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CONSTRUINDO E RECONSTRUINDO A PRÁTICA DOCENTE: O NECESSÁRIO 

POSICIONAMENTO CRÍTICO DIANTE DA DIVERSIDADE EM AULAS DE 

ESPANHOL-LE EM RIO DAS OSTRAS 

 

Charles Nascimento Tavares* 

 
Resumo: Este trabalho científico propõe uma reflexão sobre o ensino de espanhol 
na Educação de Jovens e Adultos (EJA) a partir dos pressupostos da Pedagogia de 
Projetos (doravante PP) (Hernandez, 1998). A PP foi assumida como uma 
perspectiva norteadora para o processo de ensino-aprendizagem da língua 
estrangeira em questão, uma vez que, nessa abordagem, “a finalidade do ensino é 
promover, nos alunos, a compreensão dos problemas que investigam. Compreender 
é ser capaz de ir além da informação dada, é poder reconhecer as diferentes 
versões de um fato e buscar explicá-las, além de propor hipóteses sobre as 
consequências dessa pluralidade de pontos de vista” (Hernandez, 1998, p. 86). A PP 
fundamenta-se, portanto, na construção de saberes de modo conjunto, por meio do 
diálogo e da permanente reflexão, além de considerar os contextos social, histórico e 
cultural dos alunos. A PP ressignifica o papel do aprendiz no âmbito escolar, 
colocando-o como protagonista do processo e “responsável por sua própria 
aprendizagem” (Hernandez, 1998, p. 89). Propõe-se, nesse contexto, uma 
articulação entre a PP e uma perspectiva teórica de cunho discursiva (Bakhtin, 2011; 
Maingueneau, 2004), para refletir sobre o ensino de espanhol na EJA, de modo a 
construir um caminho possível para a formação de cidadãos críticos. Tal 
aproximação visa a construir, nesse contexto escolar, um ensino de língua 
estrangeira pautado no desenvolvimento da criticidade, da criatividade e da 
autonomia dos alunos, além de se opor a um ensino restrito a léxico e a estruturas 
gramaticais sem uma ancoragem sócio-histórica e cultural. Esta reflexão se apoia 
nos diálogos sobre alteridade, cultura e diversidade, fundamentando-se em Mouffe 
(2001), Moita Lopes (2002), Moreira (2001) e outros. Apresenta-se, portanto, uma 
proposta prática nas bases da PP, a fim de se discutir a importância de desconstruir 
ideais sociais homogeneizantes e padronizadores. 
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Adultos. Diversidade. Pedagogia de Projetos. 
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CONSTRUYENDO Y RECONSTRUYENDO LA PRÁCTICA DOCENTE: EL 

NECESARIO POSICIONAMIENTO CRÍTICO ANTE A LA DIVERSIDAD EN CLASE 

DE ESPAÑOL-LE EM RIO DAS OSTRAS 

 
Resumen: Este trabajo científico propone una reflexión sobre la enseñanza de 
español en la Educación de Jóvenes y Adultos (EJA) a partir de los presupuestos de 
la Pedagogía de Proyectos (doravante PP) (Hernandez, 1998). La PP fue asumida 
como una perspectiva norteadora para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
lengua extranjera en cuestón, una vez que, en este abordaje, “la finalidad de la 
enseñanza es promover a los alumnos la comprensión de los problemas que 
investigan. Comprender es ser capaz de ir más allá de la información dada, es poder 
reconocer las diferentes versiones de un hecho y buscar explicarlas, además de 
proponer hipótesis sobre las consecuencias de esta pluralidad de puntos de vista” 
(Hernandez, 1998, p. 86, traducción nuestra). La PP se fundamenta, por lo tanto, en 
la construcción de saberes de modo conjunto, por medio del diálogo y de la 
permanente reflexón, además de considerar los contextos social, histórico y cultural 
de los alumnos. La PP resignifica el lugar del aprendiz en el ámbito escolar, 
colocándolo como protagonista del proceso y “responsable por su propio 
aprendizaje” (Hernandez, 1998, p. 89, traducción nuestra). En este contexto, se 
propone una articulación entre la PP y una perspectiva teórica de viés discursivo 
(Bakhtin, 2011; Maingueneau, 2004), para reflexionar sobre la enseñanza de 
español en la EJA, de modo a construir un camino posible para la formación de 
ciudadanos críticos. Tal acercamiento visa a construir, en ese contexto escolar, una 
enseñanza de lengua extranjera involucrada en el desarrollo de la criticidad, de la 
criatividad y de la autonomía de los alumnos, además de oponerse a una enseñanza 
restricta a léxico y a estructuras gramaticales sin un anclaje sócio-histórico y cultural. 
Esta reflexión se apoya en los diálogos sobre alteridad, cultura y diversidad, 
embasándose en Mouffe (2001), Moita Lopes (2002), Moreira (2001) y otros. Se 
presenta, por lo tanto, una propuesta práctica en bases de la PP, a fin de examinar 
la importancia de deshacer ideales sociales homogeneizantes y estandarizantes. 
 

Palabras clave: Enseñanza de Español-LE. Práctica Docente. Educación de 
Jóvenes y adultos. Diversidad. Pedagogía de Proyectos.  
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INTRODUÇÃO 

O presente artigo surge a partir de minha experiência como docente de língua 

espanhola, inicialmente nas séries finais (terceiro e quarto ciclos) do Ensino 

Fundamental, em uma prefeitura da Região dos Lagos, no interior do Estado do Rio 

de Janeiro: Prefeitura de Rio das Ostras (Secretaria Municipal de Educação de Rio 

das Ostras). 

