 

transformações sociais, reordenação de classes e uma virada ideológica rumo a políticas e 

ideologias que favorecessem condições de vida confortáveis para todos. No Brasil, as 
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organizações de movimentos crítico-progressistas, formadas por organizações do âmbito 

educacional e operárias surgem como vozes que tomam a dianteira no processo de 

implantação da LDBN/1996 e, no momento em que se anuncia uma medida de política 

educacional neoliberal, tendem a assumir uma resistência que os leva a se expressar 

criticamente, formular objeções, alertar para os riscos e apontar as consequências que 

poderiam advir de tais medidas (SAVIANI, 2011). 

Para Saviani (2011), os tipos de resistências que têm se manifestado dependem da 

legitimidade governamental do momento. Esse autor ilustra que, quando se trata de um 

governo destituído de legitimidade, competência e sustentação política, a resistência centrada 

no direito à discordância acaba por surtir algum efeito prático e, consequentemente, a 

inviabilização da iniciativa. Já quando se trata de um governo como o de Fernando Henrique 

Cardoso, que “dispõe de legitimidade, competência e base política para fazer valer suas 

propostas, diante de eventuais resistências contemporiza, altera a tática e, através de nova 

investida, acaba efetivando a sua proposta”. Aos críticos, resta conviver com o fato 

consumado e se ajustar à nova situação (SAVIANI, 2011, p. 269). De acordo com Saviani 

(2011), ajustar-se a uma nova situação, nesse momento, requereu uma resistência ativa que, 

além de demandar manifestações através de organizações coletivas, resguardavam aqueles 

que eram atingidos pelas medidas anunciadas, exigindo também a formulação de alternativas 

às medidas propostas. 

Se os contextos sociopolíticos em que foram elaboradas e instituídas as LDBNs de 

1961 e 1971 eram propícios para a elaboração de documentos educacionais que priorizassem 

o desenvolvimento da produção e o mundo do trabalho, a LDBN/1996 e o contexto social em 

que foi idealizada exigiam uma legislação educativa que incluísse a formação ética e cidadã 

dos educandos. Dessa forma, muitas das medidas neoliberais contidas na LDBN/1996 foram 

reformuladas graças às contrapropostas das organizações educativas e operárias que 

buscavam adequar a educação às necessidades e aspirações da população brasileira. 

Vemos, portanto, que contrariando as políticas neoliberais, na LDBN/1996 a 

responsabilidade social pela educação pública e gratuita continua sendo dever do Estado, 

como mostra o Título III: 

 

Art. 4o O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a 

garantia de: 

I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não 

tiveram acesso na idade própria; 
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II – universalização do ensino médio gratuito
24

; 

III – atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com 

necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino; 

IV – atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de 

idade; (BRASIL, 1996). 

 

E no art. 5º, que reitera que o 

 

acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, 

grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe 

ou outra legalmente constituída, e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder 

público para exigi-lo. (BRASIL, 1996). 

 

Sobre a abrangência dos conhecimentos adquiridos pelo educando, em seu artigo 1º, 

essa lei determina que “A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 

vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais” 

(BRASIL, 1996, p. 1). Na atualidade, a educação envolve os conhecimentos científicos e a 

educação para a vida em sociedade. Observe-se que a educação é aqui conceituada como 

abrangendo processos formativos que se desenvolvem na vida social, uma vez que já não se 

entende a educação como atividade destinada unicamente à aquisição de conhecimentos 

científicos. A partir desse documento, o professor deve contribuir também com a formação 

cidadã do educando, com a preparação do educando para viver em sociedade e com a 

construção de um mundo mais ético, igualitário e justo. 

Em grande medida, os objetivos de formação do educando condizem com os 

princípios de ética, igualdade de condições sociais e de acesso e permanência na escola; ideais 

de respeito à liberdade, igualdade, apreço, tolerância; o pluralismo de ideias e concepções 

pedagógicas; a valorização do profissional da educação; a valorização da experiência 

extraescolar; a diversidade étnico-racial, dentre outros aspectos, é relevante para o 

crescimento igualitário da população brasileira (BRASIL, 1996). 

Em relação aos objetivos de formação do educando, salientamos o artigo 35 da 

LDBN/1996 que estabelece o ensino médio como a etapa final da educação básica e dispõe 

que deve ter uma duração mínima de três anos. .Durante essa etapa, os conhecimentos 

adquiridos no ensino fundamental devem ser consolidados e aprofundados, possibilitando a 

autonomia para a continuidade de estudos e preparando o educando para o trabalho e 

exercício da cidadania. Pressupõe a continuidade da aprendizagem de modo a facilitar a 

                                                           
24

  Este inciso foi inserido em 27 de outubro de 2009 mediante a Lei nº 12.061. 
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adaptação do educando, com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento 

posteriores. Pressupõe ainda o aperfeiçoamento desse aluno como pessoa humana, eticamente 

responsável, cuja possibilidade de autonomia intelectual desenvolva o pensamento crítico. 

Além do mais, espera-se o aprimoramento e a compreensão dos fundamentos científico-

tecnológicos dos processos produtivos, com capacidade de relacionar a teoria com a prática 

no ensino de cada disciplina (BRASIL, 1996). 

A estruturação das habilidades definidas como objetivos finais para a última etapa da 

educação básica são propriedades da vida, dialogam com diversos documentos legais que 

dizem respeito às finalidades da educação. O artigo 26 da LDBN, por exemplo, determina que 

os currículos do ensino fundamental e médio passem a compreender “uma base nacional 

comum que deve ser complementada por uma parte diversificada, de acordo com as 

características regionais” (BRASIL, 1996). Dialoga tanto com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) de 1998, os Parâmetros Curriculares+ (PCN+) quanto com as Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio (OCEM).  

No que corresponde às línguas estrangeiras o artigo 26, § 5º, obriga que a partir da 

quinta série, seja incluído no currículo educacional “o ensino de pelo menos uma língua 

estrangeira moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das 

possibilidades da instituição”. Tal fato permite que, na escolha da língua a ser ensinada, dê-se 

prioridade às peculiaridades regionais e à disponibilidade de professores concursados na rede 

pública. 

No diálogo da LDBN com os PCN, é possível encontrar a determinação de um 

currículo comum voltado para o comprometimento com a cidadania e valores éticos, que 

permita a abrangência de temas de interesses de urgência local, ou seja, temas que atravessam 

a vida do contexto social em que o educando está inserido, reconhecendo as diferenças 

sociais, regionais, culturais, dentre outras. Tal aspecto faz com que o currículo ganhe maior 

“flexibilidade e abertura, uma vez que os temas podem ser priorizados e contextualizados de 

acordo com as diferentes realidades locais e regionais e que novos temas” sempre possam ser 

incluídos (BRASIL, 1998, p. 8). 

Nessa direção, o MEC encaminha aos professores as OCEM, no sentido de apresentar 

reflexões que orientem o professor a retomar a discussão presente nos PCN e, igualmente, 

“oferecer alternativas didático-pedagógicas para a organização do trabalho pedagógico, a fim 

de atender às expectativas das escolas e dos professores na estruturação do currículo” 

destinado ao ensino básico regular. Importante salientar que esses documentos não pretendem 
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prescrever o trabalho pedagógico do professor, mas, orientar na elaboração do Projeto 

Pedagógico e do Currículo escolar (BRASIL, 2008, p. 8). 

Quanto à formação dos profissionais da educação, na LDBN/1996, observamos uma 

maior valorização em relação à formação docente. Tal valorização confere-se no Artigo 67 

dessa Lei, que assegura aos profissionais da educação planos de carreira, ingresso específico 

por concurso público, aperfeiçoamento profissional continuado, com licença remunerada, piso 

salarial profissional, progressão funcional baseada na titulação ou habilitação e na avaliação 

do desempenho, período reservado a estudos, planejamento e avaliação incluído na carga de 

trabalho, condições adequadas de trabalho (BRASIL, 1996). 

A LDBN/1996 passou por diversas reformulações, entre elas, destacamos a inclusão 

do Artigo 62, mediante a Lei nº 12.014/2009 que, a respeito da formação de professores da 

educação básica, estabelece que a 

 

formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em 

curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores 

de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na 

educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida 

em nível médio na modalidade normal. (BRASIL, 2009). 

 

Os incisos desse artigo recomendam que para atender aos objetivos dos diversos níveis 

e modalidades de ensino e às características de cada fase do desenvolvimento do educando, a 

formação desses docentes deve oferecer formação básica sólida sobre os conhecimentos 

científicos e sociais de suas competências de trabalho, vincular teoria e prática e aproveitar 

formação e experiências anteriores em instituições de ensino e outras atividades (BRASIL, 

2009). 

Sobre a admissão do professor formado em nível médio na modalidade normal, como 

formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros 

anos do ensino fundamental (art. 62), destacamos o artigo 61 dessa lei, regulamentado pelo 

Decreto nº 3.276, de 6 de dezembro de 1999, que considera profissional da educação os 

“professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e 

nos ensinos fundamental e médio” e, em consonância com essa lei, a meta 15 do Plano 

Nacional de Educação (PNE) que pretende  

 

garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PNE, política nacional de 

formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput 

do art. 61 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os 

professores e as professoras da educação básica possuam formação específica de 
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nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que 

atuam. (PNE 2014-2024, p. 35). 

 

Nessa direção, verificamos que editais de concurso para o exercício de magistério já 

não consideram mais o curso normal, mas o curso de graduação em áreas específicas de 

atuação. 

Em relação ao magistério superior, a LDBN/1996 observa que a preparação para o 

exercício superior faça-se “em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de 

mestrado e doutorado” e, igualmente, em parágrafo único, essa lei indica o notório saber que, 

reconhecido por universidade com curso de doutorado em área afim, pode dispensar a 

exigência de título acadêmico. 

Quanto à valorização do professor pela LDBN/1996, destacamos o artigo 3º, inciso 

VII dessa regulamentação, que afirma ser princípio da educação a “valorização do 

profissional da educação escolar”. E, para fazer valer esse princípio, o governo federal institui 

a Lei Ordinária nº 11.494, de 20 de junho de 2007 e, em 2008, a Lei nº 11.738, de 16 de julho 

de 2008.  

A Lei Ordinária nº 11.494/2007 regulamenta o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(FUNDEB). A esse fundo, a União deve destinar no mínimo 18% do seu orçamento, os 

estados e municípios, no mínimo 25% de seus respectivos orçamentos. A instituição desse 

fundo marca a obrigatoriedade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios acerca da 

aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, já previstos no artigo 212 

da Constituição Federal, no inciso VI do parágrafo único do artigo 10 e no inciso I do caput 

do artigo 11 da Lei nº 9.394/1996. Tais fundos destinam-se à manutenção e ao 

desenvolvimento da educação básica pública e à valorização dos trabalhadores em educação, 

incluindo uma remuneração digna. 

A Lei nº 11.738/2008 regulamenta “o piso salarial profissional nacional para os 

profissionais do magistério público da educação básica a que se refere a alínea “e” do inciso 

III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”, estabelecendo 

que o salário básico dos profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 

950,00 mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal (art. 2º) e que os 

“vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, 

proporcionais ao valor” antes citado (art. 2º, § 3º). Sobre a atualização do piso salarial do 

professor, essa lei estabelece que esse piso salarial seja atualizado anualmente no mês de 

janeiro, a partir do ano de 2009 (art. 5º). 
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Sobre o binômio formação inicial e continuada de professores, a reformulação sofrida 

pela inclusão da Lei nº 12.056/2009 na LDBN/1996, recomenda que a União, o Distrito 

Federal, os estados e os municípios, em regime de colaboração, promovam a formação inicial 

e continuada e a capacitação dos profissionais de magistério. Destaca-se que, na formação 

continuada e na capacitação profissional dos docentes poderá se fazer uso de recursos e 

tecnologias de educação à distância. O Parágrafo único da LDBN/1996, incluído pela Lei nº 

12.796/2013, estabelece a garantia de que a formação continuada para os profissionais se 

agencie “no local de trabalho ou em instituições de educação básica e superior, incluindo 

cursos de educação profissional, cursos superiores de graduação plena ou tecnológicos e de 

pós-graduação” (BRASIL, 2013). 

Assim sendo, percebemos na LDBN/1996, e em suas sucessivas reformas, avanços 

sociais quanto à formação do educando e do professor. Quanto ao aluno, a lei traz maiores 

preocupações relativas à formação ético-cidadã, ao pensamento crítico, ao exercício da 

cidadania, à preparação para a autonomia do educando, à capacidade de continuar aprendendo 

e dar sequência a uma formação profissional depois de concluído o segundo grau. Já sobre a 

formação do professor, conforme citado, observamos igualmente, maiores avanços quanto à 

autonomia profissional, ao plano de carreira do professor, à valorização salarial e à formação 

inicial e continuada. 

Surge, portanto, a exigência de um novo agir docente que se fortalece ainda mais com 

o caráter descentralizador da LDBN/1996. Esse caráter manifesta-se na institucionalização do 

regime de colaboração imposto à União, ao Distrito Federal, aos Estados e aos Municípios. 

Para isso, prescreve que essas instâncias deverão organizar, em regime de colaboração, os 

respectivos sistemas de ensino, outorga liberdade e autonomia aos diferentes níveis da 

Federação para a organização de seus sistemas de ensino e dá autonomia às escolas na função 

de elaborar, executar e avaliar seus Projetos Político-Pedagógicos (PPP). Esses ditames 

compreendem uma maior participação do professor na elaboração de documentos que 

prescrevem o ensino e aprendizagem, exigindo uma nova representação social dos professores 

junto às instâncias governamentais que, até então, tinham sido encarregadas de orientar e 

prescrever a organização da educação nacional. 

Nessa direção, podemos ajuizar que o professor teria de abandonar a figura de 

executor de saberes, e caberia à escola, após a observação de seu contexto educativo e com 

base no conteúdo proposto em nível nacional, analisar, selecionar o conteúdo didático e a 

metodologia que venha a integrar seu PPP. Em suma, como diz Lima (2003, p. 187), a atual 

conjuntura exige um 
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professor que lide com um conhecimento em construção - e não mais imutável - e 

que analise a educação como um compromisso político, carregado de valores éticos 

e morais, que considere o desenvolvimento da pessoa e a colaboração entre iguais e 

que seja capaz de conviver com a mudança e com a incerteza. 

 

Consequentemente, concordamos com Nóvoa (1991) quando defende que a construção 

do saber profissional do professor não pode mais dar prioridade unicamente aos 

conhecimentos teóricos, mas também deve dar lugar ao saber construído durante a prática 

pedagógica, isto é, considerar o que Tardif (2002) define como saberes específicos 

mobilizados, utilizados e produzidos no âmbito das tarefas cotidianas em sala de aula. 

Com Saviani (1996), entendemos que as propostas educativas contidas nessa LDBN 

direcionam para professores que detenham o saber atitudinal, ou seja, pontualidade, 

coerências, clareza, justiça e equidade, diálogo, respeito aos educandos e atenção às suas 

dificuldades. O saber crítico-contextual é de suma importância, pois permite a, compreensão 

dos professores diante das condições sócio-históricas do contexto educativo em que atuam e 

consciência de seu papel transformador na tarefa educativa. O saber específico, não menos 

importante, diz respeito aos conhecimentos sociais correspondentes às disciplinas em que 

recortam os currículos escolares. O saber pedagógico salienta os saberes inerentes aos saberes 

das ciências da educação, sintetizados nas teorias educativas. E enfim o saber didático-

curricular que são aqueles saberes relativos às formas de organização e ao saber-fazer na 

realização da atividade educativa. 

Fica então a cargo das instituições governamentais encarregadas da construção da 

estrutura educacional entender que, como dizemos com Lima (2003, p. 187), o saber não é 

imutável. É sim um saber em construção, um “compromisso político, carregado de valores 

éticos e morais”, visualizando, dessa forma, o professor como um profissional que pode e 

deve ser parte fundamental da construção educacional do país. Do mesmo modo, fica também 

a cargo das instituições dedicadas à formação inicial e continuada de professores apreenderem 

que a racionalidade técnica não oferta ao professor em formação momentos de reflexão sobre 

os saberes profissionais mobilizados durante a construção profissional. Conforme defendemos 

com Giroux (1997), a autonomia do professor está inviabilizada quanto ao desenvolvimento e 

planejamento curricular, concebendo o que com Gauthier entendemos como ofício de saberes 

sem saberes. Enfim, a racionalidade, ao invés de conceber profissionais que reflexionam o 

antes, o durante e o depois da prática pedagógica, concebe profissionais que, sem refletir, 

espelham o que lhes foi recomendado.  
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Mesmo que a LDBN/1996 ainda seja insuficiente para situar o contexto educativo 

brasileiro nas atuais exigências da modernidade e democratizar o ensino gratuito e de 

qualidade para toda a população brasileira, marca em si não só o início de tal democratização, 

mas também o início de uma realidade que contêm a recusa das forças centralizadoras, 

autoritárias e monovalentes que não admitem a tensão da palavra e situam-se como elementos 

antidialógicos e desfavorecedores do saber do professor.  

Toda legislação ou política educativa acarreta uma série de acertos e desacertos, mais 

ainda quando se trata de uma legislação que, embora descentralize a organização da estrutura 

educativa, pretende regulamentar o âmbito educativo em nível nacional. As transformações 

proporcionadas pela LDBN/1996 originaram uma série de alterações no sistema educacional 

brasileiro. Entre essas mudanças, podemos citar alguns pontos positivos que, a nosso ver, 

traduzem-se em recursos públicos destinados pela União à educação, além de documentos 

prescritivos que, em certa medida, marcam um divisor na construção da identidade da terceira 

etapa da educação brasileira (BRASL, 2008, p. 7), detendo as demandas que os grupos 

progressistas propõem para atender aos anseios educativos da população brasileira.  

Tendo arrazoado sobre a LDBN/1996 e ressaltado os pontos que acreditamos serem 

importantes para este estudo, passamos a falar sobre os documentos que, acreditamos, foram 

resultados dessa legislação.  

 

4.1.2 O ensino de língua espanhola e as LDBNs 1961, 1971 e 1996 

 

A LDBN de 1961 não faz menção ao ensino de línguas estrangeiras no Brasil, isto é, 

não exerce mudanças em relação aos professores dessas línguas. Na LDBN/ 1971, o ensino 

das línguas estrangeiras continua como uma opção a mais que, se uma determinada instituição 

de ensino achar conveniente ou proveitoso, pode incluí-la em sua grade curricular. 

Especificamente, sobre o ensino de língua espanhola, pode-se acrescentar que permanece no 

esquecimento. Nesse sentido, estamos em consonância com Castelano (2010), a qual afirma 

que, na LDBN de 1961, as línguas estrangeiras francês, inglês, espanhol, latim ou grego 

desaparecem do currículo escolar proposto pela Reforma Capanema. Acrescentamos que, em 

tal diretriz, existia uma lacuna para que as línguas estrangeiras continuassem presentes no 

currículo escolar da escola pública, pois,  

 

essa lei descentralizou as determinações sobre a educação no país ao criar os 

Conselhos Estaduais de Educação (CEE’s), órgãos que passaram a ser co-

responsáveis pela organização da estrutura curricular, completando o quadro de 
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disciplinas obrigatórias e determinando aquelas que seriam incluídas como 

optativas, tendo sempre em conta as realidades e especificidades de cada região. 

(CASTELANO, 2010, p. 16-17). 

 

Sobre tal lacuna, Castelano (2010) comenta dois fatos importantes. O primeiro é que 

três fatores foram fundamentais para essa continuidade: a lacuna permitida pela LDBN de 

1961 quanto à criação dos Conselhos Estaduais de Educação (CEE’s); a organização mínima 

do currículo escolar proposto por essa mesma diretriz, a estrutura curricular criada pelos 

Estados para atender o ensino de línguas durante a Reforma Capanema. O segundo fato citado 

por Castelano (2010, p. 17) é que, nesse contexto, devido ao “poder de adesão na estrutura 

curricular” de que gozaram as línguas inglesa e francesa na Reforma Capanema, a presença 

praticamente simbólica da língua espanhola nos cursos Clássico e Científico nessa reforma, 

(apenas um ano de estudo), fez com que ela praticamente desaparecesse dos currículos das 

escolas brasileiras depois da LDBN de 1961. Consequentemente, em relação ao processo de 

valorização do ensino de línguas estrangeiras iniciado com a Reforma Capanema, 

concordamos com Castelano (2010, p. 17 e 18) quando assevera que 

 

a LDBN de 1961 rompeu esse movimento de valorização e deu início a um processo 

que temos chamado de “desoficialização” do ensino de línguas estrangeiras por parte 

do Estado em suas escolas, com a exclusão dessa disciplina da grade curricular 

obrigatória. 

 

É possível afiançar que o ensino de língua espanhola praticamente desaparece do 

currículo escolar. Em Goiás, como já referido anteriormente, o ensino dessa língua está 

presente nas escolas particulares desde a década de 1980 e nas escolas da rede pública desde 

2000. Tal fato pode ter raízes na trajetória histórica de tentativas de inserção e retirada do 

ensino dessa língua no currículo do ensino básico. Entre os fatores que podemos mencionar 

estão, por um lado, o que Celada e Gonzalez (2000) chamam de dogma de aparente facilidade 

da aprendizagem de língua espanhola, originados das raízes latinas compartilhadas entre o 

português e o espanhol. Por outro lado está o que Quintela e Santos (2008) chamam de 

suposição da falta de interesse na aprendizagem dessa língua. 

Em seu Art. 8º § 2º, a LDBN/ 1971 volta a fazer menção ao ensino de línguas 

estrangeiras. No entanto, o faz de forma sugestiva, pois diz: 

 

§ 2º Em qualquer grau, poderão organizar-se classes que reúnam alunos de 

diferentes séries e de equivalentes níveis de adiantamento, para o ensino de línguas 

estrangeiras e outras disciplinas, áreas de estudo e atividades em que tal solução se 

aconselhe. (BRASIL, 1971, grifo nosso). 
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Já a LDBN/1996, no tocante à obrigatoriedade de línguas estrangeiras para o ensino 

médio, em seu Art. 36, inciso III, institui a inclusão de “uma língua estrangeira moderna, 

como disciplina obrigatória, escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda, em caráter 

optativo, dentro das disponibilidades da instituição” (BRASIL, 1996, p. 14). Ou seja, esse 

documento não estabelecia qual era a língua estrangeira que deveria ser ensinada nas escolas 

dos diversos estados brasileiros, mas deixava tal escolha às comunidades educativas. 

Cabe, consequentemente, concordar com Rodrigues (2012, p. 81-106), citado por 

Lagares (2013), quando comenta que as Leis de Diretrizes e Bases de 1961, 1971 e 1996 dão 

sequência a um processo de desoficialização e de apagamento do ensino de línguas 

estrangeiras nas escolas que dá margem a 

 

um imaginário a partir do qual os conteúdos de línguas estrangeiras deveriam ser 

tratados como componente extracurricular, ou até mesmo podendo passar por um 

processo de terceirização, tornando esse conteúdo completamente alheio ao projeto 

pedagógico da instituição escolar. 

 

Essas LDBNs reforçam, portanto, a pouca importância atribuída ao ensino de línguas 

no ensino básico regular e, igualmente, alimentam o imaginário de que para aprender línguas 

é necessário estudá-las em uma instituição particular dedicada exclusivamente ao seu ensino. 

 

4.1.3 A institucionalização da Lei nº 11.161/2005 

 

Nesta parte do estudo, faremos uma análise da Lei nº 11.161/ 2005, pois, não obstante 

seja uma legislação proveniente do governo federal, requer ações para se concretizar. Para tal, 

conjecturamos a referida lei como um discurso a favor da educação popular enunciada pelo 

governo federal, tendo como interlocutores os governos estaduais, o Ministério da Educação e 

o povo.  

Uma leitura atenta da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN), das 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM), dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) e demais normatizações destinadas ao ensino e aprendizagem permite-nos 

perceber que muitas das boas intenções relativas à educação aí presentes nunca ultrapassaram 

as páginas em que estão escritas ou, se as ultrapassaram, o fizeram de forma insatisfatória. 

Digo de forma insatisfatória porque basta olhar o descaso em que jaz a educação pública para 

perceber que as políticas educacionais não surtem o efeito desejado pela sociedade, isto é, 

ofertar um ensino de boa qualidade. Esse panorama não é diferente para a Lei nº 11.161/2005, 
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também conhecida como “Lei do Espanhol”, que institucionaliza o ensino de língua espanhola 

no Brasil a partir de 2010. No caso particular dessa lei, há controvérsias em relação ao seu 

nascimento. Alguns a atribuem ao caráter integracionista do acordo do Mercado Comum do 

Sul (Mercosul) e ao Convênio de Cooperação educativa entre a República Federativa do 

Brasil e a República Argentina, firmado em 10 de novembro de 1997, e outros, à forte 

influência do governo e investidores espanhóis no Brasil.  

Sobre o caráter integracionista do Mercosul, Rajagolapan (2014) reforça que 

a importância que se dá ao ensino da língua espanhola no Brasil está diretamente 

vinculada ao interesse por parte das lideranças em fomentar as relações entre as 

diferentes nações que compõem o continente sul-americano, com vistas a metas 

ainda mais ambiciosas como a união aduaneira e econômica no futuro à União 

Europeia. 

O acordo em questão deixa claro que as línguas oficiais do Mercosul serão o português 

e o espanhol, e a versão oficial dos documentos de trabalho deverá ser elaborada no idioma do 

país da sede de cada reunião (TRATADO DE ASUNCIÓN, 1991). Portanto, não advoga a 

favor de cidadãos bilíngues, mas, sim, a favor de integração comercial e de redação oficial de 

documentos. 

Quanto à aprendizagem do português e do espanhol, o Convênio de Cooperação 

educativa entre a República Federativa do Brasil e a República Argentina, guiado pela 

vontade de aprofundar as ações de cooperação entre seus sistemas educativos, prevê no artigo 

IV que cada uma das Partes involucradas no acordo estimulará: 

a) a inclusão, no conteúdo dos cursos de educação fundamental, do ensino do

idioma oficial da outra Parte;

b) a criação de cursos de especialização, de pós-graduação ou cursos específicos

sobre literatura, história e cultura nacional do outro Estado;

c) a criação de cursos de especialização, de pós-graduação ou cursos específicos

que visem a aprimorar o conhecimento da realidade econômica, política, social e

tecnológica da outra Parte;

d) a criação de cursos de português e de cultura brasileira nas universidades

argentinas e de espanhol e de cultura argentina nas universidades brasileiras;

e) a inclusão de conteúdos relativos à integração regional em seus distintos aspectos

nos diferentes níveis educacionais. (BRASIL, 1997, p. 2).

Respeitando a peculiaridade dos cursos de formação superior e pós-graduação, 

segundo esse convênio, a cooperação educacional não apenas dar-se-á em nível de 

intercâmbio linguístico, mas como um todo, em nível de cooperação educacional tanto na 

educação básica regular quanto no ensino superior e pós-graduação. Para tanto, em seu Artigo 

II, esse acordo regimenta que as partes nele envolvidas 
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envidarão esforços no sentido de tornar disponíveis informações sobre as 

características dos respectivos sistemas educacionais: suas estruturas; administração 

nos níveis nacional e estadual; recursos humanos e infraestrutura; planos de carreira 

docente; capacitação, formação inicial; organização institucional; metodologia de 

avaliação e demais informações que resultem relevantes para os fins do presente 

Convênio. (BRASIL, 1997, p. 1). 

Esse acordo de cooperação educativa foi aprovado pelo Congresso Nacional através 

do Decreto Legislativo nº 171, de 6 de dezembro de 1999, o qual entrou em vigor em 15 de 

junho de 2000 e foi promulgado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso em 21 de julho 

de 2000, mediante o Decreto nº 3.547. No que tange ao seguinte item: “a inclusão, no 

conteúdo dos cursos de educação fundamental, do ensino do idioma oficial da outra Parte”, no 

Brasil, consolidou-se mediante a Lei nº 11.161/2005, época em que houve o forte 

investimento econômico do governo espanhol no Brasil. 

Todavia, conforme debatido em inúmeros encontros, congressos e seminários de 

professores de língua espanhola, o governo brasileiro fez acordos educacionais com o 

Instituto Cervantes, instituição essa vinculada ao governo espanhol e, como não havia de ser 

diferente, é uma entidade encarregada de difundir a variedade linguística e os interesses 

estratégicos do governo desse país e, portanto, colide com os objetivos e interesses dos países 

sul-americanos (RAJAGOPALAN, 2014). Em todo caso, podemos nos remeter, igualmente, 

ao interesse político, que na época existia por parte do governo Lula, do perdão da dívida 

externa contraída com o governo espanhol, visto que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

reforçou, durante a 15ª Cimeira Ibero-americana, em Salamanca, uma proposta de perdão da 

dívida externa dos países latino-americanos em troca do compromisso com investimentos em 

educação. A proposta brasileira era de se comprometer a investir na formação de professores 

de espanhol e incentivar o ensino da língua espanhola no país (STOCK, 2005). O desejo do 

então presidente é reforçado pela declaração do conselheiro de educação da Embaixada da 

Espanha no Brasil, Jesús Cordero: 

a aprovação do projeto de lei representa uma vitória política para a Espanha e para 

os países ibero-americanos, e implica também que o Estado brasileiro começa a 

reconhecer o que o sistema privado de educação vem defendendo e pondo em 

prática há anos, isto é, que é necessário que os alunos brasileiros estudem espanhol. 

(ARIAS, 2004). 

Percebe-se, assim, que, semelhantemente a outras normatizações referentes à 

educação, na Lei nº 11.161/2005, também há um componente político-parlamentar e, em 
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consequência, um discurso político intervencionista
25

 que interfere no destino de uma

determinada língua e, em decorrência, no futuro de uma ou várias nações. Por outro lado, 

trata-se de uma legislação que revela promessas em que o dito ou o não dito constitui-se um 

ato de fala que pode ou não despertar anseios populares e, porque não dizer, profissionais. De 

tal forma, podemos levianamente dizer que o surgimento da Lei do Espanhol nasce não do 

reclamo popular integracionista de o Brasil relacionar-se com os irmãos hispano-americanos 

que nos rodeiam, mas do interesse econômico, pois tanto os países membros do Mercosul 

quanto o governo espanhol abrigam o anseio de trocas econômicas com o Brasil. 

Todavia, em 2005, o então Senador Átila Lira, sob o argumento “da importância da 

língua espanhola na comunicação global” e o poder de destaque dessa língua como “elemento 

de comunicação no comércio internacional”, consegue aprovar, junto ao Congresso Nacional, 

a Lei nº 11.161/2005 do governo federal, que transforma o artigo 36, inciso III da LDBN, ao 

dispor sobre o ensino de língua espanhola nas escolas de ensino médio. À maneira de 

ilustração, apresentamos abaixo a Lei nº 11.161 na íntegra. 

Documento 1: Lei do Espanhol 

25
Para Rajagopalan (2014, p. 77) toda “política linguística é, pela sua natureza, um empreendimento 

intervencionista; ela intervém no destino, no rumo, de uma dada língua”. 
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Essa é uma lei devidamente regulamentada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 

como presidente da nação. De acordo com tal normativa, a partir de 2010, o ensino do idioma 

espanhol é de oferta obrigatória e matrícula facultativa para os alunos do ensino médio, e 

facultativo para os alunos da 5ª à 8ª série do ensino fundamental, concedendo um prazo de 

cinco anos aos estados para a implantação dessa oferta. O documento acima destina-se ao 

cumprimento dos governos dos Estados brasileiros e ao benefício da sociedade, uma vez que, 

a partir do cumprimento da lei, são asseguradas aos educandos brasileiros condições 

necessárias para, se quiserem, aprender a língua espanhola em escolas públicas e particulares.  

Ainda sobre a interlocução entre o governo federal e os encarregados de cumprir a 

ordem governamental referida, observemos: 

 

§ 1
o
 O processo de implantação deverá estar concluído no prazo de cinco anos, a 

partir da implantação desta Lei. 

Art. 5
o
 Os Conselhos Estaduais de Educação e do Distrito Federal emitirão as 

normas necessárias à execução desta Lei, de acordo com as condições e 

peculiaridades de cada unidade federada. 

Brasília, 5 de agosto de 2005; 184
o
 da Independência e 117

o
 da República. 

(BRASIL, 2005, Grifo nosso). 

 

Os parágrafos 1º e 5º dizem respeito aos governos estaduais que, de acordo com o 

inscrito na lei, deveriam promover ações governamentais para que, em agosto de 2010, todas 

as escolas de ensino público e privado concluíssem a incrementação dos seus currículos com 

o acréscimo da língua espanhola e, em consequência, contratassem um número suficiente de 

professores para efetivar a ação.  

Quanto ao cumprimento da Lei do Espanhol nos governos estaduais, num comentário 

mais geral, é possível explicar que o atual cenário oferece-nos situações controversas, visto 

que em São Paulo, por exemplo, ainda estão discutindo a referida lei e a realização de 

concursos para ocupar as vagas de professores do idioma espanhol. Entretanto, em Sergipe, 

no ano de 2007, em Goiás, no ano de 2010, e na Bahia, no ano de 2011, os respectivos 

Conselhos de Educação Estaduais emitiram parecer favorável para que o ensino da língua 

espanhola fosse ofertado obrigatoriamente nas escolas de ensino médio. Porém, 

recomendaram que a matrícula do aluno fosse facultativa conforme a lei. Já as escolas 

públicas do estado de Santa Catarina retiraram o ensino de língua espanhola de seu currículo. 
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4.1.4 As legislações e intervenções políticas no contexto educacional do estado de Goiás: o 

IDEB e seus desdobramentos 

 

Nesta parte do estudo dedicaremos algumas linhas às políticas educacionais em Goiás, 

pois os dados coletados durante a pesquisa que direciona esse estudo apontaram a necessidade 

de verificar a influência de tais políticas nas ações profissionais do professor. 

A educação é um tema de extrema relevância para o progresso de toda nação. No 

entanto, no Brasil, situa-se como uma problemática cuja solução ainda depende de ações 

governamentais que merecem soluções fundamentadas em pesquisas sobre a realidade 

educacional do país. Segundo Silva (2014), entre as ações apontadas pelo governo ao longo 

da história da educação, encontramos diversas iniciativas, entre elas, o Plano Nacional de 

Educação (PNE) e o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), ambos com uma agenda 

voltada para o Compromisso Todos pela Educação. 

O PNE, instaurado durante o governo Fernando Henrique Cardoso, não conseguiu 

cumprir seu compromisso com a educação em função dos muitos vetos sofridos durante a sua 

aprovação. Já o PDE, instaurado durante o governo Luís Inácio Lula da Silva, assumiu 

plenamente esse compromisso. Silva (2014, p. 118) comenta que a lógica que fundamenta as 

ações da agenda do Compromisso Todos pela Educação parece estar guiada pela “pedagogia 

de resultados”, onde o governo cria instrumentos de avaliação dos produtos, forçando, com 

isso, que os processos se ajustem às necessidades das empresas, onde a “pedagogia das 

competências” e “da qualidade total” visualiza a escola como uma empresa, os professores 

como prestadores de serviços, os alunos como os clientes e a educação como um produto que 

pode ser produzido com qualidade variável. Assim sendo, Silva (2014) acrescenta que os 

pilares assumidos pelo PDE centram-se em ações de avaliação, responsabilização e 

mobilização social e cita Saviani (2007, p. 1.233) para aludir que 

 

No que se refere aos níveis escolares, a educação básica está contemplada com 17 

ações, sendo 12 em caráter global e cinco específicas aos níveis de ensino. Entre as 

ações que incidem globalmente sobre a educação básica situam-se o “FUNDEB”, o 

“Plano de Metas do PDE-IDEB”, duas ações dirigidas à questão docente (“Piso do 

Magistério” e “Formação”), complementadas pelos programas de apoio “Transporte 

Escolar”, “Luz para Todos”, “Saúde nas Escolas”, “Guias de tecnologias”, “Censo 

pela Internet”, “Mais educação”, “Coleção Educadores” e “Inclusão Digital”. 

(SAVIANI, 2007, p. 1.233). (SILVA, 2014, p. 7). 

 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) constitui-se uma ferramenta 

criada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep), que reúne dois 
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conceitos de igual relevância para a qualidade da educação: o fluxo escolar e as médias de 

desempenho nas avaliações. Tal ferramenta e seus resultados deviam ser usados para propor 

melhorias no âmbito educativo dos diversos Estados brasileiros. No entanto, de acordo com 

Paz e Raphael (2010), face aos instrumentos de avaliação padronizados, o Ideb suscita 

inúmeras críticas tanto positivas quanto negativas. As críticas positivas giram em torno de 

acreditar que os dados fornecidos pela avaliação padronizada podem ser um instrumento 

significativo para a melhoria dos padrões de qualidade e implementação de novas políticas 

públicas, pois os dados do Ideb adicionam ao enfoque pedagógico os resultados das 

avaliações em larga escala do Inep e a possibilidade de verificá-los de forma resumida, 

permitindo, dessa forma, traçar metas de qualidade educacional.  

Como não poderia ser diferente, fundamentado nos resultados do Ideb e, 

principalmente, nas médias de desempenho das avaliações em agosto de 2011, o governador 

do estado de Goiás Marconi Perillo e o então secretário de Educação Thiago Peixoto, sob o 

ensejo de promover melhorias na educação goiana e envolver a comunidade em prol desse 

projeto, deram início à reforma educacional goiana: Pacto pela Educação – Um Futuro 

Melhor Exige Mudança. (SILVA, 2014). A reforma educacional de Goiás, assim como o 

IDEB, apresenta uma visão profundamente mercadológica e empresarial ao focar unicamente 

em dados quantitativos e não contemplar instrumentos avaliativos passíveis de mensurar a 

qualidade da aprendizagem dos alunos. No entanto, apresenta cinco pilares fundamentais: 1- 

Valorizar e fortalecer o profissional da educação; 2-Adotar práticas de ensino de alto impacto 

na aprendizagem; 3- Reduzir significativamente a desigualdade educacional; 4- Estruturar 

reconhecimento e remuneração por mérito; e 5- Realizar profunda reforma na gestão e na 

infraestrutura. Esses pilares foram distribuídos em vinte e cinco objetivos, os quais à guisa de 

ilustração, apresentamos a seguir um quadro extraído do documento Pacto pela Educação: um 

futuro melhor exige mudanças. Embora haja relevância para o contexto educativo goiano em 

cada uma dessas iniciativas, não nos deteremos na discussão sobre cada uma delas. Apenas 

falaremos da valorização do plano de carreira, do currículo de referência e da tutoria 

pedagógica, pois elas se apresentam fundamentais à discussão desse estudo.  
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Documento 2: Pacto pela Educação: um futuro melhor exige mudanças 

 
Fonte: Documento Pacto pela Educação: um futuro melhor exige mudanças. Disponível em: 

<http://www.educacao.go.gov.br/especiais/pactopelaeducacao/docs/>. Acesso em: 05 jan. 2016. 

 

Apesar das propostas elencadas no Pacto pela Educação, essa iniciativa governamental 

tem recebido inúmeras críticas em função da maneira como elas estão sendo conduzidas pela 

SEDUCE-GO. Entre as críticas destacam-se a meritocracia da cultura da premiação e da 

sanção que naturalizam a exclusão e a desigualdade nas redes de ensino, isso porque os 

recursos financeiros estatais destinados à educação, ao invés de serem distribuídos de forma 

igualitária para todas as escolas, são transformados pela SEDUCE-GO “em prêmios e, 

portanto, as escolas que não atingirem as metas, muitas vezes aquelas que mais precisam de 

aportes de recursos, são punidas recebendo menos verbas do que as demais” (SILVA, 2014, p. 

98). Há ainda o bônus ofertado aos professores. Esse bônus está vinculado à assiduidade e à 

apresentação de planos de aula. O percentual total do bônus será atribuído ao professor que 

tiver até um por cento de faltas e tiver entregado à coordenação pedagógica de sua escola o 

plano de aula dentro dos critérios exigidos pelo modelo padrão ofertado pela SEDUCE-GO. 

Assim sendo, os percentuais do bônus giram conforme a tabela abaixo: 
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Tabela 4  Percentuais de bonificação vinculados à assiduidade e apresentação de plano de 

aula 

Percentual (%) do Bônus Percentual (%) de faltas 

100% até 1% 

85% de 1,01% a 2% 

70% de 2,01% a 3% 

Fonte: GOIÁS (2011). 

 

Em entrevista ao Jornal O Popular, o superintendente de Inteligência Pedagógica de 

Formação da SEDUCE-GO, Raph Gomes Alves, defende que instituir uma política de bônus 

ao professor presente na sala de aula e que não se ausenta por motivos pouco convincentes 

significa que o aluno terá mais aulas e, portanto, aprenderá mais. Para ele, uma escola que 

sempre conta com a presença do diretor apresenta melhores resultados (Entrevista para o 

Jornal O Popular em 4 de nov. de 2011).  

Entre as críticas, destaca-se, igualmente, a cultura da total ausência do diálogo entre os 

legisladores, aqui denominados “Adão bíblico legislador”, e a comunidade acadêmica, em que 

se encontram os docentes e suas instituições escolares, e, consequentemente, a sociedade 

como um todo. De acordo com Raph, para que se possa defender o direito de aprendizagem 

dos alunos, é preciso construir um diálogo entre a SEDUCE-GO e a sociedade, isto é, 

 

envolver os pais, que [já tem se interessado e]têm entrado em contato com a 

secretaria para falar de fatos envolvendo a escola, como a dispensa mais cedo de 

alunos. É uma mobilização que a gente não percebia e a cada ano tem sido maior. Se 

fosse uma pressão específica para o IDEB não teríamos um trabalho focado para 

todas as séries, todos os alunos. (Entrevista para o Jornal O Popular em 4 de nov. de 

2011). 

 

Não obstante, falar de diálogo entre a SEDUCE-GO e a comunidade goiana permite 

explanar que, embora uma das propostas do Pacto pela Educação seja envolver a comunidade 

na melhoria da educação goiana, tal proposta não se pautou no diálogo com a sociedade, pois 

esse programa apenas foi comunicado aos pais, alunos, professores, coordenadores, diretores, 

subsecretários, servidores da secretaria, comunidade e sociedade civil organizada. A esse 

respeito, Silva (2014, p. 150) reforça que esse projeto foi elaborado por uma 

 

empresa multinacional especializada em consultoria empresarial, ignorando-se 

totalmente décadas de debate e produção científica dos pesquisadores e educadores 

da área, evidenciando os parâmetros privatistas que estão sendo implantados na rede 

estadual de ensino de Goiás viabilizados por meio do Pacto pela Educação. 

 



104 

 

Em relação ao envolvimento da família na vida escolar dos filhos, vale ressaltar que a 

preocupação com o desenvolvimento escolar vai além de questionamentos sobre horários de 

saída, entrada ou dispensas escolares. Participar da vida escolar dos filhos é acompanhar o 

desenvolvimento dos filhos na escola, comparecer a reuniões, participar de reformas 

educacionais, isto é, não relegar a vida escolar do filho à escola, assumindo a equivocada 

ideia de que o único responsável é o professor. 

Outra das críticas que destacamos é a cultura da produtividade. Nesse sentido, Raph 

Gomes Alves informa que a preocupação da pasta de Educação que ele dirige pauta-se pela 

garantia ao direito de aprendizado do aluno e não pela obtenção de bons resultados no Ideb. 

Raph informa que, para a obtenção de produtividade no Ideb, a Secretaria de Educação tem 

colocado à disposição das escolas programas de tutorias que monitoram e identificam 

problemas e dificuldades educativas, assim como auxiliam o coordenador pedagógico e o 

professor na gestão escolar (Entrevista para o Jornal O Popular em 4 de nov. de 2011). 