No entanto, em maio de 2017, fui convidado a atuar também como professor 

de língua espanhola para alunos da modalidade EJA, em outra Unidade Escolar. Tal 

solicitação surgiu como uma oportunidade nova de atuação profissional, uma vez 

que nunca havia lecionado nesta modalidade de ensino. 

O convite me deixou muito entusiasmado com a possibilidade de poder 

ensinar língua estrangeira a adultos. Porém não posso omitir que, juntamente com a 

alegria da possibilidade do novo, veio-me à tona um grande receio de fracassar 

nessa empreitada que me fora oferecida naquele momento. Dividido entre o medo 

que paralisa e o desejo de enfrentar esse desafio, decidi pela segunda opção. 

A proposta de trabalho encontrada se consolidava da seguinte forma: a língua 

espanhola seria oferecida aos alunos em um formato de “disciplina obrigatória 

extraoficial” do 6° ao 7° ano. Isso significava que não precisava seguir algum 

programa de curso. Absolutamente, nenhum planejamento me foi proposto ou 

imposto. 

Por um lado, essa ausência de orientação quanto à proposta de ensino foi 

boa, pois teria a oportunidade de criar um programa de ensino da língua espanhola 

que dialogasse com a perspectiva teórica que embasa a minha prática. Por outro 

lado, encontrava-me em um contexto completamente novo e sem orientação, o que 

me alarmava. 

Dessa forma, surgiram-me inquietações, as quais destaco a seguir: 

 

 De que maneira(s) poderia ensinar uma língua estrangeira nessa 

modalidade de ensino, tendo em vista que não me foi dado um 

direcionamento didático-pedagógico que me levasse a tal atividade de 

trabalho? 
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 Deveria construir uma proposta de ensino-aprendizagem próxima à 

realidade e aos desejos de meus novos alunos, visando à formação de 

leitores críticos, tal como realizava no ensino regular? 

 

 De que modo poderia construir um trabalho focado na leitura, porém 

demonstrando um contexto interessante aos propósitos de meus novos 

alunos? 

 

 Como construir uma proposta que os reinserisse no processo escolar? 

 

Frente às minhas inquietações, fui entender o que as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos estabeleciam: 

 

Como modalidade destas etapas da Educação Básica, a identidade própria 
da Educação de Jovens e Adultos considerará as situações, os perfis dos 
estudantes, as faixas etárias e se pautará pelos princípios de eqüidade, 
diferença e proporcionalidade na apropriação e contextualização das 
diretrizes curriculares nacionais e na proposição de um modelo pedagógico 
próprio [...] (BRASIL, 2000, p. 1) 

 

Diante dos fatos constatados, decidi propor um ensino de espanhol a partir de 

uma perspectiva discursiva (BAKHTIN, 2011; MAINGUENEAU, 2004), ancorado nos 

pressupostos da Pedagogia de Projetos (doravante PP). Senti a necessidade de 

pensar o papel da escola, da sala de aula e, sobretudo, pensar a necessidade de um 

ensino pautado na realidade do aluno. 

Essa aproximação teórico-metodológica me permitiu construir, nesse contexto 

escolar, um ensino de língua estrangeira pautado no desenvolvimento da criticidade, 

da criatividade e da autonomia dos alunos, além de ter favorecido minha oposição a 

uma abordagem restrita a léxico e a estruturas gramaticais sem uma ancoragem 

sócio-histórica e cultural. 

A relevância desse possível encontro teórico-metodológico apoia-se na 

consideração de um ensino de língua estrangeira que abarque o contexto escolar e 

as necessidades, curiosidades e ambições específicas do público alvo, sem que seja 

necessário importar métodos prontos e alheios a tal realidade. Optei por guiar minha 

atuação em sala, pois, a partir de documentos orientadores do trabalho do professor 

na escola, com vistas ao trabalho autônomo, crítico e humanizador. 
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Dessa maneira, ao longo deste artigo, o leitor encontrará, na primeira parte, 

uma reflexão teórico-metodológica que norteou a minha prática docente no trabalho 

com alunos da EJA, no Município de Rio das Ostras. Em uma subdivisão desse 

mesmo bloco teórico-metodológico, estabeleço uma relação com estudos sobre a 

alteridade, a cultura e o posicionamento político que assumimos em nossas relações 

sociais. Essa inter-relação com estudos culturais e com os posicionamentos sociais 

será essencial para o debate prático construído na segunda parte do artigo. Para 

tanto, fundamento-me em Mouffe (2001), Moita Lopes (2002), Moreira (2001), 

Orlandi (1998) e outros. 

Conforme apontado, a segunda parte deste trabalho científico sistematiza 

uma proposta prática ancorada nos pressupostos desenvolvidos na primeira parte. 

Desse modo, contextualizo uma ideia geral para a execução de um projeto 

pedagógico, possuindo o seguinte tema global: Eu quero um mundo menos violento 

e mais solidário. Este projeto foi planejado para desenvolvimento em 16 tempos, 

totalizando 8 encontros. Por limitações de espaço, após contextualizar a proposta 

geral, desenvolvo a primeira aula desse projeto denominada O mundo é feito de 

diversidade, à guisa de exemplo sobre como introduzir a exploração do projeto 

pedagógico. O exemplo prático diz respeito à construção de identidades e ao 

reconhecimento da diversidade. 

Diante do exposto, a relevância deste artigo consiste na contribuição com as 

pesquisas concernentes às práticas docentes, com expressivo foco no ensino de 

Espanhol como língua estrangeira na modalidade de Ensino de Jovens e Adultos. 

Este estudo poderá ser útil ao trabalho de professores com vistas à promoção de 

leitores cada vez mais críticos e atentos à construção de sentidos, quer em língua 

materna, quer em língua estrangeira, no sentido de desconstruir a ideia de que a 

exploração de uma língua se reduz a trabalhos de decodificação e domínio 

gramatical. 
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1 CONSTRUINDO E DESCONSTRUINDO A PRÁTICA DOCENTE: 

CONSIDERAÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS 

Nesta parte, discorrerei, brevemente, sobre os pressupostos teórico-

metodológicos que embasam a minha prática docente. 

1.1 A INTERFACE ENTRE OS ESTUDOS DISCURSIVOS E A PEDAGOGIA DE 

PROJETOS 

A Pedagogia de Projetos (PP) adveio de um movimento pedagógico (iniciado, 

de modo geral, nos Estados Unidos) conhecido como Escola Nova ou Educação 

Nova (Progressive Education) no final do século XIX e inicio do XX. Segundo Bonilla 

(2012, p.11), William Kilpatrick foi quem propôs introdutoriamente a noção de 

métodos de projetos. Tais ideias se desenvolveram para o que conhecemos 

atualmente como PP. 

Nesse raciocínio, está arraigado à PP o objetivo de construir o conhecimento 

mediante trocas entre professor e alunos, considerando o planejamento coletivo das 

atividades, a condução e a sistematização dos objetivos, o cumprimento de um 

plano de trabalho e a avaliação. O processo educativo é compreendido como 

construção, como momento de reflexão e de crescimento, como encontro de sujeitos 

sociais detentores de conhecimentos, valores e crenças. 

Diante disso, para dialogar com a perspectiva instaurada pela PP, um projeto 

não se faz suficiente apenas com a elaboração de um plano. Embora em sua matriz 

haja um ideal de flexibilidade, um projeto deve ser constituído a partir da maturação 

de uma ideia em conjunto com os discentes; deve haver uma proposta de solução a 

ser posta em prática, até que se chegue à culminação e à avaliação do trabalho 

proposto. É fundamental, nesse sentido, que os participantes estejam cientes do 

trajeto de aprendizagem, dos motivos de cada etapa do processo e dos objetivos a 

serem alcançados, buscando sempre uma reflexão com relação ao trabalho 

desenvolvido. 

A proposta, dessa forma, busca estimular o interesse dos alunos a partir de 

sua participação ativa no processo de aprendizagem. Ou seja, o objetivo de um 
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projeto é que os agentes do processo, por eles mesmos, encontrem situações 

problemáticas de sua experiência e ambicionem compreendê-las, atuando 

progressivamente nelas, de tal modo que sejam capazes de agir criticamente diante 

de uma questão social. Nesse sentido, é dada a oportunidade ao aluno de contribuir 

com suas observações e experiências para o debate construtivo do conhecimento. 

Quanto a isso, Almeida Filho (1993) expõe que a motivação dos alunos pode 

ser afetada pela abordagem e pelas ações dos professores. Isso evidencia a estreita 

ligação entre motivação, docência e aprendizagem. A motivação de um aluno por 

uma matéria estudada, por exemplo, pode determinar o sucesso ou o fracasso da 

aprendizagem. Nesse sentido, o fator motivacional não pode ser desconsiderado ao 

se investigar o ensino de E/LE para jovens e adultos no contexto escolar. 

Barbosa & Horn (2008, p. 84) salientam o caráter participativo e democrático 

de um trabalho pautado na PP em relação à oposição a um modelo pedagógico que 

não contempla a noção de projetos: 

 

Essa visão de organização do trabalho pedagógico considera os aprendizes 
como co-autores do seu processo de aprendizagem, tirando-os do lugar de 
passividade que a escola os tem colocado para um papel ativo e participativo. 
Quando trabalhamos com projetos, construímos na verdade uma comunidade 
de aprendizagem, na qual o professor e os alunos são igualmente 
“protagonistas”.  

    

Desse modo, os projetos não são meios estáticos, fixos, estanques. Estes 

permitem a revisão, flexibilidade e a modificação a depender do interesse real 

percebido pelo professor e pelos alunos. Os reajustes remodelam o processo 

educativo. Nessa perspectiva, os professores e a escola não determinam os 

caminhos a serem percorridos, mas orientam e possibilitam o diálogo crítico com os 

aprendizes ao longo de todo o processo de ensino-aprendizagem. 

De acordo com Hernández (1998), um projeto pode ser elaborado a partir de 

diferentes eixos, dentre os quais se destacam: a definição de um conceito; um 

problema geral ou particular; um conjunto de perguntas inter-relacionadas; ou uma 

temática relevante. O importante é que o eixo norteador de uma proposta de 

trabalho didático a partir da PP seja definido em conjunto com o aluno, a partir de 

seus interesses, curiosidades e conhecimento de mundo, conforme fora mencionado 

anteriormente. A PP ressignifica o papel do aprendiz no âmbito escolar, colocando-o 
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como protagonista do processo e “responsável por sua própria aprendizagem” 

(Hernández, 1998, p. 89). 

Dessa maneira, a articulação entre a PP e uma perspectiva discursiva 

(BAKHTIN, 2011; MAINGUENEAU, 2004), no que tange ao ensino de espanhol, é 

possível no sentido da construção de caminhos para a formação de cidadãos 

críticos. Tal concepção discursiva se faz presente no que se refere à minha visão de 

ensino de língua estrangeira no contexto da Educação Básica. 

Diante de uma perspectiva discursiva quanto à língua, o sujeito deixa de ser 

assumido como um mero “emissor” de sentido, para ser compreendido como um 

construtor de sentidos pelo próprio ato de enunciar. Afinal, se a língua fosse um 

instrumento cujo objetivo estivesse restrito à comunicação, então, seu objeto, “que 

seriam os sentidos ‘veiculados’ por esse instrumento, pré-existiria à própria língua. E 

se os sentidos pré-existissem à língua e, consequentemente, ao ato de enunciação, 

estaríamos diante de sentidos fixos, estáveis, prontos e engessados” (CAMPOS, 

2013, p.29). 