Em relação ao Ideb, tomando-o como ponto de partida para medir a produtividade 

educacional do contexto goiano, salientamos que há controvérsias quanto ao direcionamento 

dado a esse indicativo pela SEDUCE-GO. Em uma reportagem escrita para o Jornal O 

Popular sobre a pressão que sofrem os professores e diretores das escolas goianas para a 

obtenção de bons resultados no Ideb, Longo (2013) aponta que o Ideb envolve indução de 

conteúdos e estratégias como o Período de Intensificação da Aprendizagem (PIA). De acordo 

com Longo (2013), embora o Ideb seja uma estratégia correta de avaliação, em Goiás, ao 

invés de medir o desempenho pedagógico dos alunos e trazer benefícios para a educação, ele 

tem se tornado uma “Pressão por bons resultados”. Essa jornalista denuncia que, às vésperas 

do IDEB, o programa curricular dos professores tem que ser abandonado em função de uma 

cartilha imposta pela SEDUCE-GO. Essa cartilha, além de ser garantia de sucesso dos alunos 

no Ideb, também induz conteúdos curriculares que, ao longo do ano, roubam do professor o 

tempo que ele poderia dedicar ao planejamento elaborado no início de cada semestre. 

Já o superintendente de Inteligência Pedagógica e Formação da Secretaria de 

Educação do estado de Goiás argumenta que o PIA tem como foco os alunos do ensino básico 

regular que não atingiram um desempenho acadêmico adequado nas diversas disciplinas que 

compõem o currículo escolar. O objetivo é oferecer o acompanhamento de que precisam, em 

salas temáticas, em reagrupamentos e com tratamento individualizado. No entanto, os 

professores não devem deixar de atender aos alunos que tiveram bom rendimento escolar. 

Tanto os alunos de baixo rendimento quanto os de bom rendimento devem ter frequência 

durante a implementação do PIA. O objetivo dessa estratégia é, portanto, “desenvolver as 
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unidades educacionais mediante a consecução de ações educativas que venham a contribuir de 

forma significativa e com a melhoria do desempenho acadêmico dos alunos que têm 

dificuldades ou problemas na aprendizagem” (ALVES, 2013, p. 1).  

No entanto, Silva (2014) insere o PIA nas políticas de resultados que distorcem dados 

na rede de ensino para aumentar o Ideb. De acordo com Silva (2014), durante o PIA, os 

alunos com baixo desempenho nas avaliações ou prestes a reprovar são identificados e 

reagrupados em turmas que, durante aproximadamente quinze dias, recebem 

acompanhamento especial, participam de aulas organizadas por disciplina e em seguida são 

avaliados. Após essas ações, as notas obtidas por esses alunos substituirão as menores notas 

obtidas pelo aluno durante o semestre. 

Quanto à avaliação, Alves (2013) comenta que, na estratégia educativa, a avaliação 

assume um caráter formativo, visto que possibilita ao aluno instrumentos que o ajudem a 

verificar o que aprendeu, e à escola, verificar o que e como está ensinando. A escola, ao 

planejar as ações metodológicas programadas para o PIA, deve diagnosticar problemas, 

reestruturar não apenas os horários escolares, como também reagrupar os alunos, seja por 

níveis de dificuldade, temas de interesse, monitorias ou qualquer outro aspecto referente à 

instituição escolar. Alves (2013) sugere que os conselhos escolares avaliem a possibilidade de 

somar a nota obtida no PIA à menor nota do bimestre ou substituir a menor nota no 1º ou no 

2º bimestre letivo. Consequentemente, conforme defende Longo (2013), o PIA configura-se 

como uma força centrípeta instituída pela SEDUCE-GO, que aprova os alunos sem 

conhecimento suficiente e é realizada nos últimos dias de aula do semestre letivo. Em nossa 

opinião, isso mascara os índices reais de desenvolvimento escolar, não valoriza a 

temporalidade na aprendizagem e desvaloriza o aluno cuja aprendizagem está em acordo com 

a série ou ano em que está matriculado. 

Como foi demonstrado nas linhas anteriores, a total ausência de diálogo entre a 

SEDUCE-GO, a comunidade acadêmica e a sociedade, ao invés de se manifestar como uma 

força dialógica que busca conjuntamente a melhoria do sistema educativo, torna-se um 

embate entre as forças centrípetas e centrífugas, em que as intervenções educacionais 

advindas de instituições governamentais oprimem, são impositivas e silenciam as vozes da 

comunidade acadêmica e da sociedade em geral. 
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4.1.5 A resolução CEE/CP n. 5 e o Currículo referência da rede estadual de educação de 

Goiás 

 

No que diz respeito à documentação que orienta o ensino da língua espanhola no 

estado de Goiás no presente momento, devemos citar a RESOLUÇÃO CEE/CP nº 5, de 10 de 

junho de 2011, e o Currículo Referência da Rede Estadual de Educação de Goiás para o 

ensino médio. O primeiro documento foi referendado pelo Conselho Estadual de Educação de 

Goiás (CEE/GO) e regulamenta a educação básica em suas diversas etapas e modalidades 

para o sistema educacional do estado de Goiás. Após a data limite prevista pela Lei Federal 

11.161/2005 para a inclusão do ensino da língua espanhola nas grades curriculares do ensino 

médio brasileiro, a RESOLUÇÃO dispõe que o currículo básico para o ensino médio no 

Estado deve incluir duas línguas estrangeiras modernas em sua grade curricular, uma delas 

escolhida pela comunidade escolar na parte diversificada do currículo e outra em caráter 

optativo dentro das disponibilidades da instituição (GOIÁS, 2011) 
26

. 

Em relação à língua espanhola, o Conselho Estadual de Educação de Goiás 

estabeleceu que o estudo dessa língua fosse acrescentado na grade curricular das escolas da 

comarca como disciplina facultativa, de forma a garantir que todos os alunos que queiram 

estudá-la tenham a oportunidade de fazê-lo (GOIÁS, 2011). Na atualidade, na grade 

curricular, é atribuída uma hora-aula semanal à aprendizagem do espanhol. No entanto, sabe-

se que ela é opcional só no papel. A lei não se cumpre, pois além de não haver condições de 

seguir a legislação, os diretores de escolas não informam aos alunos esse fato, pois a falta de 

recursos profissionais, estruturais e econômicos torna inviável para as escolas a oferta de 

outras disciplinas também optativas. A regulamentação deve-se à RESOLUÇÃO CEE/CP nº 

5, de 10 de junho de 2011, que determina “a inclusão da Língua Espanhola nos currículos do 

ensino médio como disciplina de oferta obrigatória pela escola e de matrícula facultativa para 

o aluno, considerando o que dispõe a Lei N.11.161, de 5 de agosto de 2005” (GOIÁS, 2011). 

Quanto ao Currículo Referência da Rede Estadual de Educação de Goiás para o ensino 

médio, vemos que esse documento, embora seja apresentado como versão experimental, de 

caráter sugestivo, é um documento que merece o debate no âmbito educacional do ensino de 

línguas desse Estado, visto que, além de propor um conteúdo curricular que se distancia dos 

livros propostos e ofertados ao aluno do ensino médio pelo PNLD, também se distancia da 

                                                           
26

  O autor Goiás faz referência ao estado de Goiás como produtor de normatizações e outros documentos que 

regulamentam o ensino da língua espanhola nesse Estado, neste caso, à RESOLUÇÃO CEE/CP nº 5, de 10 

de junho de 2011 e ao Currículo Referência da Rede Estadual de Educação de Goiás para o ensino Médio. 
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carga horária atribuída ao ensino dessa língua. Isso denota que não houve diálogo entre os 

elaboradores do Currículo de Referência e as diversas instâncias governamentais encarregadas 

de institucionalizar o ensino dessa língua. 

 

4.1.6 A Lei nº 11.161 e seus desdobramentos  

 

A análise dos diários da pesquisadora, dos questionários aplicados aos professores 

participantes do curso de formação após cada encontro e os áudios das sessões reflexivas 

definiram as seguintes categorias: (a) A Lei 11.161 e as Orientações Curriculares para o 

Ensino Médio, (b) A Lei 11.161: o processo de implantação em Goiás, e (c) O programa 

nacional do livro didático e o Currículo de Referência do Estado de Goiás. 

 

4.1.6.1 A Lei nº 11.161 e as Orientações Curriculares para o Ensino Médio 

 

Com relação às Orientações Curriculares para o ensino médio, cabe também citá-las 

como uma diretriz que, embora contribua para a efetivação do ensino de língua espanhola no 

Brasil, situa-se, ao mesmo tempo, como uma regulamentação do Ministério de Educação do 

Brasil devidamente instituída que, em parte, não dialoga com a Lei nº 11.161. Analisemos o 

primeiro parágrafo que aparece como introdução, na primeira página das Orientações 

Curriculares: 

 

[Recorte 1] 

O presente texto tem como objetivo o estabelecimento de Orientações Curriculares 

Nacionais para o ensino da disciplina Língua Estrangeira Moderna – Espanhol no 

ensino médio, em virtude da sanção da Lei nº 11.161 (5/08/2005), que torna 

obrigatória a oferta da Língua Espanhola, em horário regular, nas escolas públicas e 

privadas brasileiras que atuam nesse nível de ensino. A lei também faculta a 

inclusão do ensino desse idioma nos currículos plenos da 5ª à 8ª série do ensino 

fundamental. (BRASIL, 2006, p. 127, grifo nosso). 

 

Agora, recuperemos o artigo 1º da Lei nº 11.161,  

 

[Recorte 2] 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 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 [...]. (BRASIL, 2005, grifo nosso). 
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Comparando o teor desses dois documentos, nota-se a falta de diálogo entre seus 

interlocutores, ou seja, há uma ruptura entre quem emite o primeiro enunciado, isto é, o 

parlamento brasileiro, e aquele que, na sua função de interlocutor, emite o segundo enunciado, 

isto é, o Ministério de Educação do Brasil. Note-se que, apesar de a lei em questão deixar 

claro que a matrícula dos alunos do ensino médio na disciplina língua espanhola é facultativa, 

nas orientações curriculares, tal informação não aparece. Pode-se inferir que esse documento 

interpreta que a Lei nº 11.161 torna obrigatória a oferta da Língua Espanhola em escolas 

públicas e privadas brasileiras que atuam no nível de ensino médio. A controvérsia, isto é, a 

falta de diálogo, antes especificada, proporciona lugar para dúvidas na compreensão 

relacionada ao modo como será ofertado o ensino da língua espanhola. Sobre isso, PP9 

solicita 

 

[Recorte 3] 

PP9 

Podemos discutir as leis para o ensino do espanhol também né, acho importante. 

Depois da reunião com o Conselho [de Educação do Estado de Goiás], eu fui ler [a 

Lei nº 11.161] não está igual às orientações, sempre uso só as orientações, prefiro as 

orientações, é melhor. Lá não diz que os meus alunos estudam se quiserem. Na 

minha escola é obrigatório inglês e espanhol.
27

 (Interações dos professores-

participantes do curso. Encontro 1. O currículo, abril/ 2013, grifos nossos).  

 

Da falta de diálogo entre a Lei nº 11.161 e as orientações curriculares, surgem lacunas 

na compreensão de como deve ser estabelecido o currículo do ensino de língua espanhola nas 

escolas públicas do estado de Goiás. Vemos, portanto, que a lacuna entre tais documentos 

interfere inclusive na grade curricular dos centros educativos, visto que as Orientações 

Curriculares levam a entender que todos os alunos do ensino médio devem estudar 

obrigatoriamente a língua espanhola. Todavia, se o texto da lei for seguido conforme 

promulgado pelo presidente do governo brasileiro, há de se entender que as escolas do ensino 

médio têm de ofertar obrigatoriamente o ensino da língua espanhola. No entanto, o aluno a 

estudará se ele quiser.  

 

4.1.6.2 A Lei nº 11.161: o processo de implantação em Goiás 

 

Se por um lado, como foi referido na parte teórica desse estudo, houve certo atraso no 

cumprimento da ordem governamental referida, por outro lado, tal regulamentação contrapôs-

                                                           
27

  Na transcrição das falas dos participantes do estudo sublinhamos as informações de maior relevância para a 

análise dos dados. 
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se à progressiva ascensão do ensino de língua espanhola no estado de Goiás. Nesse sentido, 

em relação à Resolução CEE/CP nº 5, de 10 de junho de 2011, e do Parecer CEE/CP nº 10, de 

29 de junho de 2012, que normatiza o ensino da língua espanhola em Goiás, PP4 comenta: 

 

[Recorte 4] 

PP4 

E nós já tínhamos conseguido duas horas semanais e, agora, como vai ser? Os 

alunos vão querer? Foi difícil, a minha diretora não entendia, no curso [de formação 

continuada oferecido pela UFG] de, acho 2009, estudamos isso. Todos falavam que 

o inglês era o obrigatório, mas nós estudamos, vimos, não é assim, aí conseguimos 

duas horas né, duas horas. (Interações dos professores-participantes do curso. 

Encontro 12 e 13  O Currículo Referência da Rede Estadual de Educação de Goiás, 

julho/2013).  

 

Trazendo a este contexto Calvet, mencionado por Savedra e Lagares (2012), 

observamos que as políticas linguísticas são decisões que dizem respeito sobre quais línguas 

serão promovidas, e, acompanhando esse raciocínio, lembramos que a Lei nº 11.161 tem o 

objetivo de promover o ensino da língua espanhola no Brasil. No entanto, concebemos que a 

referida lei se manifesta como uma política linguística que não define ou se manifesta 

parcialmente sobre isso. De tal forma, nos perguntamos: Será que, antes da promulgação de 

tal lei, a situação do ensino da língua espanhola no Brasil não merecia uma prévia consulta 

para, após isso, decidir qual a forma mais eficiente de promover o ensino dessa língua? Nesse 

sentido, nos servimos dos conceitos “desoficialização” e “apagamento”, de Rodrigues (2012), 

citado por Lagares (2013), para comentar que o fato de o Conselho de Educação do Estado de 

Goiás ter dado seguimento à Lei nº 11.161, facultando a matrícula dos alunos do ensino 

médio na disciplina língua espanhola, pode trazer consigo a desoficialização e apagamento do 

ensino dessa língua no referido Estado.  

Note-se que, conforme apontamentos de Laseca (2008), com quem concordamos, o 

futuro do ensino da língua espanhola no estado de Goiás já se manifestava promissor em 

2005, bem como nas escolas públicas goianas em que se ensinava essa língua junto com o 

ensino da língua inglesa, esta última em caráter obrigatório. Assim sendo, cabe aqui nos 

perguntarmos: Tornar o ensino de língua espanhola facultativo não seria legitimar a sua 

desoficialização e, consequente, apagamento? 
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4.1.6.3 O programa nacional do livro didático (PNLD) e o Currículo de referência do Estado 

de Goiás 

 

Outra questão importante que merece menção neste estudo são as políticas 

educacionais destinadas pelo governo federal como apoio à Lei 11.161, sobre o que o artigo 

6º da mesma lei diz: 

 

[Recorte 5] 

Art. 6
o
 A União, no âmbito da política nacional de educação, estimulará e apoiará os 

sistemas estaduais e do Distrito Federal na execução desta Lei. (BRASIL, 2005).  

 

Com relação às políticas educacionais promovidas pelo governo federal aos sistemas 

estaduais, destacamos o Programa Nacional do Livro Didático, que dispõe sobre a oferta dos 

livros de língua espanhola para os alunos da rede pública. No entanto, são importantes dois 

comentários: a oferta dos livros didáticos para as escolas públicas pelo PNLD existe desde 

1929. No entanto, e apesar da Lei nº 11.161, a oferta dos livros de língua espanhola só se 

concretizou em 2012, isto é, após a data prevista para a efetivação da lei. O PNLD ofertou três 

coleções de livros: El arte de leer español, organizada em unidades temáticas; Enlaces – 

español para jóvenes brasileños, pautada na visão contrastiva do ensino de línguas; e Síntesis 

– curso de lengua española, organizado em unidades temáticas. Tal como recomendado nas 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio, essas três coleções consideram em sua 

organização diferentes gêneros textuais.  

O manual de espanhol que os professores-participantes do estudo tiveram acesso foi o 

Síntesis, de Ivan Martin, organizado em eixos temáticos, apresentados por meio de textos que 

contemplam os diversos gêneros discursivos. Entretanto, essa organização não coincide 

necessariamente com a organização dos gêneros discursivos apresentados no Currículo de 

Referência da Rede Estadual de Educação de Goiás.  

 

[Recorte 6] 

PFP 

O que vocês acham do livro didático oferecido pelo Programa Nacional do Livro 

Didático? 

 

PP5 

Sobre o livro didático? 

Seguir o livro ou o Currículo de referência do Estado de Goiás? Tá difícil. E, sem 

contar que os livros didáticos do PNLD apresentam conteúdos diferentes dos 

apresentados nesse no Currículo de Referência. 

 

PFP 
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Qual dos livros?  

 

PP5 

O único que chegou professora. Chegou só o Síntesis. Ele não tem as mesmas 

coisas. Os do currículo tinham que ver isso. Ah, e o livro ainda não chegou para 

todos viu, chegou para os do primeiro e segundo, do terceiro só no final do ano.  

(Interações dos professores-participantes do curso. Encontros 8 e 9  O PNLD e o 

manual de língua espanhola Síntesis, junho/2013).  

 

Conforme pudemos verificar, embora seja uma política educacional, de fato efetivada, 

houve problemas quanto à divulgação de duas das coleções e quanto à quantidade de livros 

ofertados pelo governo Federal. Tais problemas podem ter duas raízes: o número de 

exemplares adquiridos pelo PNLD ou, talvez, por desconhecimento das diretrizes da política 

em questão, as administrações das escolas em que trabalham os professores participantes do 

estudo podem não ter feito o cadastramento e a solicitação do número de livros suficientes 

para seus centros educativos. Por isso, é relevante não só programar políticas sociais, mas 

tornar as políticas educacionais realmente válidas, fazendo uma ampla divulgação das 

mesmas, criando estratégias para que as editoras façam chegar a todas as escolas públicas ao 

menos um exemplar das coleções contempladas no PNLD e, por último, criar oportunidades 

para debater as propostas teórico-metodológicas das coleções em questão.  

Se, por um lado, observam-se possíveis problemas nas instituições públicas, observa-

se, igualmente, que as editoras vencedoras dos editais do PNLD carecem de estratégias e 

assessorias não de treinamento, mas de estratégias que atendam às urgências educativas. As 

estratégias às quais fazemos menção dizem respeito às formas de aprimorar as obras 

produzidas, adequando-as melhor ao mercado nacional. Ao que nos parece, uma vez vencida 

a concorrência, tais editoras estagnam-se e, ao mesmo tempo, esquecem que esse edital 

envolve muito mais que os ganhos econômicos. Envolve, acima de tudo, dar continuidade a 

projetos educativos que, contemplando as reflexões do professor sobre as reais necessidades 

do contexto educativo, podem levar à elaboração de manuais de ensino e aprendizagem de 

melhor qualidade e melhor ajustados à realidade educativa da população brasileira.  

Diante do exposto, questionamos: o mercado editorial está preparado para aceitar as 

transformações da atual conjuntura social ou pretende dar continuidade à produção de 

material didático que, em muitos casos, maqueia velhas metodologias e reproduz receitas 

educativas que deram certo em outros contextos sociais?  
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4.1.6.4 Currículo Referência da Rede Estadual de Educação de Goiás versus carga horária 

no ensino de espanhol 

 

Embora seja apresentado como versão experimental, os professores devem cumprir o 

Currículo Referência da Rede Estadual de Educação de Goiás para o ensino médio. Sugere-se 

que o documento seja levado a debate no âmbito educacional do ensino de línguas deste 

Estado, pois além de propor um conteúdo curricular que se distancia dos livros propostos e 

ofertados ao aluno do ensino médio, também se distancia da carga horária atribuída ao ensino 

de línguas estrangeiras neste mesmo Estado. Nota-se que, além da ausência de diálogo com os 

professores para a elaboração do currículo, houve igual ausência de diálogo entre as diversas 

instâncias governamentais encarregadas de institucionalizar o ensino de línguas. Sobre essa 

falta de diálogo, PP5 afirma: 

 

[Recorte 7] 

PP5  

Veja a discrepância: tantos conteúdos para 10 aulas por bimestre, isso se não tiver 

nenhum feriado ou reunião. E sem contar que os livros didáticos do PNLD 

apresentam conteúdos diferentes dos apresentados nesse no Currículo de Referência. 

(Interações dos professores-participantes do curso. Encontros 12 e 13  O Currículo 

Referência da Rede Estadual de Educação de Goiás, julho/ 2013).  

 

É digno de nota o descontentamento do professor ao fazer referência à carga horária 

semanal (01 hora aula) atribuída pela Secretaria de Educação do estado de Goiás ao ensino da 

língua espanhola e ao Currículo de Referência do estado de Goiás para o ensino médio. No 

tocante à carga horária, bem se sabe que, conforme defendemos com Zagury (2007), esse fato 

já condena ao fracasso o ensino de qualquer língua estrangeira que se pretenda aprender na 

escola pública.  
Ainda sobre o assunto, PP7 comenta: 

 

[Recorte 8] 

PP7 

Então, estão em anexo a planilha quinzenal e o currículo de referência. Essa planilha 

é uma ficha na qual temos que descrever as aulas de quinze em quinze dias, entregar 

para a coordenação e toda semana vai à escola uma Tutora que confere essas fichas 

e, se tiver algo que não está de acordo com as referências, temos que refazer. Bem, 

eu acho isso uma grande [...] [falta de respeito]. [...] E não é só isso, as 

coordenadoras devem assistir às aulas para ver se realmente o que está no papel está 

sendo feito. 