Sendo assim, a concepção de língua que resgatamos para a construção 

deste trabalho científico não advém de uma noção pré-estabelecida, que 

antecederia aos contextos e que poderia ser aferida pela simples palavra. Esse 

sistema de relações humanas não será aqui assumido como possuidor de uma 

significação pré-fixada ou acabada, mas percorrerá caminhos possíveis de reflexão. 

Tal processo só é possível porque esse sistema linguístico que possibilita tais ações 

discursivas é uma rede de produção diversificada, dinâmica, interativa e viva. 

É por isso que nos afastamos da concepção da língua como instrumento de 

comunicação entre os sujeitos. Entender a língua como algo estático, estável, como 

se sua função fosse (pré)determinada socialmente, seria diminuir seu valor de 

produtividade. 

Se a língua fosse um sistema fechado e inerte, nas palavras de Campos 

(2013, p.29), “o sujeito já teria os sentidos antes mesmo de enunciar e a língua 

serviria somente para uma mera “transmissão” desses sentidos a outro sujeito”. Este 

receberia esse sentido pronto/estático. Porém, esse sistema a que nos referimos 

não se limita a um recipiente que comporta os sentidos antecipadamente ao ato de 

enunciar. Portanto, o sentido não se concebe antes do momento de enunciação. Ao 

se enunciar, em conformidade com Bakhtin (2011), os sentidos se constroem, 

segundo o contexto no qual se inserem, segundo todas as experiências anteriores 
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ao momento de enunciação, segundo a consideração do co-enunciador, porque 

essa construção de sentidos depende também dessa inter-relação entre os sujeitos. 

 

Toda compreensão da fala viva, do enunciado vivo, é de natureza ativamente 
responsiva (...). A compreensão passiva do significado do discurso ouvido é 
apenas um momento abstrato da compreensão ativamente responsiva real e 
plena (p. 271-272). 

 

Segundo Maria Marta Furlanetto (2005, p.261), para Maingueneau, os 

textos aparecem como enunciados “obedecendo a certas condições de organização, 

já que são formulados em um contexto institucional que estabelece balizas para sua 

enunciação (são vinculados, pois, a gêneros)”; eles refletem as características 

históricas da sociedade onde circulam: valores, convicções, crenças, conflitos. 

Nessa perspectiva, a leitura de diferentes gêneros é um caminho possível 

para se adquirir conhecimento social. Através da prática leitora é possível perceber a 

existência de outros textos em determinadas produções, reconstruindo a teia de 

vozes que os constitui. Nessa concepção, a leitura é assumida como atividade 

interativa, possibilitando a construção de sentidos e de conhecimentos com outros 

já-ditos.  

Por isso, é ressaltado o papel do leitor enquanto sujeito ativo, analisador e 

construtor de sentidos, visto que todo texto pressupõe um endereçamento; é sempre 

dito para alguém, quem também projeta significados. De acordo com o que postula 

Maingueneau (2004), o enunciador pressupõe o outro para construir o seu discurso 

e com isso, insere o outro (o coenunciador) no seu próprio discurso. 

 

Toda enunciação, mesmo produzida sem a presença de um destinatário, é, 
de fato, marcada por uma interatividade constitutiva (...), é uma troca, 
explícita ou implícita, com outros enunciadores, virtuais ou reais, e supõe 
sempre a presença de outra instância de enunciação à qual se dirige o 
enunciador e com relação à qual constrói seu próprio discurso 
(MAINGUENEAU, 2004, p. 54). 

 

Nesse processo, o co-enunciador se utiliza de estratégias como seleção, 

recuperação, antecipação, inferência, levantamento de hipóteses e verificação, 

ativando, consequentemente, seu conhecimento de mundo. A partir disso, além do 

conhecimento linguístico compartilhado, exige-se também que o leitor mobilize 

estratégias de ordem sócio-discursiva. 
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[...] os conhecimentos nunca se extraem de uma maneira simples do texto 
escrito: a ‘compreensão’ da leitura não é uma habilidade abstrata; é 
necessário levar conhecimento ao texto para poder compreendê-lo. Este fato 
implica [...] numa relação social, mediadora, no processo de apropriação de 
conhecimentos a partir da leitura. (ROCKWELL, 1985, p.88). 

 

A ativação das estratégias de leitura implica a mobilização de três grandes 

redes de conhecimento: o linguístico, o enciclopédico e o interacional. É essa rede 

de conhecimentos que permitirá ao leitor interagir com textos de acordo com o 

contexto e seus objetivos. 

Segundo os PCN, aos aprendizes é necessário: 

 

[...] compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens 
como meios de: organização cognitiva da realidade pela constituição de 
significados, expressão, comunicação e informação; [...] analisar, interpretar e 
aplicar os recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com 
seus contextos, mediante a natureza, função, organização e estrutura das 
manifestações, de acordo com as condições de produção e recepção; [...] 
conhecer e usar língua(s) estrangeira(s) moderna(s) como instrumento de 
acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais. (BRASIL, 2000, 
p.95). 

 

Compreende-se que o processo leitor é um dos meios para se adquirir 

conhecimentos. Em tal perspectiva, o texto, a materialidade concreta do gênero 

discursivo, se constitui como uma atividade que possibilita a construção de sentidos 

interativamente. Neste jogo entre texto e enunciadores é necessário o diálogo com 

outros textos para que se contemplem as premissas discursivas. Este fato implica 

em uma inter-relação social e cultural. 