Bem, é isso que eu acho sobre a realidade docente, como eu disse sexta, dar aula não 

é difícil. O difícil é suportar toda essa cobrança burocrática inútil. (Interações dos 

professores-participantes do curso. Encontros 12 e 13  O Currículo Referência da 

Rede Estadual de Educação de Goiás, julho/2013).  
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PP5 e PP7 denunciam: ferem-se os cofres públicos que empregam dinheiro dos impostos 

para comprar material didático; fere-se o direito dos alunos que recebem o material e fere-se a 

autonomia do professor em exercício. Conforme PP7 diz, “dar aula não é difícil”, o difícil e, 

porque não dizer, absurdo é ter a autonomia ferida em nome de uma melhoria na educação que 

nunca virá porque o professor não é chamado a contribuir com os seus saberes práticos. Decisões 

importantes são tomadas por quem desconhece as peculiaridades do ensino que, ao que nos 

parece, não dialogam entre si. Nesse sentido, concordamos com Zagury (2007) quando ele diz que 

é necessário ouvir o que o professor tem a dizer sobre seu contexto profissional. Nenhum 

benefício haverá para a educação enquanto o professor continuar sendo tratado como um 

profissional incapaz de produzir conhecimento. 

É igualmente relevante comentar que em nome de uma educação pública, gratuita e de 

qualidade, PP5 e PP7 cobram um diálogo construtivo que funcione à maneira de uma força 

centrífuga. Isto é, uma força dialógica que conceda a eles o direito responsivo da palavra 

transformadora a favor da educação pública. Portanto, com Bakhtin (1997), defendemos que, 

nesse contexto, a palavra vai se manifestar como ponto central onde se encontrarão os pontos 

de vista e vivências educativas dos professores, dos legisladores e dos elaboradores dos 

currículos. De tal forma, reiteramos que os professores não podem nem devem ficar à margem 

da construção do currículo escolar, assim como os legisladores não podem nem devem agir 

como o Adão bíblico bakhtiniano. 

 

4.1.6.5 O Período de Intensificação da Aprendizagem (PIA) 

 

Conforme defendido ao longo desse estudo, as intervenções educacionais mediadas 

pelo poder público são decisões que, embora se traduzam em tentativas de atender às 

necessidades e avanços sociais, são decisões despóticas, não avaliam o que o professor tem a 

dizer sobre o contexto educativo e não levam em conta o savoir-faire desse professor. Um 

exemplo bastante claro da situação descrita foi pautado por PP1, durante a sessão reflexiva de 

30 de agosto, momento em que nos dispusemos a informar quais os problemas que 

enfrentamos em nossos contextos educativos. Nesse sentido, no recorte a seguir, PP1 comenta 

 

[Recorte 9] 

PP1 

Parece que eles [os alunos] não querem nada, os pais não acompanham o rendimento 

escolar dos filhos, só aparecem, às vezes, no final do ano quando o menino está 

reprovando. E aí, a coordenadora diz que tem que dar um jeitinho. Não é justo, não 

gosto disso. Mas o pior é o PIA [Período de Intensificação da Aprendizagem], é uma 

piada mesmo, nós temos que recuperar tudo o que o aluno não fez durante o 
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semestre em uma semana. Fazer o que, é ordem da SEDUCE. (Interações dos 

professores-participantes do curso. Encontro 15  La educación prohibida e “La era 

del profesor desorientado”, agosto/ 2013).  

 

Veja-se que PP1 exprime indignação sobre a proposta educativa indicada pela 

Secretaria de Educação do estado de Goiás, instituição da qual faz parte como funcionária 

pública. Tal indignação é razoável, pois nada foi feito por essa instituição para discutir com 

seus professores sobre o como e o que fazer diante dessa proposta educativa e, acima de tudo, 

sobre as dificuldades que eles enfrentam em seu fazer pedagógico. Se, ao menos, tivessem 

sido oportunizados aos professores momentos de reflexão sobre os preceitos teóricos que 

amparam a proposta educativa antes citada, talvez essa profissional tivesse um 

direcionamento que a levasse a planejar e elaborar material didático apropriado ao momento 

em questão.  

A indignação de PP1 é asseverada por PP2, quando ela denuncia: 

 

[Recorte 10] 

PP2 

O pior [do PIA] é que nem as Tutoras sabem como tem de ser feito, eles não 

indicam nada. A gente não pode liberar nenhum aluno. Todos tem que ficar na sala 

de aula onde temos que recuperar os que não sabem nada. É difícil! (Interações dos 

professores-participantes do curso. Encontros 16 e 17  Período de Intensificação da 

Aprendizagem (PIA), setembro/ 2013).  

 

PP2 comenta a falta de apoio e conhecimento das tutoras educativas indicadas pela 

Secretaria de Educação para fornecer subsídios aos professores sobre as propostas educativas 

implementadas. Note-se que a tutora educativa aqui citada, embora seja professora 

graduada
28

, parece não ter conhecimento da importância da reflexão, do diálogo e da 

aprendizagem colaborativa em contextos de aprendizagem. No recorte 10, vemos que PP2 

acredita que a mesma não tem informação que possa contribuir com o conhecimento 

profissional de que as professoras precisam para cumprir as suas funções de forma satisfatória 

à demanda a elas atribuída.  

Finalizadas as discussões sobre o Contexto 1 concernente às relações estabelecidas 

entre as legislações e suas aplicações no contexto educacional, mais especificamente, ao 

ensino de espanhol, na seção seguinte, daremos início à segunda parte de nossa discussão dos 

dados, isto é, o Contexto 2, em que abordamos os resultados do projeto que objetivou 

promover a formação continuada de professores de língua espanhola no estado de Goiás. 

                                                           
28

  As Tutoras são professoras concursadas na SEDUCE-GO, portanto, graduadas em uma das diversas 

Licenciaturas que compõem o currículo escolar ou em pedagogia. 
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4.2 Contexto 2  O projeto: reflexão crítica e colaborativa na formação do professor de 

língua espanhola  

 

Nesta parte da tese, apresentamos uma análise das percepções dos participantes do 

estudo a respeito das intervenções mediadas pelo poder público em sua formação continuada e 

sobre a importância da reflexão crítica e a colaboração entre os docentes para a melhoria de 

suas práticas em sala de aula. Os dados coletados para esta parte do estudo discutem as 

seguintes categorias: a) As IES e as escolas de ensino básico regular: entraves para a 

formação continuada; b) A formação continuada: decisões verticalizadas, e c) A formação 

continuada: decisões conjuntas. 

Essas categorias partem da análise dos dados coletados para este estudo e se 

fundamentam teoricamente no entendimento de que, conforme mencionado no capítulo que 

dá base teórica a essa tese, a formação continuada é vista como a solução dos problemas 

educativos da atualidade. Nesse sentido, posicionamo-nos com Smyth (1991), quando 

defende que descrever, informar, confrontar e reconstruir mediante o diálogo colaborativo são 

momentos de reflexão e aprendizagem significativos. 

 

4.2.1 As IES e as escolas de ensino básico regular: entraves para a formação continuada 

 

Quando se fala em instituições de educação superior destinadas à formação de 

professores e instituições do ensino básico regular, muito se tem questionado em relação ao 

distanciamento entre as IES e as escolas de ensino básico regular. Inclusive são frequentes as 

reclamações a respeito de que o professor da academia, isto é, o professor formador serve-se 

das escolas de ensino básico apenas como campo de estudo e não contribui com o 

aprimoramento dessas instituições. É dito que, em muitos casos, o professor da academia vai à 

escola campo, coleta dados para a sua pesquisa, tece duras críticas ao contexto, apresenta seu 

trabalho e/ ou publica o resultado do seu estudo e esquece-se de, ao menos, voltar à escola 

campo estudada para dar um feedback em relação aos fatos que motivaram suas críticas. 

No entanto, iniciativas destinadas à construção de projetos de formação continuada 

entre IES e escolas públicas têm esbarrado em uma série de entraves. Entre eles, acreditamos 

que o mais grave está no fato de muitos dos secretários de Educação estarem ocupando tal 

cargo devido a acordos políticos e não devido à sua qualificação profissional, conhecimentos 

na área da educação ou mesmo, pela compreensão da importância que o processo de formação 
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continuada para professores em exercício tem para uma prática docente que pode minimizar 

problemas de fracasso escolar (ZAGURI, 2007). 

No estado de Goiás, Thiago Peixoto, secretário de Educação do ano em que 

desenvolvemos o projeto de formação continuada que deu sustento a esse estudo, é 

Economista e tem pós-graduação em Gestão de projetos. Em seu discurso de posse, durante a 

solenidade de transmissão de cargo da Secretaria de Educação
29

, ele pregou a “continuidade 

sem continuísmo” para a gestão que pretendia desenvolver na SEDUCE-GO. Tal fala poderia 

ser entendida como dar continuidade à gestão e/ou acordos da anterior secretária de Educação, 

a professora da Universidade Federal de Goiás, Milka Severino, que apoiou ações de 

formação continuada para professores de espanhol envolvendo a UFG e a SEDUCE-GO, 

porém,  

 

[Recorte 11] 

PFP 

[No curso de formação continuada] inicialmente tivemos preenchidas as vinte vagas, 

no entanto, em função de diversas limitações dos professores participantes acabamos 

coletando dados de apenas oito professores. A principal limitação que enfrentamos 

foi que, embora diversas diligências tenham sido feitas junto à Secretaria de 

Educação do estado de Goiás, não conseguimos nem a renovação do acordo anterior 

para a formação continuada dos professores de espanhol em exercício, nem a 

autorização para que esses professores participassem do curso. (Diário reflexivo da 

PFP, novembro/2013).  

 

Nesse sentido, concordamos com a discussão levantada por Chaguri e Azevedo (2014) 

quando falam a respeito da necessidade de que os cargos-chave em políticas de intervenção 

educativa sejam ocupados por profissionais vinculados à educação. Além disso, acreditamos 

ser de igual relevância insistir na necessidade de que os nomes cotados para tais cargos sejam 

de representantes com currículos de comprometimento real com a educação. Em outras 

palavras, o que tem se observado é que, embora alguns professores ocupem nos governos 

cadeiras relevantes no âmbito das secretarias de educação, boa parte deles assume tais 

cadeiras não em função do compromisso real com a educação, mas em função de vínculos 

políticos. Nesses casos, as esperanças da sociedade em relação a melhorias educacionais 

vindas da administração pública desvanecem-se, já que, nessa duplicidade de interesses, se 

sobrepõe a supremacia do político e subordinam-se os interesses do educador. 

                                                           
29

  A solenidade de transmissão de cargo da Secretaria de Educação aconteceu no dia 3 de janeiro de 2011 e, 

está na íntegra no sítio <https://youtu.be/AseQLhj3Ttw>. 
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Da falta do entendimento sobre o processo de formação para professores em exercício, 

decorre igualmente a falta de apoio orçamental para que os professores possam participar de 

iniciativas de formação continuada. Tal fato expõe-se claramente na fala da professora PP6.  

 

[Recorte 12] 

PP6 

E professora, eu queria fazer um acordo para vir a cada duas semanas, não consigo 

vir toda semana, estou gostando, está bom, mas está difícil vir.  

 

PFP: Por quê? 

 

PP6 

Está ficando muito caro, a minha cidade é distante, tenho que pagar substituta e, 

além do mais, a minha Regional não pode me ajudar com diárias. Por isso, não dá 

para continuar vindo toda semana. Você sabe o salário é baixo e o custo para vir é 

alto. 

(Interações dos professores-participantes do curso. Encontros 8 e 9  O PNLD e o 

manual de língua espanhola Síntesis, junho/2013).  

 

A professora em questão, como muitos outros professores participantes do curso, mora 

no interior de Goiás e, mesmo tendo solicitado diárias para poder participar do curso de 

formação, esse apoio foi negado. Devemos explicar aqui que o apoio foi igualmente solicitado 

por outros professores e, alguns deles, nem mesmo tiveram respostas a respeito da solicitação.  

Note-se que, embora muitos professores queiram e tenham consciência de que só melhorarão 

as suas atividades profissionais se inseridos em ações de formação continuada, eles estão 

impossibilitados de fazê-lo. No caso desse estudo, a impossibilidade esteve no fato de que, 

embora o curso fosse completamente gratuito, esses professores, além de terem que pagar um 

substituto para dar aula no lugar deles, também tiveram que custear gastos com passagens de 

ônibus interestadual e, em alguns casos, diárias de hotel, já que alguns deles só podiam 

retornar às suas cidades de origem no dia seguinte após o curso.  

É importante destacar que, a administração pública divulga inúmeros programas de 

bolsas e apoios governamentais para a formação do professor, cita esse mesmo professor 

como eixo central da melhoria educacional, assim como acontecia no início do Império 

(durante a Lei das Primeiras Letras, 1827), mas, ainda hoje, o governo não disponibiliza 

orçamento suficiente para a formação desse profissional e, consequentemente, a formação 

continuada dá-se às custas do próprio professor. 

Outra consequência decorrente de não termos conseguido o acordo de formação 

continuada com a SEDUCE-GO foi o fato de muitas das reuniões pedagógicas dos 

professores em suas instituições de origem coincidirem com o nosso curso. Isso pode ser 
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conferido quando PP9 traz ao encontro o cronograma de reuniões pedagógicas de sua 

instituição e propõe: 

 

[Recorte 13] 

PP9 

Podemos alterar as datas de nosso cronograma? É que vi que nossos encontros vão 

coincidir com as reuniões na minha escola. 

 

PFP  

Se te der uma declaração de que você está participando do curso, você pode 

justificar tua falta? 

 

PP9 

E, sei não, posso perder o “bônus”, a minha diretora não perdoa as faltas e, em 

alguns encontros, estarão as Tutoras. Mesmo que a diretora queira, não pode fazer 

nada, elas [as Tutoras] verificam a frequência.  

 

PP3 

Acho que as datas dela não coincidem com as minhas, vamos ter que revezar. Estou 

[...] [incomodada] com os bônus, a presença das Tutoras, não sabem [...] [nada de] 

dar aula de espanhol e ainda querem dar palpite. Desculpe-me profe., mas estou 

quase me aposentando como professora de espanhol e tenho que obedecer quem 

nem formação na área tem. Fico indignada, indignada. [Grifo da autora do texto]. 

(Interações dos professores-participantes do curso. Encontros 8 e  9  O PNLD e o 

manual de língua espanhola Síntesis, junho/2013).  

 

O bônus referido nas falas do recorte 13 é uma política pública ofertada pelo estado de 

Goiás, no valor de mil e quinhentos reais anuais e abonados respeitando o percentual de faltas 

de cada docente. Essa política é um prêmio à assiduidade dos professores em exercício, sem 

embargo, conforme define Afonso (2001), funciona também como forma de controle, pois só 

serão abonadas as faltas para tratamento de saúde mediante atestado médico. Podemos inferir, 

portanto, que, se o professor tiver que faltar às suas atividades profissionais em sala de aula, 

mesmo que seja para participar de atividades de formação, será duplamente penitenciado. 

Primeiro, porque as subvenções para essa formação são negadas e segundo, porque corre o 

risco de perder o bônus. 

 

4.2.2 A formação continuada: decisões verticalizadas 

 

Quando colocada em xeque a problemática que atinge o sistema educativo brasileiro, 

normalmente se costuma atribuir a responsabilidade por tal problemática ao professor. Grosso 

modo, concordamos com Gatti, Barreto e André (2011) quando afirmam que no âmbito 

educativo há diversos atores e fatores, entre eles a vontade do aluno de aprender, o apoio e 

contribuição do cuidador deste ou daquele jovem aluno no desempenho educacional, a 

inexistência de uma estrutura adequada nos centros educativos, a falta de apoio 
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governamental e, porque não citar, as decisões das secretarias de educação que atingem 

diretamente a função do profissional que está na sala de aula e à frente do batalhão de choque 

educativo.  

No tocante às decisões das secretarias de educação mencionadas acima, parte da 

temática da nossa tese, há muito para ser dito. No entanto, concentraremos nossa atenção em 

um dos aspectos que mais tem aparecido no grupo de professores-participantes deste estudo: 

“a desconsideração da voz do professor nas decisões verticalizadas assumidas pela Secretaria 

de Educação do estado de Goiás”, visto que os professores do grupo em questão têm atribuído 

a esse aspecto algumas relações com os problemas que eles enfrentam em sala de aula. 

Deixemos claro que a educação é um processo em que o professor e o aluno são partes 

fundamentais e, como todo processo, tem autores e regras de participação para esses autores. 

Se o professor é tomado como um dos atores principais desse processo, a lógica é que seja 

visto como um profissional cuja função é ensinar uma ciência, conjuntamente com 

especialistas nas áreas em questão, de forma a realizar a construção do currículo dessa 

ciência. Para tanto, os pontos de partida seriam o conhecimento do professor e os 

conhecimentos trazidos pelos especialistas nomeados pela Secretaria de Educação para essa 

função. No entanto, é frequente escutar que esse processo é quebrado.  

Nesse sentido, sobre um dos cursos de formação continuada ofertado pelo governo do 

estado de Goiás em 2013, no qual supostamente os professores participantes apresentariam 

sugestões a respeito do currículo a ser implementado no ensino de língua espanhola, os 

professores PP1 e PP5 comentam:  

 

[Recorte 14] 

PP1 

Fomos convocados, fomos apresentar nossas opiniões e nada. Fomos usados mais 

uma vez. Já veio tudo pronto. Perdemos tempo, discutindo currículo, apresentando 

ideias e, no final, ficou tudo como eles queriam, como eles tinham planejado. E o 

nosso trabalho ficou em nada, nossas ideias não foram levadas em conta. É sempre 

assim!
30

 (Interações dos professores-participantes do curso. Encontro 3  Decisões 

conjuntas, abril/2013). 

 

[Recorte 15] 

PP5 

Perdemos dois dias, dois preciosos dias aprendendo a fazer diário. A fazer diário eu 

aprendi na faculdade, isso já sei fazer, eu quero discutir a carga horária, o número de 

alunos, a falta de computadores. Isso também deve ser discutido, não fazer diário, 

                                                           
30

  Deixamos claro que não houve entrevistas ou questionamentos sobre os cursos de formação ofertados pelo 

governo do estado em que se desenvolve o estudo. Dessa forma, as interações dos professores participantes 

que fazem referência a tais encontros surgiram espontaneamente ao longo do curso e como manifestações dos 

mesmos em relação ao tipo de curso de formação continuada que eles rejeitavam por acreditar que não 

contribuía para levar melhorias ao contexto educativo. 
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isso eu já sei fazer. (Interações dos professores-participantes do curso. Encontro 3  

Decisões conjuntas, abril/2013). 

 

Nas falas acima, distinguem-se alguns pontos fundamentais. O primeiro deles mostra 

que, embora o professor queira participar e tenha conhecimentos para contribuir, isso não é 

levado em conta, visto que as decisões já tinham sido tomadas por especialistas que 

desconhecem o seu contexto educativo. Desse modo, defendemos com Fullan e Hargreaves 

(2000), que o professor, como conhecedor da realidade educativa, não pode ficar à margem na 

construção do currículo, pois a sequência de todo o processo educativo é interdependente e 

organizada para produzir um determinado resultado, que é, nesse caso, levar o outro ator 

principal do processo, o aluno, a aprender. O recorte 15, por exemplo, mostra-nos que a 

professora manifesta o desejo de, inclusive, discutir a respeito da estrutura e a disposição da 

carga horária para a língua estrangeira que leciona.  

O segundo ponto desprendido do recorte 14 é a desmotivação do professor originada 

do desprestígio a que é submetido profissionalmente e o sentimento de ter perdido horas de 

trabalho indispensáveis para cumprir com outras exigências também profissionais. Essa 

situação perpassa pela desvalorização de um profissional preparado durante, em média, quatro 

anos em uma universidade e que vê sua prática profissional irrealizável, já que é tratado como 

um executor de tarefas e não como um profissional cujos conhecimentos o tornam apto a 

realizar suas funções de maneira satisfatória e eficaz. O professor vê-se distante de uma de 

suas muitas e principais atribuições, que seria construir um currículo, desenvolvendo-o, 

adaptando-o, remanejando-o e reconstruindo-o durante todo o ano letivo escolar, observando 

as necessidades dos seus alunos.   

O terceiro ponto é a decisão curricular nas mãos de quem desconhece as necessidades 

e urgências educativas e a consequente inviabilização de oportunizar ao professor em 

exercício a chance de desenvolver pesquisas direcionadas ao seu âmbito educativo. Esquece-

se, consequentemente, que, como diz Demo (2008), o eixo central do aprimoramento da 

educação é a pesquisa e que sem ela é como diagnosticar um paciente com uma doença 

terminal rara sem conhecer os sintomas que este padece.  

O quarto ponto a discutir é a construção do currículo da formação continuada. Esse 

currículo, como todo programa que dá sequência à aprendizagem, deveria conectar o currículo 

formal dos cursos de formação inicial para o professorado às necessidades desse profissional 

em exercício e, por isso, construir com os professores em formação um currículo que atenda 

às suas urgências profissionais. Nesse sentido, veja-se que no recorte 15, PP5 arrazoa: 

“Perdemos dois dias, dois preciosos dias aprendendo a fazer diário. A fazer diário eu aprendi 



121 

 

na faculdade, isso já sei fazer”. Essa professora questiona a relevância dos ensinamentos 

recebidos durante o curso de formação e sente que tais conhecimentos foram inúteis já que há 

outras questões mais relevantes relacionadas à educação pública.  

Veja-se que, assim como discutido ao longo desse estudo, concordamos com Chaguri 

e Azevedo (2014) quando comentam que as práticas e ações profissionais do professor estão 

sempre guiadas por decretos, legislações e portarias referenciados pelos governos federal, 

estadual e municipal.  Ainda trazemos a esse contexto Bakhtin (1997) para defender que a 

palavra impressa nesses decretos, legislações e portarias está impregnada de sentidos 

ideológicos e vivenciais que não admitem o diálogo. Isto é, a documentação oficial que rege 

as ações profissionais do professor age como uma força centrípeta monológica, opressora, 

centralizadora que não admite a tensão da palavra daquele que, realmente, conhece os 

problemas relacionados à educação. 

Mais uma vez questionamos: os currículos decididos por um grupo de profissionais 

que desconhecem as necessidades do contexto educativo e, ao que nos parece, desconhecem 

igualmente o currículo de formação inicial destinado ao grupo de professores cursistas, podem 

dar certo?  