Parafraseando Orlandi (1998, p.73), o ato de apropriação e utilização da 

língua para compreender o mundo implica em concretizar o princípio argumentativo 

da linguagem. Tal princípio faz parte da linguagem constitutivamente, já que sempre 

nos posicionamos em nossas relações sociais. Até um possível querer não 

posicionar-se é um posicionamento. 

Este posicionar-se e atuar criticamente por meio da linguagem são as 

premissas fundamentais para o que compreendemos como posição política que 

assumimos nas relações sociais. “Na medida em que o político é constitutivo, a 

compreensão, a própria leitura, em Análise do Discurso, é política” (cf. ORLANDI, 

1998, p.74-75). De tal modo, o sentido é produzido interativamente, construindo 

objetos simbólicos. 

Como exposto por Carl Schmitt (1996 apud MOUFFE, 2001, p.417): 
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[...] a política pode obter sua energia das mais diversas fontes e emergir de 
muitas relações sociais diferentes: religiosa, moral, econômica, étnica, ou 
outras. A política tem a ver com a dimensão do antagonismo que está 
presente nas relações sociais, com a possibilidade sempre presente de uma 
relação nós-eles construída em termos de amigos-inimigos. 

 

Parafraseando Mouffe (2001, p.414), é necessário reconhecer tais relações 

de poder que necessariamente existem em sociedade e atuar contra elas, a fim de 

nos transformar. Nesse sentido, podemos compreender a “hegemonia” como 

relações dicotômicas de poder em que um se sobrepõe a outro(s). 

1.2 Contribuições de estudos sobre cultura 

Muitos teóricos têm discutido acerca de cultura e culturas, igualdade e 

diferença, hegemonia e inferioridade, crititicidade e submissão. No campo do 

currículo, por exemplo, estudos epistemológicos com respeito à cultura seguem a 

denominação de Multiculturalismo (MOREIRA, 2001, 2007; CANEN;OLIVEIRA, 

2002). Outros estudiosos argumentam quanto a uma abordagem Intercultural, 

defendendo um traço de interdependência cultural (MENDES, 2003, 2007; 

PARAQUETT, 2010). Já em um âmbito mais revolucionário se encontram estudos 

sobre Multiculturalismo Crítico (MCLAREN, 2000a, 2000b), ressaltando uma 

convivência interrogadora entre as diferenças. De todo modo, não é nosso objetivo 

contrapor tais ideologias científicas. Tal como Moreira (2001), entendemos que o 

mais importante não é discutir os prefixos “inter-“, ou “multi-“, ou o acréscimo 

“crítico”, senão a cultura. A partir da perspectiva defendida por McLaren (2000a, p. 

123) entendemos que: 

 

O Multiculturalismo Crítico argumenta que a diversidade deve ser afirmada 
desde uma política de questionamentos, sendo necessário entender a 
diferença como um produto histórico, cultural, ideológico, do âmbito do poder 
[…], entendendo a representação de raça, classe social e gênero como 
resultado de lutas sociais. [Há, pois, a ênfase de] transformar as relações 
sociais, culturais e institucionais nas quais os significados são concebidos.  

 

Nesse sentido, não há como aceitar ou, simplesmente, tolerar o diferente, 

pois será a partir do embate de posicionamentos que o diferente terá seu lugar 

reconhecido. Por isso, tal perspectiva busca rever e confrontar os acordos 

hegemônicos existentes. Mais do que problematizar, é necessário desfazer o cenário 
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da hegemonia. Não é que a classe socialmente diminuída esteja requerendo um 

perfil de igualdade diante dos “superiores”, senão que haja o reconhecimento de que 

todas as pessoas queremos conviver segundo as identidades próprias, segundo as 

múltiplas culturas existentes socialmente. 

Parafraseando Silva (2009), o entorno molda as identidades, posto que o 

sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos. Nesse raciocínio, só 

há identidades porque há diferenças. Se fôssemos todos iguais, não haveria 

necessidade para nos identificar. Dessa maneira, é preciso que reconheçamos as 

diferenças, para que possamos, então, identificar. 

Em tal contexto, as questões sobre culturalismos e identidades constituem o 

aporte crítico teórico-prático defendido neste artigo. Não há como mascarar ou 

suavizar as diferenças, assim como também as identidades. Logo, resta-nos criticá-

las e transformá-las. Conforme Silva (2009), a diferença está implicada diretamente 

na formação das identidades, como criações sociais e culturais. 

O posicionamento social pedagogicamente defendido é que a convivência 

pressupõe respeito e tolerância à diversidade e à diferença. Mais do que tal defesa, 

precisamos de reconhecimento. Por meio das palavras de Moita Lopes (2002, p.31), 

devemos usar nosso “discurso como construção social e, portanto, atuar de modo 

transformador no mundo”. 

Sendo assim, a construção identitária é um processo social e, portanto, não 

se extingue nas fronteiras escolares. Embora a escola detenha em si um papel 

fundamental, o processo de construção do conhecimento jamais se cumpre somente 

nela. Por isso, a importância de formar cidadãos críticos e interrogantes, para que 

ultrapassem este período de construção formal de saberes, construindo 

possibilidade de transformar tudo o que lhes instigue um “repensar”. 

Considerando o panorama teórico-metodológico anteriormente exposto e a 

minha adesão à construção de um ensino-aprendizagem ancorado em trocas sociais 

e em diálogos críticos com vista à reflexão e à expansão dos conhecimentos, 

apresenta-se, a seguir, uma proposta didática que se preocupa: com a receptividade 

de ideias pelos alunos; com seus interesses; com as ambições dos envolvidos; com 

a realidade educacional observada. Tal plano elencado adiante se propõe, pois, a 

concretizar as bases de estudo defendidas ao longo deste trabalho, no que tange ao 

ensino de espanhol para jovens e adultos, na rede pública de Rio das Ostras. 
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2 O NECESSÁRIO POSICIONAMENTO CRÍTICO DIANTE DA DIVERSIDADE EM 

AULAS DE ESPANHOL-LE: A PRIMEIRA AULA DE UM PROJETO 

PEDAGÓGICO 

 Contextualizarei, nesta segunda parte do artigo, uma proposta prática geral 

ancorada nos princípios de um projeto pedagógico. Em seguida, contextualizo um 

caminho possível de exploração da primeira aula desse projeto. Por fim, indico como 

poderia ser sua culminância e avaliação. 

 2.1 UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA: A CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO 

O projeto em questão se constrói a partir da necessidade de explorar e 

conscientizar os alunos para a construção de um mundo melhor. Propõe-se o 

seguinte tema de estudo: Eu quero um mundo menos violento e mais solidário. A 

proposta foi pensada para um bimestre hipotético, dentro de um percurso de 8 

semanas, totalizando 16 tempos. Nessa perspectiva, considera-se um planejamento 

coletivo das atividades, a condução e a sistematização dos objetivos de modo 

coletivo, o cumprimento de um plano de trabalho e a proposta de um painel 

ilustrativo ao fim do projeto. 

 

 Objetivo geral: 

 

 Explorar e conscientizar sobre a necessidade de erradicar a violência para 

a construção de um mundo pautado em valores sociais. 

 

 Objetivos específicos: 

 

 Definir o conceito de violência; 

 

 Aludir sobre os tipos de violência; 

 

 Alertar e refletir sobre a importância de um mundo mais solidário; 
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 Pré-planejamento das propostas temáticas das aulas:  

 

Situam-se, a seguir, possíveis assuntos de aulas que poderão compor o 

projeto proposto:  

 

 1º encontro: O mundo é feito de diversidade;  

 

 2º encontro: Violência na família; 

 

 3º encontro: Digo não à agressão; 

 

 4º encontro: Precisamos de um mundo solidário; 

 

 5º encontro: Respeitar o outro é necessário; 

 

 6º encontro: Se posso, eu ajudo; 

 

 7º encontro: União e alegria para viver; 

 

 8º encontro: Construindo saberes coletivos: desenvolvendo os últimos 

passos. 

2.2 UMA PROPOSTA PRÁTICA: É NECESSÁRIO RECONHECER A 

DIVERSIDADE 

Considerando o panorama teórico-metodológico anteriormente exposto e a 

minha adesão à construção de um ensino-aprendizagem ancorado em trocas sociais 

e em diálogos críticos com vista à reflexão e à expansão dos conhecimentos, 

apresenta-se uma primeira aula (que está dentro da proposta do projeto pedagógico 

supracitado) que se preocupa: com a receptividade de ideias pelos alunos; com seus 

interesses; com as ambições dos envolvidos; com a realidade educacional 

observada. Tal plano elencado adiante se propõe, pois, a concretizar as bases de 

estudo defendidas ao longo deste artigo, no que tange ao ensino de espanhol na 
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modalidade de Ensino da Educação de Jovens e Adultos, na rede pública de Rio das 

Ostras. 

Esta atividade prática se insere a partir da necessidade de explorar e 

conscientizar os alunos sobre a construção de um mundo mais justo, salientando a 

necessidade da exposição de pensamentos, de posicionamentos sociais, da 

promoção de uma visão crítica. Ressalto que essas trocas, considerando um 

planejamento coletivo das ações, da condução e sistematização de conteúdos, 

fazem parte da minha prática pedagógica. 

Cabe ressaltar que, por limitações de espaço, restringir-me-ei aqui ao 

desmembramento do primeiro encontro deste projeto, conforme a sequência de 

assuntos elencada anteriormente. 

Em meu planejamento didático, busco partir do princípio de que os aprendizes 

possuem conhecimentos prévios que precisam ser considerados, explorados e 

aprofundados. É papel do professor alcançar os interesses desses alunos e 

entender a realidade concernente àquele momento de estudo, para estabelecer, se 

for o caso, novos caminhos conforme a necessidade da turma. Nesse sentido, essas 

ideias objetivam apresentar e construir junto aos interessados uma proposta que 

atenda a tal público específico, de modo que esses aprendizes se sintam 

permanentemente motivados.  

 

 Proposta de pré-leitura: 

 

A pré-leitura é reconhecida como uma etapa necessária para todas as aulas, 

pois é neste momento que se busca a atenção dos alunos, motivando-os para os 

objetivos didáticos, bem como se analisam as necessidades e expectativas dos 

alunos. No trabalho com os materiais adiante, por exemplo, é necessário indagar 

aos alunos quanto ao tema proposto para a aula e incentivar a reflexão sobre como 

podemos construir uma melhor convivência em sociedade. 

Nesse sentido, apresentam-se aos alunos dois vídeos de canções brasileiras 

sem antecipar os objetivos. O único comando é que simplesmente escutem as duas 

canções a seguir: 
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  Figura 1 – Canção Introdutória. 

 

Fonte: Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=r2PxveQoq4E Acesso em  

28.07.2017. 

 

Figura 2 – Canção Introdutória. 

 

Fonte: Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=5BWzspmmYFc. Acesso em 

28.07.2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=r2PxveQoq4E
https://www.youtube.com/watch?v=5BWzspmmYFc
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Em seguida, formulam-se perguntas orais como: 

 

 ¿Les gustan las canciones? ¿Por qué? 

 

 ¿Cuál les gusta más? ¿Por qué?  

 

 ¿Prefieren, entonces, las canciones bailantes a las más tranquilas? 

 

 ¿Cuál es más actual? ¿Por qué?  