 

4.2.3 A formação continuada: decisões conjuntas 

 

Como exposto em linhas anteriores, o professor tornou-se um executor de decisões 

daqueles que em muitos casos desconhecem a realidade escolar. Nesse sentido, concordamos 

com Cárdenas (2008) quando defende a participação do professor na tomada de decisões para 

favorecer o contexto escolar. Tal afirmação vai ao encontro do recorte 16, quando PP3 diz: 

 

[Recorte 16] 

PP3 

Eu tenho três experiências, trabalho em uma escola particular onde uso um material 

mexicano. Trabalho em outra escola parecida com a dos meus colegas onde não 

tenho nenhum material. A diretora da escola [particular] me pediu que procurasse 

material e eu busco material conforme as necessidades dos meus alunos. Exemplo, 

eu tenho um menino de quarto ano que estava buscando muitas coisas na internet, 

coisas perigosas. Então eu vi as fotos que ele postou no Facebook e trabalhei um 

texto para tentar alertar. Para que ele saiba dos perigos na internet. (Interações dos 

professores-participantes do curso. Encontro 8 e 9  O PNLD e o manual de língua 

espanhola Síntesis, junho/2013). 

 

A fala do recorte 16 demonstra que PP3 não cimenta o seu fazer pedagógico na 

reprodução de conhecimentos produzidos por outros. Ao contrário, conforme defende Smyth 

(1991), evidencia ser capaz de criar conhecimento mediante a observação do contexto 
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educativo em que desenvolve as suas atividades profissionais. Isso se dá não apenas porque 

ela detém conhecimentos teóricos, mas porque observa, analisa e reflete o seu contexto 

profissional. A prática reflexiva exercida por PP3 a habilita a enfrentar desafios atuais, como, 

por exemplo, os perigos trazidos pelas novas tecnologias.  

Veja-se que as situações de formação descritas nos recortes 14 e 15 inviabilizam a 

aprendizagem significativa que permite ao professor em formação aprender, enquanto, como 

diz Smyth (1991), descreve, informa, confronta e reconstrói mediante o diálogo colaborativo. 

Dessa forma, se por um lado a aprendizagem dos professores em formação situar-se-ia não 

apenas na sujeição a teorias formais ou receitas educativas desenvolvidas por teóricos, mas 

em situações vivenciadas pelo professor em formação, por outro lado, a aprendizagem seria 

construída a partir da voz do professor sobre a sua própria ação e mediante a interação por 

meio do diálogo colaborativo com seus pares.  

Embora sejam pertinentes questionamentos relacionados à habilitação da tutora sobre 

o fato de fornecer os subsídios que os professores precisam, deixamos claro que, conforme 

indicado por Wells (1999b), a maior ou menor competência em relação ao sucesso de uma 

tarefa não está necessariamente conectado à assistência, ou seja, ao auxilio de alguém mais 

eficiente, visto que o trabalho conjunto garante a resolução de problemas. Seria importante 

que tutoras educativas também adquiram consciência, não apenas, sobre a importância da 

aprendizagem colaborativa em contextos de aprendizagem, mas também sobre a necessidade 

de informar, confrontar e reconstruir o contexto das ações didáticas mediante o diálogo 

colaborativo, pois tal ação constituiria momentos de reflexão que poderiam tornar a 

implementação de programas governamentais mais eficientes quanto à luta relativa ao 

fracasso escolar.  

Como exemplo disso, PP5  manifesta-se a favor da interação com outros professores e 

os coloca como elementos de apoio, que podem enriquecê-la profissionalmente. Ela, por sua 

vez, pode enriquecer a prática profissional do par com quem ela interage. Tal asseveração 

pode ser observada no recorte a seguir  

 

[Recorte 17] 

PP5 

Quando não nos propomos a trocar informações sobre o trabalho que 

desenvolvemos em sala de aula perdemos a oportunidade de compartilhar as nossas 

ideias e as de nossos companheiros, às vezes podemos enriquecer as aulas de outro 

professor com um simples diálogo, ou enriquecer a nossa escutando a sua prática. 

Em meu contexto, tenho um professor em específico (de inglês) e sempre estamos 

discutindo se as nossas experiências foram positivas e proveitosas e quais não 

atingiram êxito. E após cada conversa saímos mais animados para compartilhar 
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ideias para as aulas seguintes. (Questionário: Reflexões teórico-práticas sobre a 

prática colaborativa: questão 2. Outubro de 2013). 

 

A asseveração de PP5 é reforçada por PP7, quando explana: 

 

[Recorte 18] 

PP7 

Pareceu-me bastante rico, pois é muito bom quando percebemos outros contextos, 

outras práticas daquelas a que estamos acostumados. Esses momentos são de muita 

importância e poderiam acontecer com mais frequência, pois são discutidos vários 

pontos de extrema relevância. Às vezes nos vemos sem rumo diante de alguns temas 

e ao discuti-los com outros professores percebemos ideias que talvez jamais 

tivéssemos pensado. (Questionário: Reflexões teórico-práticas sobre a prática 

colaborativa: questão 2. Outubro de 2013). 

 

As elucidações de PP5 e PP7 remetem a Figueiredo (2006), pois percebemos que essas 

duas professoras, além de assumirem um papel mais ativo em relação aos conhecimentos 

adquiridos, assumem também a atividade cognitiva de aprender mediante a interação.  

[Recorte 19] 

PP6 

Aprendi a compartilhar o que sei e aproveitar as propostas dos meus companheiros, 

experimentá-las etc. Aprendi que a reflexão sobre a prática e a postura do professor 

pesquisador é muito importante para atingir o nosso objetivo que é transformar a 

roupagem da forma de ensinar castelhano na escola pública. (Questionário: 

Reflexões teórico-práticas sobre a prática colaborativa: questão 2. Agosto de 2013).  

 

Veja-se que, conforme refere PP6 no recorte anterior, a construção do conhecimento 

advém do intercâmbio sobre a atividade profissional e, ao mesmo tempo em que os 

professores em formação compartilham conhecimentos concretos sobre sua tarefa 

profissional, extraem, da experiência e do intercâmbio com o outro, conhecimentos e 

sugestões apropriadas ao seu contexto. Portanto, a coconstrução de conhecimentos só é 

possível porque essas professoras estão dispostas a descrever, informar, confrontar e, 

finalmente, reconstruir-se profissionalmente, pois o compartilhar, arrazoado por PP6, 

manifesta-se em um descrever para confrontar. 

Tendo dissertado sobre a formação continuada, observando-a na perspectiva dialógica 

de decisões conjuntas que objetivam não silenciar a participação do professor em formação, 

passamos a falar sobre a construção conjunta do projeto “A importância da escola em tua 

vida” (Apêndice D). 
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4.3 Contexto 3  Construção conjunta: “A importância da escola em tua vida”  

 

Nesta parte do estudo apresentamos as percepções dos participantes sobre a construção 

do projeto conjunto “A importância da escola em tua vida” (Apêndice D). Esse projeto foi 

resultado de ações colaborativas de professores que, inseridos em um processo de formação 

continuada, observam, analisam, refletem, constroem e voltam a observar, analisar, refletir e 

construir no intuito de levar respostas para os momentos de instabilidade profissional e que 

tentam construir saberes conectando teoria e prática. Esta seção contempla a segunda pergunta 

da pesquisa com grande ênfase na percepção dos professores e na parte teórica dos saberes 

docente. O contexto aqui analisado abalizou a seguinte categoria: descrever, informar, 

confrontar e aprimorar o savoir-faire no intercâmbio comunicativo. 

 

4.3.1 Descrever, informar, confrontar e aprimorar o savoir-faire no intercâmbio comunicativo 

 

A formação continuada e a construção de projetos conjuntos constituem-se espaços 

que, além de ser uma ponte entre a formação inicial e a continuidade, permitem desvendar os 

saberes docentes e a forma como os mesmos estruturam-se durante o exercício profissional. 

No entanto, essas ações requerem o atrelamento à reflexão crítica conjunta capaz de descrever 

o que Nóvoa (1991) indica ser savoir-faire centrado em inquietações decorrentes da 

problemática que o professor enfrenta no cotidiano do seu fazer profissional.  

Logicamente, o savoir-faire organizado ao redor de conteúdos das matérias ensinadas 

(Nóvoa, 1991), quando introvertido, priva o contexto educativo de transformações, 

aprimoramento, compartilhamento e edificação de saberes ou de construção de teorias 

fundamentadas na prática da ação docente, uma vez que não se submete à contestação dos 

pares ou a possível análise dos efeitos referentes à sua aplicação em outros contextos 

educativos. 

Sobre o compartilhamento do savoir-faire, PP10 lembra-nos que quando o saber surge 

no seio de uma construção coletiva de natureza linguística e decorre da intercomunicação 

entre os agentes do saber, é vantajoso e orienta o crescimento profissional e pessoal. Nesse 

sentido, essa participante do estudo expõe: 

 

[Recorte 20] 

PP10 

Há um ditado popular que diz o seguinte “duas cabeças pensam melhor que uma só” 

e, isso é o que acontece em qualquer momento das nossas vidas. Sempre que 
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intercambiamos ideias, conhecimentos e práticas [profissionais] crescemos como 

profissionais e como pessoas, pois, como defende a teoria sociointeracionista, 

aprendemos e desenvolvemos nossa capacidade cognitiva, A cooperação é muito 

vantajosa, porém é necessário saber aproveitar e valorizar a colaboração do outro, 

pois o que acontece muitas vezes é que algumas pessoas desenvolvem um trabalho 

conjunto com outra pessoa e logo falam que fizeram o trabalho sozinhos. É 

necessário também saber respeitar a forma de pensar do outro e as suas sugestões. 

(Questionário: Reflexões teórico-práticas sobre a prática colaborativa: questão 2. 

Agosto de 2013). 

 

A exposição de PP10 remete-nos a Sacristán (1999) quando esse teórico alude à 

dimensão explicativa e à dimensão normativa como componentes intrínsecos na compreensão 

de “o que” desenvolve e “como” se desenvolve profissionalmente um professor para atingir os 

resultados desejados no processo de ensino e aprendizagem. Além disso, tal recorte remete, 

igualmente, ao terreno da intercomunicação, onde os agentes, nesse caso uma comunidade 

educacional, por meio do compartilhamento de ideias e experiências profissionais, constroem 

e se reconstroem profissionalmente; ressignificam saberes e constroem ações profissionais, 

mediante apreciações crítico-contextualizadas de seu savoir-faire. O compartilhamento do 

savoir-faire e a descrição nos momentos de incerteza profissional, conforme PP10, trazem ao 

contexto de formação de professores inúmeras vantagens, entre elas o trabalho colaborativo, o 

intercâmbio de ideias, conhecimentos e práticas profissionais, o crescimento profissional e 

pessoal, o desenvolvimento das capacidades cognitivas, o desvendamento de saberes 

profissionais, a percepção da necessidade da quebra do individualismo e a valorização do 

trabalho com o outro. 

Ao aludir a ruptura do individualismo profissional e fazer referência ao trabalho 

colaborativo, AG2 reafirma que é 

 

[Recorte 21] 

AG2 

necessário abandonar o individualismo docente para poder compartilhar [saberes] 

com os outros [professores] por meio do trabalho colaborativo, pois há coisas que 

não sabemos que podem ser transformadas. O trabalho colaborativo traz cooperação 

para todos por meio do compartilhamento do saber individual e da experiência 

também individual, contribuindo na formação de todos os que formam parte do 

grupo. É importante compartilhar no trabalho colaborativo, porque percebemos que 

há outro [professor] que já enfrentou a mesma situação e que pode compartilhar 

experiências, mostrar direcionamentos a respeito do que pode ser feito sobre o 

diante determinada situação. (Questionário: Reflexões teórico-práticas sobre a 

prática colaborativa: questão 2. Agosto de 2013). 

 

Se por um lado, a fala de AG2 comporta a relevância da intercomunicação durante as ações de 

formação continuada que privilegiam o intercâmbio comunicacional e o trabalho colaborativo, 

por outro, essa mesma percepção orienta-nos à possibilidade de perceber que tal 
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intercomunicação contém a probabilidade de revelar direcionamentos a respeito do que pode 

ou não ser feito sobre ou diante de determinada situação educativa, visto que a 

intercomunicação permite perceber que há muitos docentes que enfrentam momentos de 

incerteza profissional semelhantes. Assim sendo, avaliamos que promover projetos de 

formação continuada em que o professor, visto como agente do próprio crescimento 

profissional, descreve os direcionamentos dados a determinadas ações didáticas, deixa a 

descoberto quais são os saberes que esse profissional mobiliza ao resolver situações de 

incerteza profissional, uma vez que tal descrição ao intermediário confronto entre saberes e 

entre contextos educativos pode originar novas formas no agir desse profissional. 

Essa compreensão leva-nos a analisar que, em se tratando de desvendar quais os 

saberes mobilizados pelo professor em suas ações profissionais, o silenciamento do professor 

é improdutivo. Desse modo, o silenciamento, ou seja, a ausência de informações sobre seus 

direcionamentos didáticos mostra-se como uma lacuna nos estudos que discorrem sobre os 

saberes do professor. Inclinamo-nos assim a defender que, nas investigações sobre esses 

saberes, sejam observados os enfoques investigativos que incluam as narrativas de histórias de 

vida pessoal e profissional dos professores. 

Logo, concordamos com Gauthier (2013) quando ele afirma que essa lacuna impede a 

tentativa de compreender as ações fidedignas dos professores, os estilos educativos e como 

funcionam os sistemas escolares, já que somente aquele que está em sala de aula pode 

descrever o seu comportamento profissional diante de determinada realidade educativa. 

Enfim, o teórico que almeje discorrer sobre o repertório de saberes mobilizado pelo professor 

durante a ação educativa sem o exame de eventos educativos reais e advindos da experiência 

do professor, corre o risco de fundamentar-se apenas em teóricos ou em fatos pouco 

confiáveis.  

Nesse sentido, ponderamos que o professor pode e deve ser empoderado como agente 

da construção teórica do seu saber educativo por meio da análise da mobilização de sua 

prática profissional e, ao mesmo tempo, encorajado a valorizar a sua expressão profissional 

como fonte de investigação, capacitação e crescimento profissional. Tal empoderamento e 

encorajamento não deslegitimam o saber teórico ou a contribuição de especialistas na 

formação continuada para professores, muito ao contrário. Concordamos com Pimenta (2002) 

e Cárdenas (2008), os quais advogam em favor da junção dos saberes prático e teórico, pois, o 

savoir-faire situa-se como um saber que abrange conhecimentos teóricos e conhecimentos 

práticos. 
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A formação continuada por si só não é suficiente, visto que, para que o professor 

inserido na formação continuada seja capaz de descrever os seus momentos de incerteza 

profissional é necessário instaurar um ambiente de cumplicidade no grupo de formação. Esse 

ambiente manifesta-se favorável quando tanto o professor em formação quanto o professor-

formador rompem hierarquias e compreendem que o conhecimento se constrói de forma 

conjunta e que um aprende com o outro, isto é, quando esses profissionais são capazes de 

expor as suas dúvidas sem se sentirem constrangidos ou mesmo ter medo de compartilhar 

experiências bem sucedidas. A esse respeito, PP10 lembra que 

 

[Recorte 22] 

PP10 

O professor que está em formação deve compreender que o conhecimento é algo que 

se estende a todos [os profissionais, neste caso da educação]; que o estudo e a 

prática direcionam a [determinada] experiência que deve ser compartilhada, pois, se 

se aprende algo, se aplica e se obtém êxito, esse algo deve ser compartilhado para 

que, uma vez debatido e submetido à opinião do grupo em formação, possa ser 

acrescido do conhecimento de conhecimentos. 

Não aprendo nada só, preciso escutar o outro, refletir para assim poder aprimorar a 

minha prática. Não é fácil, pois há muitos exemplos de professores que não 

compartilham a sua prática [profissional], muitas vezes por medo de se expor ou até 

porque têm medo de passar a sua “fórmula mágica” e outro professor seja mais bem 

sucedido. Assim, [penso que] o intercâmbio de conhecimento é uma prática que 

deveria ser adotada em todas as instituições de educação para que os professores 

comecem a transformar a sua postura profissional. (Questionário aplicado após cada 

encontro, 7 jun. de 2013). 

 

O recorte acima permite-nos destacar o saber profissional como um construto de 

aquisição permanente, mutável, teórico-prático, socializado, dialógico e intercambiável. 

O saber como construto permanente compreende não apenas a formação inicial ou os 

incrementos teóricos advindos de especialistas e teorias didático-metodológicas aprofundadas 

durante essa etapa de formação. Ao contrário, o saber como construto permanente é uma 

amálgama de saberes cuja fonte radica na diversidade de experiências advindas da história 

como alunos, da experiência socialmente acumulada, da experiência como docentes, da 

experiência em projetos durante a formação inicial e da experiência durante a formação 

continuada.  

Podemos acrescentar que cada um desses fatores intervém de forma definitiva na 

identidade docente, identidade essa que consente deliberar o tipo de professor que se quer ser 

ou não, isto é, define se se quer ser um aplicador de teorias alheias, cujos saberes permanecem 

na formação inicial, ou um profissional que pretende construir e reconstruir seus saberes ao 

longo da vida e resgatando as experiências do cotidiano profissional. Infere-se, 

consequentemente, que para PP10 o estudo, a análise e a prática são elementos fundamentais 
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no direcionamento da construção do seu saber e experiência profissional. Além disso, PP10 

também ratifica Tardif e Raymond (2000), quando esses teóricos definem que os saberes 

profissionais são heterogêneos, pois não se limitam unicamente ao conhecimento 

especializado, mas provém de diversas fontes, nesse caso, da socialização com os pares. Veja-

se que PP10 afirma que não aprende nada só, que 

 

[Recorte 23] 

PP10 

É necessário abandonar o individualismo docente para poder compartilhar [saberes] 

com os outros [professores] por meio do trabalho colaborativo, pois há coisas que 

não sabemos que podem ser transformadas. O trabalho colaborativo traz cooperação 

para todos por meio do compartilhamento do saber individual e da experiência 

também individual, contribuindo na formação de todos os que formam parte do 

grupo. É importante compartilhar no trabalho colaborativo, porque percebemos que 

há outro [professor] que já enfrentou a mesma situação e que pode compartilhar 

experiências, mostrar direcionamentos a respeito do que pode ser feito sobre e diante 

de determinada situação. (Questionário aplicado após cada encontro, 7 jun. de 

2013). 

Lucilene  

 

Assim sendo, definimos que saber profissional é um construto que não se reduz a 

conhecimentos teóricos, mas faz sentido na prática e no compartilhamento de saberes, onde 

tende a se consolidar nas reflexões e na construção dialógica conjuntas, mediadas pelo debate 

advindo de experiências profissionais.  

Logo, os saberes do professor-formador e do professor em formação desempenham 

papéis que, se aglutinados, podem também auxiliar-se mutuamente na compreensão e 

estruturação de respostas mais afirmativas às intervenções educativas mediadas pelo poder 

público. Cabe aqui destacar, não só as intervenções do poder público relacionadas à formação 

continuada do professor, mas também às intervenções relacionadas ao ensino básico regular, 

pois se pensarmos que o professor é visto como agente central das transformações educativas, 

não há como desvincular esses dois tipos de intervenção público-educacionais. 

Ao observarmos as intervenções do poder público, não apenas como ações 

verticalizadas vindas do governo, mas como intervenções antidialógicas que silenciam o saber 

do professor, isto é, forças centrípetas que oprimem e não admitem a contestação do savoir-

faire do professor, podemos situar a construção do saber como uma estratégia que pode 

contribuir para entender, estruturar e adaptar intervenções mediadas pelo poder público à 

realidade e às necessidades presentes no contexto educativo, isto é, como uma força 

centrífuga que promove reflexões críticas e dialógicas, admite a colaboração e construção 

conjunta de um processo de formação continuada mais sólido e eficaz. Para corroborar tal 
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observação, trazemos um fragmento em que, os professores participantes do projeto de 

formação continuada para professores de espanhol constroem uma atividade para o PIA. PFP 

começa o diálogo dizendo: 

 

[Recorte 24] 

PFP 

Eu sublinhei algumas coisas interessantes no Oficio [da SUME] que encontramos 

[sobre o PIA]. Vamos ver: ações diversificadas, ou seja, podemos fazer várias 

coisas; regras claras, ou seja, um planejamento claro e objetivo; ver o que o aluno 

aprendeu, não temos que começar do zero; é uma estratégia de aprendizagem 

colaborativa que, permite o trabalho em pares. É isso? É isso? 

 

PPs: 

Sim 

 

PFP: 

Vamos ver: nós temos diversos contextos e problemas para [tentar] resolver e, na 

aula passada, vocês definiram que querem um projeto para o PIA e que esse projeto 

deve motivar e ser interessante para os alunos. Portanto, retomemos: O que vocês 

acham dos projetos [educativos]? O que dá certo em um lugar terá que dar certo em 

todos? 

 

PP3: 

[inaudível] as aulas são muito heterogêneas. Uma atividade que dá certo para uma 

aula, nem sempre dá certo na outra. As aulas são heterogêneas. Eu tenho experiência 

no ensino médio, o que preparo para uma [aula] tem que ser repensado, [pensar] 

como vou aplicar essa [mesma] atividade na outra sala de aula e nem sempre chega 

ao mesmo resultado. E, [no ofício diz que] não podemos dispensar ninguém, temos 

que atender todos, todos os alunos, todos. 

 

PFP: Bom, quais os instrumentos que temos para preparar a nossa atividade? 

 

PPs: A voz, o giz, [inaudível], o livro 

 

PP8:  

Fotocópias? 

 

PP8:  
Nem sempre, [inaudível], quando a fotocopiadora presta. Normalmente não presta. 

 

PP5:  
Eu faço as minhas em casa. 

 

PFP:  

Qual o tema de fundo? 

 

PP:  

A responsabilidade. 

 

PFP: 

Por quê? 

 

PP: 

Eles precisam, né? 

(Interações dos professores no encontro de 7 jun. de 2013). 
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Vários aspectos devem ser ressalvados nesse diálogo. Ao tentar interpretar o 

documento e destacar algumas informações sobre o PIA, a professora-formadora entende, 

elucida e promove reflexões sobre as lacunas correspondentes ao entendimento do PIA. E, 

apesar de ser, nesse contexto de formação, a pesquisadora e a professora-formadora, 

implicitamente, assume não ser detentora do saber docente, nem se coloca na posição de 

poder definir regras sobre como poderia ser construído o projeto, ao contrário, limita-se às 

informações contidas no documento oficial que orienta a implementação do PIA e limita-se a 

tentar explicitá-las mediante os saberes teóricos. 

A professora-formadora admite desconhecer o contexto educativo e, portanto, são os 

professores em formação os que devem assumir as decisões a respeito do “que” e de “como” 

devem proceder no planejamento da atividade. Tal atitude contribui para que os professores 

em formação mobilizem e socializem seu savoir-faire. Essa ação não só rompe a hierarquia 

entre professor-formador e professor em formação, mas, ao mesmo tempo, coloca em 

evidência o que Gauthier (2006) chama de repertório de saberes dos professores e, conforme 

esse mesmo autor, alimenta as respostas aos momentos de incerteza profissional.  

Na função de mediadora, a professora-formadora recusa a posição de especialista que 

detém todos os conhecimentos e ensina como deve ser projetada a instrução educativa 

advinda do governo. Veja-se que, auxiliada pelo ofício da SUME, que direciona como deve 

ser implementado o PIA, e as informações que os professores detêm sobre seus contextos 

profissionais, faz questionamentos que levam a emergir os saberes atitudinais, crítico-

contextuais, específicos, pedagógicos e didático-curriculares dos professores em formação. 

Para fazer emergir os saberes profissionais, a professora serve-se de estruturas 

linguísticas que aproximam o grupo e que situam o professor como agente central do processo 

de construção profissional.  

Nessa direção, apesar de a professora formadora iniciar o diálogo com a estrutura 

linguística “eu sublinhei”, aparentemente distanciando-se dos professores em formação ao 

longo da construção dialógica, ela se serve de estruturas que, neste contexto, poderíamos 

chamar de estruturas linguísticas aproximativas, tais como: “vamos ver”, “podemos fazer”, 

“não temos que começar do zero”, “nós temos”, “retomemos”, dentre outras.  

Já sobre o professor como agente de sua construção profissional, identificamos “vocês 

definiram que querem um projeto para o PIA”; “O que vocês acham dos projetos 

[educativos]?”, “Qual o tema de fundo?”, “Por quê?”. Note-se que a professora-formadora 

não assume as responsabilidades, ao contrário, tais estruturas levam a perceber que ela se 

assume como professora mediadora do processo de formação e é mais uma integrante do 
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grupo para contribuir com as atividades propostas. Dessa atitude decorrem inúmeros 

resultados, entre eles, a espontaneidade e motivação dos professores em formação para 

descrever as suas incertezas profissionais e descrever seu savoir-faire, motivação para o 

aperfeiçoamento de saberes profissionais, compreensão dos documentos e intervenções 

governamentais no contexto educativo. Observemos a argumentação de PP4, a seguir: 

 

[Recorte 25] 

PP4  

Se eu levo um texto em espanhol, sobre qualquer coisa que não vai fazer sentido 

para a realidade do aluno, não motiva, mas, se, por exemplo, é um texto sobre as 

cotas, então ai o aluno vai trabalhar algo sobre a sua realidade, porém em língua 

espanhola. É difícil, sim, é difícil, mas nós vamos trabalhar as duas coisas, essa 

mudança que exige [a sociedade] e a língua. (Interações dos professores no encontro 

de 7 jun. de 2013). 

 

Na contribuição de PP4, identificamos que esse professor não apenas prontifica-se 

espontaneamente a colaborar com a estruturação do projeto, mas em sua fala evidencia os 

saberes integrados pelos professores à prática profissional. Tomando como referência Tardif 

(1996), destacamos que esse professor, a partir da sua experiência, observação e análise de 

práticas anteriores, disserta adequadamente sobre o contexto educativo em que atua 

profissionalmente e sabe que, no projeto a ser elaborado, devem ser incluídas preocupações  a 

respeito da realidade sociocultural do aluno. Por isso, ele defende que o tema a ser trabalhado 

durante o projeto deve estar em consonância com a realidade dos alunos, pois do contrário 

eles não terão motivação para discorrer a respeito do que não tem a ver com a sua realidade 

social. Diante de tal percepção, ele propõe um tema atual como as cotas, pois bem sabemos 

que as cotas para os alunos das escolas públicas representam a oportunidade que muitos 

desses alunos têm para adentrar em uma universidade pública e ascender econômica e 

socialmente. Ao trabalhar um texto adequado à realidade do aluno em língua espanhola, estará 

sendo cumprida a função de ensinar aos alunos o conhecimento correspondente à disciplina 

que a ele, como professor de língua espanhola, cabe e, do mesmo modo, a função social 

exigida pelos documentos oficias que regem o ensino básico no Brasil. Nesse caso, as 

diretrizes definidas para o PIA, enviadas às escolas pela SEDUCE-GO, que recomendam 

contribuir para tornar a aprendizagem dos alunos significativa. Se, por um lado, a 

recomendação de contribuir significativamente para o desempenho acadêmico dos alunos 

compreende não somente trabalhar com as suas dificuldades referentes aos conhecimentos 

linguísticos, mas, também, na seleção de material educativo de seu interesse, os quais 

abordam temas cujo conteúdo reflita a importância da vida escolar em seu futuro profissional 
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e pessoal, por outro, um tema centrado na realidade do aluno pode levantar questionamentos 

contidos em documentos oficiais que regem o ensino básico escolar brasileiro, neste caso, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais – Temas Transversais. 

Já sobre a motivação para o aperfeiçoamento de saberes profissionais, vejamos as 

percepções e a concepção atual de PP1 sobre as intervenções governamentais no âmbito 

educacional: 

 

[Recorte 26] 

PP1 

Anotei algumas das teorias e sugestões de trabalhos a serem desenvolvidos na sala 

de aula e vou procurar mais conhecimento sobre isso. Percebi a diferença que está 

fazendo em minha vida profissional o fato de discutir sobre a prática em sala de 

aula, a possibilidade de analisar os documentos que nos são apresentados, como, por 

exemplo, o PIA (Período de Intensificação da Aprendizagem). Depois da discussão 

de hoje e a proposta de realizar um trabalho colaborativo em pares com os alunos 

sobre um tema familiar do que eles gostem me fez ver com outros olhos o PIA e a 

sua proposta. Tentarei fazê-lo conforme foi sugerido hoje e anotarei [tudo] para ver 

qual o resultado. Porém desde agora me sinto feliz ao ver que estou mais motivada e 

feliz. (Questionário posterior a cada encontro, 7 jun. 2013). 

 

Essa participante do estudo, a partir da interação com os outros professores e 

compartilhamento do savoir-faire, decide não apenas dar seguimento aos saberes adquiridos 

durante a formação continuada, mas, também, transforma a sua concepção sobre as 

intervenções governamentais no âmbito educacional, visto que, partindo do confronto entre o 

documento orientativo do PIA, a análise do contexto educativo e as teorias estudadas, ela 

vislumbra a possibilidade de contribuir significativamente com o progresso e desempenho 

acadêmico dos alunos por meio da aplicação dessa intervenção governamental. Dessa forma, 

as implicações do desempenho profissional decorrente das ações afirmativas de uma formação 

continuada que leva em conta a voz do professor, considera o savoir-faire e o confronta com 

os documentos orientativos advindos das intervenções governamentais, e os saberes teóricos 

incidem de forma favorável nas ações didáticas do professor. Nesse sentido, quando 

questionada a respeito do que foi aprendido durante o curso de formação, tomado como 

referência para este estudo, PP1 comenta: 

 

[Recorte 27]  

PP1 

Aprendi a planejar melhor meus conteúdos e também que posso conciliar [esses 

conteúdos] com os conteúdos [presentes no currículo de referência] que o governo 

nos designa. Aprendi que posso conciliar [a minha cultura] com a cultura de outros 

países e que posso involucrar os alunos nisso também. Dessa forma me aproximarei 

mais dos meus alunos. (Questionário posterior a cada encontro, 7 de jun. 2013).  
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Percebe-se que, aperfeiçoar as ações do professor e conciliar planejamento, referências 

curriculares, necessidades do contexto educativo e conteúdos do livro didático, além do 

savoir-faire do professor ou legislações, requer interações dialógicas entre pares, pois é essa 

interação que levará ao confronto de saberes práticos e teóricos e, consequentemente, à 

minimização do fracasso educativo. De tal forma, com Zaguri (2007) defendemos que o 

professor não seja silenciado e que o savoir-faire desse profissional seja considerado quando 

se trata de promover intervenções governamentais no contexto educativo. 

Tendo discutido os dados coletados para esta tese, no próximo capítulo teceremos as 

considerações finais desse estudo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo, retomamos e respondemos as perguntas de pesquisa, discutimos as 

implicações e limitações desta tese, apresentamos sugestões para futuras pesquisas e tecemos 

as reflexões finais relacionadas ao estudo em questão. 

 

5.1 Retomada das perguntas de pesquisa 

 

Nesta seção, respondemos às perguntas de pesquisa e, para isso, tomamos como 

referência os dados discutidos no Capítulo 3. A resposta à primeira pergunta tem como foco a 

relação entre as diretrizes educacionais concernentes ao ensino de espanhol e a sua aplicação 

no contexto escolar do estado de Goiás. Para tanto, concentramo-nos no Contexto 1, ou seja, 

na discussão dos dados sobre a análise documental relacionando a ação docente e os 

documentos que orientam e prescrevem o ensino da língua espanhola no Brasil. Já a resposta 

à segunda pergunta tem como foco as percepções que os professores participantes deste 

estudo manifestam em relação às intervenções mediadas pelo poder público em sua formação 

continuada. 

 

 De que forma se dá a relação entre as diretrizes educacionais (leis e intervenções 

políticas) concernentes ao ensino de espanhol e a sua aplicação no contexto escolar do 

estado de Goiás? 

 

A história da educação pública no Brasil tem-se demonstrado pouco eficiente quanto 

ao objetivo de torná-la equitativa e de qualidade para todos os segmentos sociais da população 

brasileira. Sem medo de equívocos, podemos concluir que parte das bases para essa 

ineficiência encontra-se na insuficiência e direcionamento do orçamento público destinado às 

instituições de educação básica regular e, igualmente, nas lacunas e conflitos presentes nas 

intervenções governamentais político-educacionais. Nesse sentido, é possível refletir que tal 

orçamento e intervenções públicas, ao aludirem todo o contexto educacional, afetam 

igualmente o professor de língua espanhola e o seu labor educacional, pois, eles também 

formam parte desse contexto.  

Assim sendo, ao situarmos historicamente a inserção do ensino de língua espanhola no 

currículo do ensino básico no Brasil, percebemos que, ao longo da história do ensino do 

espanhol, a relação entre as diretrizes educacionais (leis e intervenções políticas) concernentes 
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ao seu ensino e a sua aplicação no contexto escolar dá-se de forma conflituosa, visto que há 

inúmeras lacunas dialógicas, seja entre as diversas instâncias governamentais encarregadas do 

ensino, seja entre tais instâncias governamentais e o professor encarregado dessa disciplina 

escolar, fato esse que recai nas ações didáticas do professor. Fazendo referência ao ensino de 

língua espanhola, percebemos que a primeira tentativa de implementar seu ensino no Brasil 

vem marcada pela imperiosa necessidade de reciprocidade frente ao que Quintela e Santos 

(2008) definem como um “fidalgo gesto do Legislativo Uruguaio” que, tomado pelo desejo de 

estreitar os laços de amizade com o Brasil, mostrou-se interessado na implantação do ensino 

da língua portuguesa no Uruguai.  

Se, por um lado, observamos que a proposição de tornar o ensino da língua espanhola 

parte do currículo escolar nacional não obedeceu a uma política linguística, ao reclamo 

popular ou a um planejamento educativo que demonstrasse a necessidade do ensino dessa 

língua no Brasil, igualmente, observamos a ausência de diálogo entre as instâncias 

governamentais que, naquela época, se ocupavam da educação brasileira. 

Por outro lado, identificamos a ausência de professores de língua espanhola capazes de 

levar adiante o fortalecimento do ensino dessa língua e, ao mesmo tempo, um acordo bilateral 

que permitisse a vinda de docentes de língua espanhola hispano-americanos capazes de 

contribuir com o fortalecimento do contingente educativo nacional nessa área de ensino. 

Desse modo, não surpreende que esse gesto de reciprocidade junto ao Legislativo 

Uruguaio tenha findado no apagamento da primeira tentativa do ensino da língua espanhola 

no Brasil, pois acrescentar disciplinas ao currículo educativo requer uma série de iniciativas 

didáticas que ultrapassam uma intervenção político-educativa que, sem planejamento, 

estabelece a inserção do ensino de uma língua estrangeira no currículo educacional. 

Já a segunda tentativa de incrementar o currículo educacional brasileiro com o ensino 

de língua espanhola parte do componente político e econômico. Essa afirmativa deve-se a 

que, apesar do acordo do Mercosul educacional, o surgimento da Lei nº 11.161, que versa 

sobre o ensino do espanhol no Brasil, é impulsionado no legislativo nacional pela ação dos 

investimentos econômicos do governo espanhol em território brasileiro, ou seja, sem prévia 

análise do contexto educacional ou diálogo com as instâncias educacionais encarregadas do 

planejamento educativo nacional. Dessa forma, percebemos que tanto a Lei nº 11.161 quanto 

o Decreto nº 3.674, conforme tramitados e promulgados pelo legislativo do governo federal, 

apresentam-se conflituosos. 

Especificamente sobre a Lei nº 11.161, afirmamos que é conflituosa porque, ainda que 

estabeleça a oferta obrigatória da língua espanhola na grade curricular do ensino básico 
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brasileiro, não garante a sua total implementação, visto que faculta o ensino dessa língua aos 

estudantes do ensino médio e, igualmente, o faculta aos alunos do ensino fundamental, sendo 

que, para esse último nível educativo, nem ao menos estabelece a obrigatoriedade da oferta. 

Tal conflito abre uma brecha para que se perpetue a concepção de que a língua inglesa é a 

única língua estrangeira que deve ser ensinada nos ensinos fundamental e médio. Apesar de a 

LDB/1996 só fazer referência à obrigatoriedade de uma língua estrangeira na grade curricular 

do ensino médio, essa concepção, ao menos no Estado de Goiás, tem se perpetuado ao longo 

dos anos. 

No estado de Goiás, o Ministério Público e o Conselho de Educação, embora um ano 

após a data prevista para o cumprimento da Lei nº 11.161, constituíram a Resolução CEE/CP 

nº 5, de 10 de junho de 2011, que estabelece a inclusão de duas línguas estrangeiras modernas 

em sua grade curricular, uma delas escolhida pela comunidade escolar na Parte Diversificada 

do currículo e outra em caráter optativo dentro das disponibilidades da instituição. Mantendo 

o diálogo com a Lei nº 11.161, a língua espanhola figura na grade curricular estadual em 

caráter de oferta obrigatória e matrícula facultativa, destinando-se a essa língua uma aula 

semanal. Não obstante a manutenção desse diálogo, essa lei se constitui conflituosa perante os 

interesses educativos da sociedade goiana, uma vez que em algumas escolas significou um 

retrocesso para o ensino dessa língua, já que teve a sua carga horária diminuída e em outras 

permaneceu com duas horas semanais. Assim sendo, não trouxe equidade quanto à carga 

horária destinada na grade curricular das escolas públicas e, consequentemente, ao ter sua 

carga horária diminuída, perdeu qualidade quanto ao seu ensino. 

Além disso, acreditamos que tal fato originou perdas para os alunos, pois essa língua, 

ao figurar junto à língua inglesa em caráter obrigatório na grade curricular de algumas escolas 

goianas, e por terem destinadas ao seu ensino duas horas semanais, provia aos educandos 

desses centros educativos a oportunidade de estudar duas línguas estrangeiras modernas, 

garantindo poder escolher entre elas a que melhor lhes conviesse em provas como o Exame 

Nacional do Ensino Médio (Enem). Além disso, esses educandos tinham a oportunidade de 

adquirir conhecimentos socioculturais tanto sobre os países que têm a língua inglesa como 

oficial, quanto sobre os países que tem a língua espanhola como oficial. 

Quanto às instituições de educação superior, percebemos o esvaziamento e a 

desmotivação nos cursos destinados à formação de professores de língua espanhola, visto que, 

diante do atual panorama, vislumbra-se uma situação pessimista para esse profissional. Nesse 

sentido, surgem duas possibilidades pouco animadoras para dar continuidade à docência em 

língua espanhola. A primeira, ser lotado em várias escolas para cumprir uma carga horária 
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que possibilite um salário digno ou, a segunda possibilidade, admitir uma modulação em 

outra disciplina, para a qual o professor não possui saberes específicos.  

No tocante aos professores formadores de professores de língua espanhola, 

questionamos: o que pode ser dito aos futuros professores para motivá-los a adentrar na tarefa 

de ser professor de espanhol? Será que pode ser dito a eles que é uma profissão que oferece 

inúmeras realizações profissionais, mas que salarialmente não é promissória? Será que pode 

ser dito a eles que terão a oportunidade de adentrar em inúmeros contextos educativos, porém 

perderão boa parte do seu dia a dia se trasladando de escola a escola para cumprir uma carga 

horária que ofereça um salário digno? Ou será que pode ser recomendado a esses profissionais 

que cursem mais de uma licenciatura e dediquem o tempo de aperfeiçoamento profissional, já 

tão reduzido pelo excesso de carga horária, diários e exigências burocráticas da SEDUCE-

GO, a ambas as licenciaturas para, assim, poder ocupar em uma só escola a cadeira de duas 

modulações? 

Ainda no que diz respeito a como deve ser estabelecido o ensino de língua espanhola 

no currículo das escolas públicas, ressaltamos uma lacuna importante na interação dialógica 

entre as OCEM e a Lei nº 11.161. Tais documentos, ao ter como finalidade direcionar, 

orientar e prescrever o funcionamento da educação básica no Brasil, embora elaborados por 

instâncias governamentais diferentes, deveriam manter um consenso dialógico entre si. No 

entanto, enquanto na referida lei a aprendizagem de língua espanhola fica a critério dos alunos 

do ensino médio, nas OCEM tal informação é omitida. Note-se que as Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio (Linguagens, Códigos e suas Tecnologias – Conhecimentos 

de espanhol) firma-se como um documento que complementa a Lei nº 11.161, orientando 

como deve ser estabelecido o ensino da língua espanhola no currículo do ensino nacional e, 

portanto, deveria manter consenso dialógico e não se apresentar conflitiva em relação a essa 

lei.  

Outro dos conflitos identificados no processo de inserção do ensino de língua 

espanhola no contexto educacional brasileiro diz respeito à dissonância temporal entre a data 

limite para o cumprimento da Lei nº 11.161 e a data da primeira oferta dos livros didáticos de 

língua espanhola para as escolas públicas pelo PNLD (ano 2012). Além disso, no estado de 

Goiás, os professores relatam a insuficiência do número de exemplares fornecidos às escolas, 

o conflito entre o Currículo de Referência do Estado de Goiás e o conteúdo curricular dos 

livros didáticos, a inadequação da carga horária destinada ao ensino de língua espanhola para 

cumprir o conteúdo curricular, seja do livro didático seja do Currículo de Referência. 
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O fato de o PNLD ser um programa do governo federal criado para apoiar as 

intervenções governamentais no âmbito educativo, e a Lei nº 11.161 ter estabelecido um 

prazo de cinco anos para a sua total inserção no currículo do ensino básico regular, há de se 

supor que a referida Lei e o PNLD deveriam caminhar em consonância temporal. Assim 

sendo, o edital de convocação de editoras, destinado ao processo de inscrição e avaliação de 

obras didáticas direcionadas aos alunos e professores dos anos iniciais do ensino fundamental 

para o ensino de língua espanhola, deveria ter, igualmente, cumprido a data limite 

determinada pela Lei nº 11.161. No entanto, ao invés disso, verificamos uma situação de 

conflito que revela uma dissonância temporal de dois anos entre a data limite para o 

cumprimento da Lei nº 11.161 e a primeira oferta do livro didático de língua espanhola pelo 

PNLD às escolas públicas.  

O conflito entre o Currículo de Referência do Estado de Goiás e o conteúdo curricular 

dos livros didáticos e a inadequação da carga horária destinada ao ensino de língua espanhola 

para cumprir o conteúdo curricular, seja do livro didático seja do Currículo de Referência, 

interfere no desenvolvimento dos trabalhos. Isso tudo, somado ao trabalho das tutoras, visa 

verificar o cumprimento do currículo indicado pela Secretaria de Educação. As tutoras 

indicam uma tarefa difícil para o docente: optar por desenvolver o currículo do livro, optar 

por desenvolver o currículo indicado pela SEDUCE-GO ou optar por atender às lacunas 

educativas e sociais apresentadas pelo contexto em que o professor desenvolve a sua tarefa 

profissional.  

No que diz respeito à carga horária insuficiente, acreditamos que mesmo as escolas 

que contam com duas horas semanais enfrentam problemas para cumprir o currículo 

destinado ao ensino de língua espanhola no estado de Goiás. Essas duas horas equivalem a 

aproximadamente 36 horas aula por semestre letivo e 216 horas ao final do ensino médio. 

Assim sendo, ponderamos que, se o objetivo do ensino da língua espanhola é adquirir as 

quatro habilidades comunicativas e, além disso, adquirir competências socioculturais sobre os 

países de língua hispana, havemos de concordar que essa carga horária é insuficiente, ainda 

mais quando se trata de alunos que, em sua maioria, têm o primeiro contato com a língua 

espanhola somente no ensino médio. 

Se as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias – Conhecimentos de espanhol) frisam que a inserção do ensino de língua 

espanhola nos coloca diante de um gesto de política linguística que exige uma reflexão acerca 

do lugar que essa língua pode e deve ocupar no processo educativo e, acima de tudo, no 

contexto brasileiro, e que esse gesto de política linguística merece reflexão sobre a maneira 
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possível de trabalhar o ensino dessa língua com o máximo de qualidade, cabe aqui a pergunta: 

há qualidade no ensino de uma língua quando as intervenções governamentais que fazem 

referência ao ensino dessa língua apresentam lacunas e os documentos que tratam de sua 

inserção no currículo educativo apresentam-se conflituosos? E, ainda mais, tornar o ensino de 

língua espanhola facultativo não seria legitimar a sua desoficialização e, consequente, 

apagamento?  