 

 ¿Hay relación entre las dos canciones?  

 

 Estratégias 
 

É imprescindível ouvir os alunos e perceber seus olhares diante do mundo em 

que vivem. De tal forma, sugere-se que as reflexões sejam feitas em sala de aula, na 

qual as cadeiras estejam organizadas em círculo, para que todos possam interagir. 

Como professores, devemos conduzir o pensamento crítico e instigá-los a pensar 

nos meios de como construir um mundo melhor, ou seja, com menos violência e 

reconhecimento das diversidades. É conveniente que, no decorrer das aulas, sejam 

aplicados e contextualizados valores sociais indispensáveis à boa convivência. 

Sugere-se que os alunos materializem relatos sobre uma sociedade saudável, pois 

estes trabalhos, ao longo das aulas, contribuirão para a construção do trabalho final 

(Painel Ilustrativo), bem como para o cumprimento da avaliação continuada. Dessa 

forma, ao longo de tais etapas, objetiva-se a assimilação desses conceitos capazes 

de transformar o mundo por meio de atitudes ativas.  

 

 Desenvolvendo a aula 
 

A partir disso, sugere-se perguntar: 

 

 ¿Cuál de las dos canciones les gustaría oír una vez más? 
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Solicita-se que formem duplas, sem que saibam que irão dançar. Depois das 

formações em pares, sugere-se que todos dancem ao som da canção por eles 

escolhida. A sorte do acaso, digamos que os alunos tenham escolhido, por exemplo, 

a música Pagu de Maria Rita. Diante dessa escolha, sugere-se indagar-lhes: 

 

 ¿Qué les pareció la danza recién desarrollada por ustedes? ¿Todos 

sabemos bailar? ¿Bailamos todos de modo igual? 

 

 ¿Cuál es la visión estereotipada de la mujer brasileña 

internacionalmente? ¿Eres tú, mujer brasileña, como lo has 

escuchado? 

 

 A dos parejas, por ejemplo, una de dos hombres y otra de dos mujeres, 

¿cómo les pasó la danza? ¿Supieron danzar? Desde 0 hacia 10, ¿con 

cuántos puntos evalúan la danza realizada por ustedes? 

 

Ao fim e ao cabo, é interessante recuperar também a canção de Tim Maia, a 

fim de lhes perguntar por que o cantor diz que “só não pode dançar homem com 

homem, nem mulher com mulher”. Dessa forma, é conveniente levá-los a refletir 

criticamente sobre a letra de Tim Maia, contrapondo-a com o conteúdo de valor 

propagado na música de Maria Rita. 

Em seguida, sugere-se a entrega de uma folha contendo um poema de 

Eduardo Galeano aos alunos. Para que não nos prolonguemos demasiadamente, 

adiante contextualizaremos a proposta de desenvolvimento da etapa de leitura, a 

partir do poema “Los Nadies”, disponível no site: http://terras.edu.ar/jornadas 

/58/biblio/58Eduardo-Los-Nadies.pdf. 

Depois da leitura do poema, sugere-se a exploração dos efeitos de sentidos 

construídos no texto, fazendo-os compreender e reconhecer a posição daquele que 

é diminuído ou negado socialmente. Ou seja, é essencial que os alunos consigam 

dimensionar quem são “los nadies”, como eles se sentem e como “los nadies” 

podem sair desse lugar de inferioridade. 

Sugere-se a recuperação da realidade experimentada na dança e na letra da 

canção de Tim Maia (atividade pré-leitura), a fim de que seja construída uma 

reflexão sobre a perspectiva de uma mentalidade social empobrecida e a 

http://terras.edu.ar/jornadas%0b/58/biblio/58Eduardo-Los-Nadies.pdf
http://terras.edu.ar/jornadas%0b/58/biblio/58Eduardo-Los-Nadies.pdf
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naturalidade desprovida de juízos ou preconceitos com que eles interagiram em 

classe ao dançar diante dos pares aleatoriamente formados. 

Nesse sentido, é interessante levá-los a reconhecer o conceito de identidade 

e identidades, a partir das diferencias surgidas naturalmente na dança (pares 

compostos por homem e mulher, homem e homem, mulher e mulher), buscando 

desfazer as concepções padronizadoras construídas sócio-historicamente. ¿Tendrán 

“los nadies” del poema algo que ver con “los nadies” de Tim Maia?, vale a pena a 

pergunta e inter-relação. 

 

 Contextualização da etapa de leitura 

 

       De modo sintético, a etapa de leitura inserida dentro dessa proposta de 

primeira aula, contida em uma ideia maior (o desenvolvimento do projeto pedagógico 

anteriormente ressaltado), poderia conter os seguintes pontos de desmembramento: 

 

 Apresentar poema “Los Nadies” aos alunos; 

 

 Propor uma discussão sobre o assunto do poema em paralelo com os vídeos 

de pré-leitura; 

 

 Indagá-los sobre a existência de outros textos, canções ou experiências 

relacionados ao assunto; 

 

 Explicar-lhes sobre o posicionamento e sentimento do outro diante à 

marginalização social, trazendo-lhes à consciência quanto a uma sociedade 

mista, livre e heterogênea; 

 

 Discutir o tema do poema de maneira que eles expressem suas opiniões e 

visões sobre o assunto; 

 

 Pedir que os alunos descrevam o momento da dança em contraponto com o 

poema, explicando o que sentiram e/ou o que lhes incomodou. 
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 Pós-leitura 

 

Como proposta de pós-leitura para esta aula pensada no eixo da diversidade 

social, sugere-se que os alunos elaborem uma proposta de intervenção na 

sociedade quanto à diversidade, refletindo sobre a seguinte questão: “¿Qué 

acciones/actitudes concretas podemos adoptar en nuestro cotidiano para combatir 

los prejuicios y los padrones estereotipados en nuestra escuela, en nuestra casa y 

en nuestro barrio?”  