Enfim, como diz PP7, “dar aula não é difícil”, o difícil é, porque não dizer, o 

contrassenso é não ter a autonomia profissional. É ter a educação gerida por intervenções 

governamentais que, mesmo quando dialogam entre si, contribuem para o apagamento de uma 

disciplina didática e trazem perdas para os alunos e a educação nacional.  

 

 Quais são as percepções que os professores participantes deste estudo manifestam em 

relação às intervenções mediadas pelo poder público em sua formação continuada?  

 

Dois aspectos importantes devem ser discutidos nesta seção: as intervenções 

governamentais que pretendem aperfeiçoar a ação do professor e a formação continuada.  

Não obstante diversos estudos e teóricos como Nóvoa (1991) e Pimenta (1997), dentre 

outros de igual relevância, coincidirem no imperativo de aprofundar as pesquisas no âmbito 

do savoir-faire, ainda nos deparamos com situações de formação docente em que especialistas 

silenciam totalmente o saber desenvolvido pelo professor durante a tarefa educativa. Em 

outras palavras, ao invés de considerar a formação continuada do docente um momento de 

reflexão que pode contribuir para o desvendamento das origens desse saber e com a 

minimização do fracasso escolar, consideram a formação continuada um espaço destinado ao 

repasse de receituários metodológicos que o professor deve seguir estritamente em todos seus 

contextos educativos profissionais. 

Essa formação continuada torna-se ainda mais desanimadora quando é uma iniciativa 

governamental que, conforme denuncia PP1, muitas vezes, sob o pretexto de discutir os 

problemas do contexto escolar para aperfeiçoar o currículo educativo, esse espaço é usado 

para avalizar decisões governamentais. Esse aval dá-se quando o professor é convocado a 

apresentar as suas opiniões a respeito do que acredita ser necessário para aprimorar esse 

currículo quando, aparentemente, as decisões sobre o mesmo já foram definidas por uma 

equipe que muito pouco conhece sobre as reais necessidades do contexto escolar. Dessa 

forma, como diz PP1, o sentimento que resta após esse tipo de iniciativa é de lástima pela 
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perda de tempo, percepção de desprezo pelo savoir-faire e negação perante o silenciamento a 

que é submetido esse professor.  

Esses tipos de formação, além de desmotivadoras para qualquer professor que passou 

por uma formação inicial e, em muitos casos, especialização, mestrado ou doutorado, 

mostram-se contraproducentes e impositivos diante de qualquer forma de avanço educativo, 

visto que, como diz Ghedin (2008), não suscita transformações, gera conformismo e por isso 

legitima o imaginário de que o professor é incapaz de produzir seus próprios saberes ou 

direcionar as suas ações didáticas de modo a melhorar as suas ações profissionais. De tal 

modo, esse profissional pode acreditar que a autonomia profissional é inútil, bem como 

sustentar-se na falsa concepção de que os cursos de formação continuada são o momento ideal 

para obter material didático devidamente gabaritado por um especialista. Não é difícil 

constatar a ansiedade de muitos professores que, inseridos na formação continuada, adotam a 

prática recorrente de solicitar mais de um jogo dos exercícios propostos pelos professores-

formadores. Esses professores saem dos cursos munidos de material didático devidamente 

gabaritado que logo será repassado para os seus alunos sem se questionar se esse material é 

adequado ou não ao seu contexto educativo.  

A confiança no material parece minimizar o crivo da diferença entre os objetivos que 

envolvem a formação continuada de um professor de língua espanhola, um curso de línguas 

livre e os objetivos de aprendizagem pautados para a educação básica regular, pois, bem 

sabemos que, além do domínio oral e escrito na língua estrangeira que se pretende lecionar, a 

formação continuada do professor envolve saberes didáticos adquiridos durante a formação 

inicial ou continuada, assim como durante a experiência profissional. Portanto, acreditamos 

também ser tarefa do professor-formador verificar essa prática recorrente e desmistificá-la 

mediante análise e reflexão dos saberes linguísticos que envolvem um curso de formação 

inicial ou continuada e os saberes destinados a quem simplesmente pretende tornar-se falante 

de uma língua estrangeira, nesse caso o espanhol. 

Considerado como uma intervenção governamental instituída para amparar 

pedagogicamente o professor de língua espanhola, o tutor pedagógico que atua nas escolas 

públicas goianas, sem dúvida, possui saberes pedagógicos, pois ele é um profissional 

concursado na SEDUCE-GO e, por isso, tem formação pedagógica. Não obstante, cabe 

ressaltar que tais saberes não podem ser vistos como verdades absolutas e válidas a todos os 

contextos e disciplinas educativas que formam parte do currículo escolar, pois, embora esse 

profissional seja submetido a diversos cursos de formação na SEDUCE-GO, esses cursos, 

além de serem de curta duração, não o habilitam a falar com propriedade sobre a incidência 
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das intervenções governamentais nas diversas áreas do saber presentes no contexto educativo, 

nem sobre as diversas áreas de conhecimento que formam parte do currículo da educação 

básica regular. Observemos que cada área de atuação pedagógica é um contexto, cujas 

peculiaridades e áreas de formação profissional desautorizam o tutor pedagógico a especificar 

como podem ser ensinadas todas as disciplinas que formam parte do currículo escolar. 

Consequentemente, cada incerteza educativa requer a administração de uma medicação 

devidamente recomendada por quem a diagnostica e detém tanto conhecimento teórico quanto 

o contextualizado. Desse modo, se para a cura de problemas cardíacos, um especialista em 

adenocarcinoma não está totalmente habilitado a prescrever medicamentos, não é totalmente 

viável aplicar os saberes adquiridos durante a prática pedagógica de um professor, por 

exemplo, das ciências exatas, a um contexto em que se ensinam línguas estrangeiras, pois bem 

sabemos que esses profissionais podem intercambiar informações, apoiar-se dialogicamente, 

mas não definir o procedimento adequado e, muito menos, impô-lo como verdade absoluta e 

irrevogável. 

Logo, ao não ter formação no ensino e aprendizagem de línguas, neste caso a língua 

espanhola, os tutores pedagógicos desconhecem as especificidades referentes ao ensino dessa 

língua, o recorte curricular dessa disciplina, a sua didática, isto é, ficam inviabilizados de 

poder fornecer maiores contribuições à resolução das incertezas educativas que se apresentam 

nesse contexto educativo. Sendo assim, correm o risco de tornarem-se vigias das intervenções 

governamentais, conforme denunciam os professores participantes desse estudo. Tal 

acontecimento não só fere a autonomia do professor, mas também representa mais uma 

barreira burocrática nas funções do professor em exercício. 

Por conseguinte, é pertinente comentar que a mediação do tutor pedagógico pode ser 

considerada uma intervenção governamental que, ao invés de funcionar como uma força 

centrífuga, que vem para junto do professor para contribuir, analisar, refletir e, conjuntamente, 

dissertar o contexto escolar na busca de possíveis soluções para os conflitos e lacunas 

educativas, revela-se uma amarra que impede tal avanço. Conforme frisado, tal impedimento 

pode ter as suas raízes nos saberes profissionais desse tutor, pois, embora a formação docente 

dele o habilite nos saberes didáticos, ele não possui saberes específicos sobre todas as 

disciplinas que formam parte de todo o currículo escolar, para nós, o ensino de língua 

espanhola. Dessa forma, ao invés de considerar a formação continuada do docente um espaço 

de empoderamento do saber do professor, tal ótica sustenta o silenciamento, a tutela do 

professor, as intervenções governamentais que visam ao incremento de práticas como o PIA 

que, além de desautorizar o fazer profissional do professor e a importância da educação 
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pública nos avanços sociais, busca unicamente a aprovação do aluno para aumentar os índices 

educativos, falseando a real situação da educação brasileira e o saber obtido pelos alunos e, 

em consequência, ferindo a autonomia do exercício docente. 

Nessa direção, defendemos que a formação continuada deve ser situada à maneira de 

uma força centrífuga, reflexiva e dialógica que, num primeiro momento, pode e deve abranger 

o diagnóstico dos saberes docentes dos professores em formação, além de contribuir para: a 

averiguação das urgências que emergem dos contextos educativos em que esses professores 

atuam profissionalmente; a verificação da compreensão das intervenções políticas que 

incidem direta ou indiretamente nas ações do professor; a objetivação do professor-formador 

como mediador da construção profissional; a objetivação do professor em formação como 

construtor do próprio saber e o contexto educativo como a força motriz que nos proverá de 

informações sobre o que pode ser feito para minimizar o fracasso escolar. Portanto, 

acreditamos que o papel do professor-formador e o papel do tutor pedagógico deve ser o papel 

do mediador que aprende, dialoga, é empático, isto é, que não age como força impositiva. 

Sobre os livros de língua espanhola fornecidos pelo PNLD e o Currículo de Referência 

do Estado de Goiás, observamos duas intervenções governamentais que se opõem, visto que 

discordam quanto ao seu conteúdo curricular. Em relação ao primeiro, detectamos atrasos no 

fornecimento do material, insuficiência quanto ao número de exemplares que chegam às 

escolas e ainda a falta de divulgação de todos os exemplares selecionados junto ao professor. 

Este último fato acaba por direcionar o professor a selecionar o livro que estiver disponível ou 

que pertença a uma determinada editora, cujos divulgadores tenham a preocupação de torná-

los conhecidos nas escolas públicas.  

Cabem aqui algumas ponderações: se, na grade curricular, a língua espanhola, no 

geral, destina-se uma hora aula semanal e o livro didático ofertado pelo PNLD, ao menos o 

que chegou aos professores participantes deste estudo, está predefinido para ser trabalhado em 

um ano letivo e está composto por aproximadamente oito capítulos, há tempo suficiente para 

trabalhá-lo em sala de aula? E, se o professor de língua espanhola, sob a supervisão dos 

tutores pedagógicos, é obrigado a cumprir a risca o Currículo de Referência do Estado de 

Goiás que, conforme já discutido, discorda metodológica e conteudisticamente do livro 

didático, qual o sentido de se destinar dinheiro público a esse material didático?  

Veja-se que se, por um lado, o governo federal cumpre parcialmente com a sua função 

de apoiar a implementação de língua espanhola nos diversos estados da nação, por outro lado, 

o governo estadual despende dinheiro, também público, na elaboração de uma grade 

curricular que discorda do material didático ofertado pelo PNLD. Se o professor de língua 
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espanhola, sob a supervisão dos tutores pedagógicos, é obrigado a cumprir a risca o Currículo 

de Referência do Estado de Goiás, como fica a duplicidade orçamental destinada ao ensino de 

língua espanhola? Será que um material não deveria complementar o outro? E, mais, qual 

dessas duas opções o professor deve seguir?  

No tocante às intervenções governamentais do estado de Goiás no contexto educativo, 

percebemos que os professores envolvidos nesse estudo cobram que, quando se trata de 

atender aos problemas educativos e sociais detectados pelo savoir-faire do professor, é 

necessário que o professor, tendo identificado as lacunas na aprendizagem do aluno e/ ou 

conflitos sociais que afetam a aprendizagem, abandone, ao menos temporariamente, o 

currículo e planeje um programa que venha a atender tais lacunas. Em outras palavras, se nos 

deparamos com um contexto educacional em que há a obrigatoriedade de cumprir um 

programa curricular e, além disso, contamos com a figura de um tutor educativo que cuida 

zelosamente por esse cumprimento, ficamos impossibilitados de resolver as urgências 

educativas e vemo-nos obrigados pela opressão a dar continuidade a um círculo vicioso de 

fracasso educativo.  

Em relação a intervenções governamentais, como o PIA, por exemplo, apontamos que 

não é suficiente baixar decretos ou diretrizes educacionais que silenciem o professor. Urge 

que esses professores compreendam as suas bases teóricas, debatam-nas e mobilizem seus 

saberes sobre como implementá-las para, de acordo com a sua aplicabilidade, desenvolvê-las. 

Lembremos que aquilo que não se entende ou se percebe desnecessário dificilmente torna-se 

eficiente, mesmo que seja a solução para determinada incerteza didática. 

Apoiados pela necessidade de buscar soluções para as lacunas e conflitos citados 

anteriormente, no estado de Goiás, apontamos que, ainda que a formação continuada não seja 

a solução para todos os problemas presentes no contexto escolar, pode desvendar respostas 

para esse conflito. No contexto goiano, uma dessas respostas envolveu a análise comparativa 

do Currículo de Referência do Estado de Goiás e o conteúdo curricular dos livros didáticos. E, 

partindo dessa análise, foi elaborado um plano de aula que atendeu aos tópicos comuns e 

divergentes em ambos os conteúdos curriculares. Isso foi possível porque os envolvidos no 

processo de formação, além de não terem silenciado o seu savoir-faire, detinham 

conhecimento especializado sobre as lacunas e conflitos entre a grade curricular e o livro 

didático e estavam centrados no objetivo de achar uma solução para o problema em questão. 

Enfim, apoiados nos resultados desse estudo, podemos concluir que o grupo de 

professores envolvidos nessa pesquisa advoga em favor de uma formação continuada que 

viabilize a troca de conhecimentos, a investigação e conceda ao professor o direito responsivo 
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da palavra transformadora a favor da educação pública e, principalmente, que esse professor 

possa, por meio de seu savoir-faire, contribuir com a definição de conteúdo curricular e ações 

metodológicas que podem aprimorar a construção do currículo escolar.  

 

5.2 Percepções finais do estudo 

 

Os resultados obtidos nesse estudo indicam que os professores participantes desejam 

uma formação continuada que promova um tipo de reflexão que os oriente a mobilizar os 

diversos saberes adquiridos durante a sua prática profissional e abandone a concepção de que 

eles precisam ser tutelados ou percebidos como incapazes de gerirem-se profissionalmente. 

Percebemos neles a vontade de se construir e reconstruir conforme desenvolvem as suas 

tarefas docentes e o conjunto de conhecimentos sistemáticos inerentes a sua profissão. 

Acreditamos que uma das implicações mais relevantes desse estudo foi poder avaliar e 

entender o PIA não apenas como uma intervenção governamental imposta pela SEDUCE-GO, 

cujo intuito é obter maiores índices de aprovação e, em consequência, aumentar o Ideb, mas 

como uma intervenção que pode ser reconstruída mediante um planejamento que envolve 

reflexão, o saber atitudinal, o saber crítico-contextual, o saber específico, o saber pedagógico 

e o saber didático-curricular. Veja-se que o fato de os professores terem cumprido com o 

desenvolvimento desta “estratégia educativa”, isto é, a busca por informações, reformulação 

das bases teóricas que a fundamentam e a sua observação a partir das urgências do contexto 

educativo, levou-nos a pensar em formas de tornar o PIA uma atividade realmente 

significativa para a vida acadêmica do aluno. Tal perspectiva não só valorizou o savoir-faire 

do professor como não silenciou os conhecimentos advindos das vivências profissionais, a 

compreensão das condições sócio-históricas dos alunos desses professores, os conhecimentos 

fundamentados nas ciências da educação, assim como valorizou a importância da vida escolar 

no futuro dos alunos desses professores. 

A professora-formadora pôde vivenciar a possibilidade de contribuir com as 

transformações educativas, assumindo seu papel. Ao invés de ditar receituários educativos, 

pôde mediar transformações na atuação profissional de professores em formação mediante a 

análise, a compreensão e a avaliação conjunta das intervenções governamentais que regem o 

ensino-aprendizagem da educação básica regular, particularmente as que incidem diretamente 

nas ações didáticas dos professores de língua espanhola. Acima de tudo, ela pôde se 

reconstruir profissionalmente, por meio do intercâmbio de conhecimentos decorrentes da 

teoria e da práxis profissional. 
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Graças à desmistificação da costumeira invisibilidade dos professores envolvidos na 

formação continuada, à abertura de espírito e companheirismo, esse contexto de formação foi 

marcado pelas frases “eu quero descrever o que faço”, “eu quero informar as minhas práticas 

educativas”, “eu quero confrontar de forma colaborativa ‘como’ e ‘o que faço’ diante de 

incertezas profissionais” e pelo desejo de reconstruir a atuação profissional, pois, conforme 

define Smyth (1992), o diálogo colaborativo é uma estratégia extremamente favorável para a 

construção de conhecimentos. 

A despeito disso, por se tratar de um trabalho com profissionais, cuja carga horária em 

sala de aula é sobrecarregada, diversas foram as limitações que enfrentamos na tentativa de 

definir datas e horários para os encontros. Entre as principais limitações, deparamo-nos com a 

falta de compreensão por parte da SEDUCE-GO, a qual não autorizou a presença dos 

professores em iniciativas de formação continuada, mesmo que essa formação se desse sem 

ônus para essa instituição e envolvesse a melhoria das ações profissionais dos professores 

participantes do projeto. 

Nessa mesma direção, marcamos como limitação o problema econômico enfrentado 

pelos professores participantes do projeto, visto que, mesmo quando a SEDUCE-GO 

autorizava a participação de professores lotados nessa instituição, não destinava orçamento de 

diárias e/ ou outro tipo no sentido de contribuir com os gastos extras desses profissionais para 

a formação continuada. No caso desse projeto, a falta de apoio financeiro tornou-se ainda 

mais aguda para os professores que vinham das cidades do entorno de Goiânia porque, além 

dos custos de transporte e diárias de hotel, houve casos em que esses professores tiveram que 

pagar um substituto para assumir as suas responsabilidades profissionais. Essa limitação 

resultou na desmotivação e, finalmente, na desistência desses professores.   

Outra limitação faz referência ao curto tempo destinado ao estudo, o que não permitiu 

a verificação das ações e transformações dos professores envolvidos no projeto, pois 

acreditamos que a formação continuada deve condizer com estudos longitudinais que 

envolvam a pesquisa-ação e que permitam a observação do contexto educativo em que os 

professores participantes do projeto atuam profissionalmente. 

Nessa direção, reconhecendo a importância da formação continuada que não silencie o 

professor, mas valorize os saberes desse profissional, a colaboração e a construção conjunta, 

discorremos que seria válido o desenvolvimento de outros estudos que abordem as seguintes 

questões:  
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 Um estudo crítico reflexivo que envolva as crenças dos professores sobre os cursos de 

formação continuada 

 As percepções dos professores acerca da motivação que orienta a participação em cursos 

de formação continuada  

 

Os resultados desse estudo permitem-nos ponderar que o fato de a professora-

formadora ter desempenhado também o papel de pesquisadora, pode, de certa forma, ter 

romantizado esse tipo de formação e, igualmente, as linhas impressas. No entanto, essa 

romantização é imprescindível quando relacionada ao sonho totalmente plausível do ensino 

público de qualidade e ao empoderamento do professor, visualizando-o como um profissional 

não silenciado por intervenções governamentais e mais autônomo, ou seja, um profissional 

que destina tempo à sua formação, que analisa o seu contexto profissional, observa e avalia as 

suas ações metodológicas. Enfim, esses elementos são válidos e podem tornar-se o início da 

luta contra o fracasso escolar e contra o descrédito da escola pública como instituição 

simbolicamente autorizada para a formação científica e humana dos educandos. 

Em linhas gerais, podemos concluir que foram positivas as expectativas quanto à 

contribuição do evento para o desenvolvimento profissional do grupo de professores 

envolvidos no estudo, tanto que, apesar da falta de apoio governamental, o grupo dispôs-se a 

trabalhar de forma conjunta e de maneira a reconstruir-se profissionalmente. Embora muitos 

professores ainda acreditem na necessidade de serem tutelados por intervenções 

governamentais ou receituários advindos de especialistas, há uma parcela de professores que, 

com justa razão, resiste a ser silenciado e, a partir de seus saberes, gostaria de usar o ato 

responsivo de sua palavra para, fundamentado em seus saberes profissionais, contribuir com a 

melhoria da escola pública. 

Assim sendo, o percurso e as linhas tecidas para esse estudo corroboraram que a 

formação continuada é um direito e, ao mesmo tempo, uma atividade essencial de formação 

para o professor e para os avanços no contexto educativo, além de terem mostrado que as 

ações de formação têm que incluir formadores que avalizem a junção teoria-prática ou 

prática-teoria. 
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APÊNDICE E  AMOSTRA DAS TRANSCRIÇÕES REALIZADAS 

 

SDV_0139 

 

PFP: Bueno, nosotros estamos, nosotros tenemos que entender los elementos, cuál 

es el significado de lengua dentro del material que estamos analizando, cuál 

es el significado del papel del profesor, cuál es el significado del papel del 

alumno. ¿Cómo se ve la estructura lingüística? Si nosotros la vemos como 

un conjunto de estructuras vocálicas, un conjunto de estructuras fonéticas? 

¿Qué es lo que nosotros vemos? ¿Cuál es el concepto, el paradigma 

lingüístico que cada uno de los métodos trae? No cuál es el papel del 

alumno, el alumno es un… un desempeño más interactivo, un papel pasivo, 

que es lo que acontece dentro de… del material que estamos analizando, 

para poder llegar a la conclusión de qué método, a que, a que abordaje o 

método corresponde determinado material. ¿Nosotros estábamos en el 

enfoque por…?  

PP: XXX. 

PFP: … por tareas, ¿no? El enfoque por tareas. El material que nosotros tenemos 

ahí es del enfoque por… 

PP: … tareas. 

PFP: … tareas. ¿De acuerdo? 

PP: Sí, sí. 

PFP: ¿Tá? Ese enfoque por tareas… ¿no? Ese enfoque por tareas, vean, que lleva 

al alumno a desempeñar tareas. Se centra en la tarea, ¿no? Cuál es la tarea 

que yo tengo que desarrollar en este momento, ¿no? Algunos autores, como 

les he dicho anteriormente, ellos ven el enfoque por tareas como una de las 

ramas del enfoque comunicativo, otros lo ven por separado. ¿De acuerdo? 