 

 A culminância e o processo avaliativo do projeto 
 

Conforme dito anteriormente, a proposta didática sugerida se configura como 

um projeto pensado para 16 tempos, conforme direcionamento anteriormente 

exposto. No entanto, por limitações de espaço, conforme já dissemos, construímos 

aqui o desenvolvimento prático para o primeiro encontro de aula desse projeto. 

Tendo em vista o cumprimento dos oito encontros planejados no início da 

proposta, objetiva-se, ao fim, que todas as produções dos alunos sejam expostas no 

contexto escolar, para que haja um reconhecimento de seus trabalhos realizados. 

Sugere-se, para o último encontro do projeto de oito semanas, a preparação do 

Painel Ilustrativo, no qual sejam caracterizadas as etapas da aprendizagem e dos 

seus percursos desenvolvidos ao longo desse ciclo reflexivo, diante da construção 

de um mundo menos violento e mais solidário. 

Objetiva-se que, nesse painel, sejam acentuadas as diretrizes acordadas para 

a transformação de um mundo melhor, de modo que tais ideias transformadoras 

propostas ao longo das aulas ganhem evidência. Podem fazer parte da exposição as 

fotos que marcaram a aprendizagem, as ilustrações que caracterizaram o progresso 

dos assuntos propostos, os trabalhos produzidos pelos alunos e uma mensagem 

construída por meio da participação engajada de todos. 

Acentua-se ainda a importância de que os alunos percebam suas visões e a 

evolução de suas indagações no decorrer das aulas, bem como que se sintam os 

agentes construtores do trabalho em conjunto. Esse será o fator determinante para 

que seja construída a avaliação final do projeto. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Acredito que devemos promover (ou seguir promovendo) a intensificação de 

debates, propostas de atividades práticas e de trocas de experiências de modo mais 

aprofundado sobre o trabalho do professor de língua espanhola para jovens e 

adultos no contexto de modalidade de ensino explorado neste trabalho, tanto em sua 

formação inicial, quanto em formações continuadas. 

É necessário que se discuta em termos teóricos e práticos como trabalhar em 

sala de aula com esse público e de que maneira ensinar a língua estrangeira em 

questão, de forma que tal ensino dialogue com a realidade dos alunos, pensando em 

seus contextos sócio-históricos e culturais, e não se limite a trabalhos restritos às 

memorizações lexicais e às sistematizações gramaticais. 

Defendemos a opinião de que devemos seguir aprofundando e difundindo as 

reflexões relativas aos saberes culturais, identitários, minoritários e outros em 

classes de espanhol como língua estrangeira, porque somente a partir de tais 

questionamentos transformadores poderemos um dia desfazer concepções 

historicamente arraigadas e propagadas em sociedade. Contrapor visões de mundo 

é um de nossos papéis profissionais. 

Na melhor das hipóteses, talvez devamos refletir sobre a possibilidade de não  

elevar os marginalizados à posição de hegemonia, pois, provavelmente, quem 

estaria em uma condição “subjugada”, não iria querer ser como aqueles da classe 

hegemônica. Nesse sentido, uma atitude crítica, possivelmente, não deveria ser a de 

igualar a sociedade. De outro modo, o mais próximo do que tentamos expor com 

este trabalho é que nos reconheçamos como somos – diferentes, de fato – e que, 

diante do que não for tradicionalmente aceito, seja facultado o direito de se 

manifestar criticamente. Sendo assim, não seria a classe “subjugada” que precisaria 

se desenvolver, senão a classe hegemônica que precisaria reconhecer as múltiplas 

diversidades que co-existem em sociedade. Desse modo é que os “nós diferentes” 

faremos parte de uma totalidade identitária que é a raça humana, cada um do seu 

modo, a partir do seu entender e do seu reconhecer-se socialmente. 

No presente artigo, foram apresentadas propostas de como pode ser 

desenvolvido um trabalho de língua espanhola no universo de experiências de 

jovens e adultos. É importante que entendamos que as atividades propostas nesta 

reflexão prática podem ocorrer de maneira diferenciada, de acordo com cada 
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professor e cada grupo de alunos, pois, conforme vimos, a PP permite que os 

discentes se coloquem como protagonistas do processo de ensino-aprendizagem. 

Para além disso, esta proposta busca viabilizar apenas um caminho possível de 

construção da prática docente, o que não inviabiliza outros. 

Concordo com Hernández (1998), no que concerne a um ensino baseado na 

PP, uma vez que sua finalidade 

 

[...] é promover, nos alunos, a compreensão dos problemas que investigam. 
Compreender é ser capaz de ir além da informação dada, é poder reconhecer 
as diferentes visões de um fato e buscar explicá-las, além de propor hipótese 
sobre as consequências dessa pluralidade de pontos de vistas 
(HERNÁNDEZ, 1998, p. 86). 

 

Defendo que tal perspectiva de ensino-aprendizagem de língua espanhola 

contribui para a formação de cidadãos críticos, o que é (e precisa continuar sendo) 

um projeto de Educação. Dessa maneira, a abordagem teórico-metodológica, os 

eixos temáticos e os “produtos” discursivos da sociedade, que buscamos 

desconstruir em nossas aulas, não se limitam a este breve relato. De todo modo, 

espera-se que esta reflexão seja percebida como estímulo para outros autores, a fim 

de que promovam com nossos aprendizes o espírito de criticidade, de criatividade, 

da autonomia e da transformação social, reconhecendo as diversidades de 

posicionamentos diante dos fatos sociais. 
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