¿Tá? Ellos no lo ven como, eh, como un solo. Entonces, la lengua, en el 

enfoque comunicativo, ya no es… el hablante ideal. Ya no hablamos en el 

hablante ideal. Pero no abandona la gramática.  

 (alunos conversam sobre o material …) 

PP: Eh, PFP, yo no estoy, así, comprendendo la diferencia del enfoque co, el 

comunicativo y el enfoque por tareas. XXX. 

PFP: El método por tareas tiene mucho del enfoque comunicativo, sólo que el 

objetivo final es cumplir una tarea. 

PP: Tá. Sí. 

PFP: El enfoque comunicativo recoge lo que hay de bueno en cada una de las 

metodologías, sólo que se centra en la tarea lingüística. ¿De acuerdo? Eso 

ahí va a ser inclusive la diferencia de, de la pedagogía de proyectos. En la 

pedagogía de proyecto me voy a centrar en el proyecto, yo no me voy a 

centrar en la tarea comunicativa. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? 

PP: Sí. 

PFP: ¿Tá? 

PP: Sí. 

PFP: En el enfoque por tareas, yo me voy a centrar en tareas. La tarea puede ser 

de una clase XXX ¿no?, esta es otra gran diferencia con el enfoque 

comunicativo, la tarea puede desarrollarse en una clase o ella puede 

desarrollar en varias clases, en un semestre, durante el cual yo voy 

trabajando todos los puntos que me van a llevar a cumplir esa tarea 



183 

 

linguística. ¿De acuerdo? ¿Sí? 

 (algo sobre computadores e tarefas…) 

PFP: Entonces el lenguaje también se XXX de forma globalizada como un 

discurso o texto. ¿Cuál es el discurso que yo quiero emitir a través de ese 

material? Veamos una cosa bien interesante en ese material: no abandona a 

la gramática. Pero, ¿cómo viene la gramática? ¿Antes o después del texto? 

¿Antes o después del ejercicio lingüístico que nosotros tenemos que hacer? 

PP: Después. 

PFP: Vean este, este libro (XXX), la copia, esa, esa, la tercera, ahí las reglas XXX 

PP: No. 

PFP: ¿Ãh? 

PP: No. 

PFP: La gramática… ¿ãh? 

PP: Pocas y objetivas. 

PP: Es un resumen de la regla. 

PFP: Es un resumen de las reglas, lo cual no impide que el profesor no pueda 

añadir otras cosas, dependiendo de su contexto, dependiendo de lo que 

necesitan, ¿sí? ¿Cómo me pueden describir el material que ustedes han 

visto? ¿Cuál es el paradigma lingüístico, cuál es el significado que se le da a 

la lengua dentro de aquel material? ¿Quién puede explicar? 

PP: ¿Es una combinación, XXX, la interacción, la comunicación? 

PFP: Ahã, la lengua es para interactuar, para comunicarse. Entonces presupone 

dos hablantes, un hablante y un oyente, un receptor y un emisor concretos. 

¿De acuerdo? 

PP: Sí. 

PFP: ¿Tá? Entonces la lengua es un elemento que nos lleva a comunicarnos. ¿Qué 

más? (pausa) ¿Se desconsideran los conocimientos previos del alumno? 

PP: Sí, se consideran. 

PFP: ¿Se consideran? 

PPs: Se consideran. 

PFP: Ahã, dentro de la estructura de ese material, se concibe que el alumno llega 

con un conocimiento, el alumno, por ejemplo, ¿Quién tiene el primer 

capítulo? 

PP: Sí, aquí. 

PFP: ¿Ãh? ¿Cómo que presentan al alumno la lista de nombres y apellidos? ¿Qué 

es lo que hace primero el profesor? ¿Ãh? Vean, el primer día de clase, la 

primera clase de lengua española, ese aquí es el libro número 1, yo sólo 

enseñé, propositalmente, el libro número 1, ¿no?, para que podamos ver ese 

aspecto. ¿Cómo se considera? Vean, esa es la escuela de idiomas en España. 

“Laura, la profesora, está pasando lista. Leen los nombres de los estudiantes, 

si están todos. Pone una cruz al lado de los estudiantes que sí están.” ¿Es una 

relación de costumbre normal, que los alumnos ya conocen? 

PP: Sí. 

PFP: ¿Qué los alumnos ya conocen? Entonces se considera que el alumno ya trae 

el conocimiento de pasar lista, de hacer llamada, pero si le añade una 

dificultad, que es mostrar al alumno que, en español, nosotros nos hacemos 

conocer dentro de la clase por el apellido paterno. ¿De acuerdo? Tanto así 

que lo ponen en mayúsculas, ¿no? Luego ya el dictado. ¿Cómo suena en 

español? ¿Qué hacen? El alumno ha escuchado unas… a pesar que esas 

siglas son de las muy libres, muy… así, sin los ruidos ambientales, ¿no?, 
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pero ya se introducen luego al alumno a partir del cotidiano, del contexto en 

el cual están XXX, dentro de la fonética, ¿de acuerdo? 

PP: Sí. 

PFP: ¿Qué más? (pausa) ¿Qué más tenemos ahí?, PP. 

PP: Tenemos el español en público. 

PFP: ¿Ãh? 

PP: El español en público, página 12. 

PFP: ¿Qué me puede decir de eso ahí? 

PP: Cada uno de nosotros tenemos diferentes, intereses diferentes. Aquí tienen 

alumnos XXX de mundo hispánico. Muestra como es el mundo hispánico, 

qué hacen los hombres… 

PFP: Ahã, ya comienza en el mundo, mostrando al alumno que hay ciertos 

lugares, los lugares donde se habla la lengua española, ¿no? Y vean que ese 

es el primer contacto, el contacto con el…, vamos a tener un primer contacto 

con el español de los países de habla, que se habla español, ¿tá? Y el 

conocimiento cultural también está aquí dentro, tanto así que, vean que ya, a 

pesar de que no es lo que domina, pero ya vean que nos ponen una 

entrevistadora un poquito rara, yo creo que nadie XXX así como 

entrevistadora, pero que… 

PP: Nossa! Sí, bien elegantes, ¿no? 

PP: Y nueva. 

PFP: Bien elegante, pero que ya recuerdan… por qué, ¿con qué tipo de ropa? 

¿culturalmente? ¿del hablante hispano…? 

PP: Flaminco… 

PFP: Flamenco, tal vez, ¿né? Flamenco, tal vez, ¿y el señor? 

PP: XXX. 

PP: Sí, él tiene un ... aquí en el lugar de la corbata. ¿Quién se pone el saco con el 

pañuelo? 

PP: Ah, eu não… 

PFP: Argentino. Entonces vean que hay ahí un conocimiento, un indicio cultural, 

¿no? Y él se inserta también dentro de una composición, de una 

competición, ¿no? Y ya nos muestra. Luego, ¿no?, vean que culturalmente 

también no llegan a… 

PP: (falam muito baixo, não dá para ouvir) 

PFP: ¿América del Sur? 

PP:  Sí, el Chile, Perú. 

PFP: De los países amigos, yo no sé dónde. 

PP: ¿Bolivia? 

PP: Bolivia, Perú, Ecuador, tal vez, ¿no? 

PP: XXX. 

PFP: No, aquí. Entonces ya nos llegan a ese conocimiento cultural. ¿Y la 

gramática? Aparece aquella gramática que realmente se colocaba 

inicialmente en los otros métodos, ¿no? Aparece aquel yo, tú, usted, los 

pronombres, que sería la primera parte que se aprende, ¿no?, género, 

número, ¿no?. Eh… cómo se escribe, cómo se dice, cómo se llama, pero con 

la intención que el alumno cumpla funciones comunicativas. Y, de repente, 

continúan insistiendo con las reglas y sonidos, pero todo de un contexto, 

dentro de un contexto de la lista de llamada, ¿no?, de la lista de frecuencia. 

¿De acuerdo? 

PP: Sí. 
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PFP: Entonces vean que la gramática es bien simple, no es una gramática 

exhaustiva, se da énfasis a las cuatro habilidades lingüísticas, ¿tá? 

PP: Lectura también. 

PP: Escrita. 

PFP: ¿Escrita? 

PP: Hablar las lenguas. 

PFP: Ahã, hablar y… 

PP: Oír. 

PFP: Oír, ¿no? Las cuatro habilidades lingüísticas. Las receptivas, recuerdan que 

yo les he dicho que son leer y… 

PP: Oír. 

PP: Oír, y escuchar. Oír. Y escribir y… 

PP: Hablar. 

PFP: Las cuatro habilidades lingüísticas. Entonces no salimos de eso. Vean que se 

quiere que el alumno hable, se quiere que el alumno se comunique, se quiere 

que el alumno haga cosas. Es objetivo de esta unidad es entrar en la materia, 

¿no?, dar, establecer la correspondencia entre nombre e imagen, decir las 

profesiones y comentar XXX. Identificar nombres propios a partir de una 

audición, ¿no? Y una lista para una primera sensibilización sobre la 

correspondencia entre grafías, ¿no? La XXX, escribirla y… 

PP: Oírla. 

PFP: Oírla, ¿no? Preguntas sobre la edad, sobre el nombre, ¿no?, que es lo básico, 

¿de acuerdo hasta aquí? 

PP: Sí. 

PFP: Cuanto a la comunicación, “expresar interese a respecto del Español”, eh, 

“entender información sobre las personas, cómo se llaman, cuántos años 

tienen, eh, de qué participan, etc.”. Y el objetivo, aquí nos dice “vamos a 

tener el primer contacto con el Español, también vamos a conocer a los 

compañeros de clase”, ¿no? ¿De acuerdo? 

PP: Sí. 

PFP: Unidad 2. ¿Quién está con la unidad 2? 

PP: Gente que trabaja. 

PFP: Gente que trabaja. ¿Qué tienes ahí en el “Gente que trabaja”? (pausa) Si 

fueses analizar y escribir un texto bien bonito sobre eso. 

PP: Ese así, él se foca, ¿no?, en el trabajo, en las profesiones, dando así, 

actividades para que el alumno conozca las profesiones en español, 

ejercicios para que se hable con un amigo, hablando de las profesiones, se 

utiliza la gramática, “ser”, “estar”, verbos, ¿no?. 

PFP: Que son lo básico para poder comunicar y decir quién eres. 

PP: Quién eres… 

PFP: A qué te dedicas… ¿Qué más? 

PP: Se busca también una, la parte positiva, la negativa de cada profesión. Enton 

trayendo, así, para la vida real, ¿no?, para que el alumno conozca aquella 

XXX. Hay textos auténticos, así… 

PFP: Textos auténticos ¿Qué me dirían de los textos auténticos en relación a lo 

que hemos ya trabajado, hemos conversado? ¿Por qué dirían que esos textos 

que aparecen ahí son auténticos? Porque ellos son los textos con los que… 

no son textos idealizados apenas para aprender una determinada función, eh, 

una determinada estructura lingüística, mas sí textos con los cuales los 

nativos también estarían en contacto, sería material normal en el mundo de 



186 

 

los nativos, ¿de acuerdo? Es medio difícil de diferenciar eso de XXX. 

PP: Aunque están así, sólo contando piada, ¿no? Interesante. 

PFP: Textos reales. ¿Qué página es esa? ¿Podéis me mostrar? 

PP: Eh… 63. 

PFP: 63, ¿no? Aquí. Vean que son realmente ofertas de… 

PP: Empleo. 

PFP: De trabajo, ¿no?, de empleo. Son ofertas de trabajo que realmente aparecen 

lo, en los, eh, diarios, en la prensa de un, a la cual tiene acceso un nativo, 

¿de acuerdo?. 

PP: Sí. 

PFP: Sí. Son textos realmente auténticos y no son elaborados únicamente para 

formar parte, llevar el alumno a aprender una estructura lingüística. XXX 

[avião pasando]. ¿Qué más? ¿Quién continúa? ¿Tienes más alguna cosa? 

Cuando nos piden los aspectos positivos y negativos, ¿qué te parece eso? ¿A 

qué te llevan? ¿Ãh? Cuando le piden los aspectos positivos y negativos de 

las personas, eso entraría realmente… 

PP: En las profesiones. 

PFP: Ahã, sí, página 60 y… en “Gente que trabaja”, aquí en la parte, dónde les 

dice… en la página 62. 

PP: Ah, sim. 

PFP: Profesiones interesantes aburridas, seguras, peligrosas. Profesión: aspecto 

positivo, aspecto negativo. ¿Nos lleva a valorar qué? ¿Nos enseña el léxico 

para valorar qué? Actitudes, ¿no? Actitudes, aspectos… 

PP: Actitudes, conocimientos… 

PFP: Etc. Y aquí, en la página 67… ¿qué hay ahí? 

PP: ¿Es una ficha? 

PP: Para que los candidatos pueden se escribir, ¿no? 

PFP: Puedan escribirse, puedan presentarse, etc. ¿Alguna duda? 

PP: No. 

PFP: ¿Estamos yendo, estamos andando, entendiéndonos? 

PP: Sí. 

PFP: Doña XXX, la próxima 

PP: Bueno, el material es XXX. 

PFP: ¿Qué página? 

PP: Página 70. 

PFP: Gente que… 

PP: Gente que come bien. 

PFP: La mejor parte. 

PP: En esa unidad nosotros, el libro nos da, vamos a hacer el libro de cocina. 

Bueno, eh, referindo a la comida, podemos trabajar con, eh, enfoque 

comunicativo, ¿no? 

PP: Ese enfoque también, cual que é a página? 

PP: Eh… las actividades, eh, es mezclada, puede ser de oír, ¿sí?, de escribir, 

hacer un, un teatro, práctica también, recetas y la gramática es, é un resumo, 

pero bien claro. 

PFP: Y las estructuras gramaticales que aprendemos aquí, la gramática, nos van a 

propiciar con que nosotros seamos capaces de hacer una receta, escribir una 

receta o entender una receta. Vean que los verbos que nos colocan ahí, las 

estructuras verbales que nos colocan ahí en la, en la parte gramatical, de 

XXX, sería, ¿no?, la forma impersonal. 
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PP: El impersonal. 

PP: Se pode, se puede, eh, sustituir carne por gallina, eso, ¿no? Cantidades. ¿No? 

Qué… 

PP: El precio, la moneda. 

PP: Receta. 

PFP: … recetas. Hablar sobre recetas. 

PP: ¡PF! 

PFP: ¿Sí? 

PP: Como el libro, el MEC envió a las escuelas para la escoja de los libros, es 

simples: de los piores, vea este es mejor, es mejor. 

 (risos) 

PP: XXX, los textos son muy grandes, los diálogos muy grandes y só trabaja con 

esos dos linhas. 

PP: É, no está bien XXX el número de alumnos, ese está bien, el contexto, el 

tiempo, la carga horaria del español, no sé. 

PP:  En el próximo encuentro voy a trazer un libro. 

PFP: Yo tengo el libro, yo tengo que, que pedir, yo tengo un paquete en casa, 

¿no? 

Hay un desencuentro muy grande, ¿no?, porque ya se sabe que un profesor, 

en clases de 45 minutos, no conseguiría trabajar, a no ser que le pidiesen a 

su alumno que lo lean en casa. 

 (todos falam ao mesmo tempo) 

PP: Y el alumno no va a leer nada. 

PP: XXX internet, sólo. 

PFP: Entonces, ¿qué es lo que se haría con un material así? ¿Cómo están haciendo 

ustedes? 

PP: Bueno, yo trabajo así: trabajo no todo el capítulo, porque es una clase por la 

semana, principalmente por la noche, ¿sí? Entonces trabajo un texto sólo, de 

preferencia el inicio del capítulo y después trabajo, pido los algunos para 

expresar sobre el asunto, después nosotros discutimos en la clase y hacemos 

la tarea juntos. Pero por la noche es muy difícil, porque los alumnos no lean 

los libros en la clase, porque mi colegio da el libro para ellos, pero ellos no 

levan para clase. 

PP: Eles não levam. Entonces yo quedo de mano y pie…“Ay, profesora, me 

olvidé del libro.”  

“!Pero yo no voy carregar el libro, los libros, abajo y arriba! No, no voy, 

porque yo necesito, necesitaría de un carrito de supermercado, ¿no? para 

llevar el primero, segundo y tercero año, arriba y abajo”. 

PFP: Es un problema que nosotros tenemos XXX… 

PP: Y son textos interesantes, asuntos y temas interesantes. 

PP: Muy largos, pero sí yo ayudo los alumnos. Cuando son diálogos, yo soy una 

personaje, porque los alumnos por la noche no saben mucho, ¿no? Entonces 

dejo uno leer, dejo así, bien a vontade, pero digo que voy evaluá-los. 

Entonces ellos leen un poco… 

PFP: É, infelizmente XXX. 

PP: XXX en los primeros años es muy difícil leer los XXX. 

PP: Pero hay algunas cosas interesantes. En el segundo año XXX hay las viñetas 

XXX, los chicos les gustaron mucho, incluso he hecho un debate para 

discutir los contra y los favorables, porque algunos no comprendieron. 

¿Quién estaba hablando? Parece que había dos XXX, al fondo había dos 
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cores, de la bandera de España, “¿De qué está hablando?”. 

PP: Sí. 

PP: Ah, España, a causa de lo color… 

PP: De la bandera. 

PP: Los toros, “!Ah! Corrida de toros”. Entonces algunas cosas son interesantes. 

Para iniciar alguna cosa… 

PP: Eu acho que o capítulo 4, não? 

PP: Segundo año. 

PP: Sí, yo preparé como un trabajo, porque, como es una clase, entonces para 

terminar la unidad, yo pedí para ellos hacer como un trabajo. 

PFP: Sí. 

PP: Y después nosotros discutimos en la aula. 

 (todas falam ao mesmo tempo, não consegui entender) 

PFP: Nuestra cultura es esta, nosotros tenemos que adaptarnos culturalmente a eso 

como profesores. 

PP: Y cuando nosotros pedimos algo, ellos no hace. 

PP: XXX, y no próximo año, no queremos libros. 

PFP: ¿Por qué? 

PP: Ah, porque não. 

PP: ¿Por qué? 

PP: XXX. 

PFP: Pero iban a tener que mandar más. 

PP: ¡Tenían que mandar más! 

PP: É o compromiso, o compromiso do governo é mandar todos os anos. 

PFP: ¿Manda todos los años? 

PP: XXX. 

PP: Profesora, eu acho que não vai cumprir, mas… 

PP: É provável que ese libro vá chegar em agosto. 

PP: Algumas veces llega, otras no. 

PP: Ellos dan así, algunos que ellos les gusta más y de aquellos elegimos unos 

XXX 

PP: Aquillo que tenemos, cambio de… 

PP: No llegan todos los del governo, solo alguns y pocos. 

PFP: Gobierno. 

PP: Eso. XXX. 

PP: XXX 

PFP: Yo no, no sé si se podría interferir de esa forma, porque como el MEC… 

PP : XXX. Nós aqui, por exemplo, imagina que todos temos prática, experiencia, 

faríamos uma coisa boa. Igual eu consegui montar um, XXX “Eu tenho 

dificuldade, ah, tenho”, os meus todos, “eu dou nota pelo que eu vi você 

fazendo, vocês vão XXX”. 

PFP: Tal vez, digamos así, ver las lecciones que tenemos y dentro de eso intentar 

elaborar material dentro del libro para contribuir con el libro, para completar 

el libro, ¿no? 

PP: Eu falo, se escrever en todo o libro no ano que vem não vai usar. 

PP: Os meus eu peço pra responder a lápiz. 

PP: Eu também, e eles falam “Ah, mas aqui, professora, aqui é para XXX 

nossa!”. Eu falo “Não, eu não sei se vai ser, então escreva a lápis e devolva 

no final do ano”. 

PFP: El compromiso del MEC es mandar todos los años XXX 
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PP: No manda.  

PFP: ¿Nada? Bueno, vamos a ver, preparar material es interesante, podemos  

pensar en eso. ¿Qué les parece? Pero,  ¿Cuánto tiempo todavía tenemos?  

PP: Muy bueno. 

PP Acabó. 

PFP: Sólo un minutito que esta parte es importante dentro del enfoque por tareas- 

¿cuál fue la peculiaridad que apareció en tu material? 

PP: Fue ter preguntado sobre la identidad de la XXX. Aquí muestra mucho otros 

países, otras ciudades, no sólo España, pero de hispano, de Latinoamérica y 

a todo momento el material pregunta: ¿y tu patria, cómo es?, ¿y tu país?, ¿y 

tu ciudad? 

PP: La realidad, ¿no? 

PP: ¿Y qué prefieres? ¿Prefieres ir a alguna montaña? ¿A la playa? ¿En tu país 

hay montañas? ¿Hay playas? Entonces eso fue algo muy importante que yo 

percebí en ese material. Siempre para hacer una reflexión de XXX, cómo es 

mi cultura y cómo es la cultura del otro. 

PFP: Y lo interesante de ese material es que en las, en las lecciones de revisión 

normalmente preguntan, el material le pregunta al alumno, el libro le 

pregunta al alumno: ¿y qué es lo que tú has aprendido? ¿Y qué sabes hacer 

con la lengua ahora? ¿no? ¿Y qué es lo que tú consigues hacer 

lingüísticamente ahora? Entonces yo creo que con eso ese material innova, 

¿no? No es sólo ese material, porque hay muchos libros de enfoque por 

tareas, yo les traje uno de los clásicos, de los primeros que salió, ¿no? Pero 

innova en ese, en ese aspecto porque el pasa parte de la responsabilidad del 

aprendizaje también al alumno. ¿Qué es lo que tú has hecho aprender, qué es 

lo que sabes hacer y qué es que tú puedes hacer? Y lo lleva a la reflexión: 

¿tú haces tú diario? ¿Has visto realmente tal cosa? ¿Ãh? Entonces vean que 

es importante ese material en ese sentido y esa es la autonomía que yo creo 

que se puede recoger para otros aspectos también. ¿Ãh?  

Sólo para recordar y poder anotar porque yo no anoté aquella hora: 

¿Nosotros vamos a tener clases, entonces, no vamos a tener clases la 

próxima semana? 

PPs: Sí. 

 


