
  
 

COLÉGIO PEDRO II 
 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura 
 

Programa de Pós-Graduação em Educação Linguística e 
Práticas Docentes em Espanhol 

 
 
 
 
 
 
 
 

Maria Fernanda Ferreira Campos 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACABOU O RECREO: a perspectiva da formação cidadã no 

ensino de Espanhol para crianças  
    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
2018 



 

                                            Maria Fernanda Ferreira Campos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACABOU O RECREO: a perspectiva da formação cidadão no ensino de Espanhol para 

crianças 

 
 
 
 
 
 
 

 
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao 
Programa de Pós-Graduação em Educação 
Linguística e Práticas Docentes em Espanhol, 
vinculado à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 
Pesquisa, Extensão e Cultura do Colégio Pedro 
II, como requisito parcial para obtenção do 
título de Especialista em Educação Linguística 
e Práticas Docentes em Espanhol. 

 
 

Orientadora Professora Mª Elen Fernandes 
dos Santos. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
2018 



 

COLÉGIO PEDRO II 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

BIBLIOTECA PROFESSORA SILVIA BECHER 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha catalográfica elaborada pelo Bibliotecário Andre Dantas – CRB7 5026 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

C198     Campos, Maria Fernanda Ferreira  

       Acabou o Recreo: a perspectiva da formação cidadã no ensino de 
espanhol para crianças / Maria Fernanda Ferreira Campos. – Rio de 
Janeiro, 2018. 

                     58 f. 

  

    Monografia (Especialização em Educação Linguística e Práticas 
Docentes em Espanhol) – Colégio Pedro II. Pró-Reitoria de Pós-
Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura. 

      Orientador: Elen Fernandes dos Santos. 
 

                      1. Lingua espanhola – Estudo e ensino. 2. Ensino. 3. Livro didático. 
               4. Crianças. 5. Cidadania – Educação. I. Santos, Elen Fernandes dos. II. 

Título. 
                                                                                                                CDD 468                                                                   



 

Maria Fernanda Ferreira Campos 
 
 
 
 

 
ACABOU O RECREO: a perspectiva da formação cidadão no ensino de Espanhol para 

crianças 

 
 
 
 
 

 
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao 
Programa de Pós-Graduação em Educação 
Linguística e Práticas Docentes em Espanhol, 
vinculado à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 
Pesquisa, Extensão e Cultura do Colégio Pedro 
II, como requisito parcial para obtenção do 
título de Especialista em Educação Linguística 
e Práticas Docentes em Espanhol. 

 
 
 

Aprovado em: _____/_____/_____. 
 
 

 

M.ª Elen Fernandes dos Santos (Orientadora) 
Colégio Pedro II 

 
 
 

Doutora Patrícia Carvalho de Onofre  
Colégio Pedro II  

 
 
 

M.ª Viviane Mendonça de Menezes Guimarães   
Colégio Pedro II  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico este trabalho àqueles que acreditam no seu papel social, que assumem sua 
responsabilidade, que sabem do seu poder de encantar, que choram nas formaturas, 

que reclamam mas lutam, que trabalham em mais de uma escola, que continuam 
querendo aprender, que ainda sentem um extraordinário orgulho de ser professor(a)    

 
 
 
 



 

 
AGRADECIMENTOS 

 
                       
 

 
Aos meus pais, modelo de amor e retidão.  

Aos meus filhos Pedro e Tomaz, tão meus. 

Ao Paulo, meu par.  

A minha orientadora Elen, sua seriedade e paciência.   

A minha irmã e afilhada, minhas queridas revisoras. 

Aos meus colegas professores, incansáveis guerreiros.  

Aos conservadores, coxinhas e golpistas, não passarão.   

À Marielle, presente.  

Aos meus professores da Pós, quanta aprendizagem.  

Ao Chico Buarque, sempre. 

E aos meus alunos, uma esperança.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, 
ou por sua origem, ou sua religião. Para odiar, as pessoas 
precisam aprender, e se elas aprendem a odiar, podem ser 
ensinadas a amar, pois o amor chega mais naturalmente 
ao coração humano do que o seu oposto. A bondade 
humana é uma chama que pode ser oculta, jamais extinta.  

 
                                                       (Nelson Mandela) 

 



 

 
 
 

RESUMO 
 

CAMPOS, Maria Fernanda Ferreira. Acabou o Recreo: a perspectiva da formação 
cidadã no ensino de Espanhol para crianças. 2018. 56 f. Trabalho de Conclusão de 
Curso (Especialização em Educação Linguística e Práticas Docentes em Espanhol) - 
Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de 
Janeiro, 2018. 
 
 
A presente monografia tem como objetivo analisar os livros didáticos de ensino de 
espanhol para crianças e sua relação com a formação da identidade social dos alunos. A 
partir de uma visão que considera a identidade e a diferença como atos de criação 
produzidos social e culturalmente, este trabalho analisa como a obra didática Nuevo 
Recreo contribui, ou não, para que os alunos reflitam sobre sua posição e atuação na 
sociedade em que vivem. Para tal estudo adotou-se como referencial teórico os 
Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), os estudos de Moita Lopes (2003) e Tomaz 
Tadeu da Silva (2000) sobre identidade, o conceito de de-colonialidade proposto por 
Catherine Walsh (2009) e as reflexões acerca do uso do livro didático de Maria José 
Coracini (1999). A análise do livro didático mostrou que as escolhas dos tópicos bem 
como as atividades propostas indicam que os autores priorizam o ensino do vocabulário 
sem conexão com temáticas socialmente relevantes. O estudo aponta para a importância 
de maiores discussões sobre os livros didáticos de língua estrangeira para crianças e a 
necessidade de elaboração de novos materiais que interfiram positivamente na 
construção de identidades e, consequentemente, de uma nova realidade.  
 
Palavras-chave: Espanhol. Ensino. Livro didático. Crianças. Cidadania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

RESUMEN  
 
CAMPOS, Maria Fernanda Ferreira. Acabou o Recreo: a perspectiva da formação 
cidadã no ensino de Espanhol para crianças. 2018. 56 f. Trabalho de Conclusão de 
Curso (Especialização em Educação Linguística e Práticas Docentes em Espanhol) - 
Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de 
Janeiro, 2018. 
 
 
La presente monografía tiene como objetivo analizar los libros didácticos de enseñanza 
de español para niños y su relación con la formación de la identidad social de los 
alumnos. A partir de una visión que considera la identidad y la diferencia como actos de 
creación producidos social y culturalmente, este trabajo analiza cómo la obra didáctica 
Nuevo Recreo contribuye, o no, para que los alumnos reflexionen sobre su posición y 
actuación en la sociedad en que viven. Para tal estudio se adoptó como marco teórico  
documentos oficiales como los Parámetros Curriculares Nacionais (1997), los estudios 
de Moita Lopes (2003) y Tomaz Tadeu da Silva (2000)  sobre identidad, el concepto de 
de-colonialidad propuesto por Catherine Walsh (2009)  y las reflexiones acerca del uso 
del libro didáctico de Maria José Coracini (1999). El análisis del libro didáctico mostró 
que la selección de los temas así como las actividades propuestas indican que los 
autores priorizan la enseñanza de vocabulario sin conectarlo a temáticas socialmente 
relevantes. El estudio apunta para la importancia de discusiones sobre los libros 
didácticos de lengua extranjera para niños y la necesidad de elaboración de nuevos 
materiales que colaboren positivamente en la construcción de identidades y, por 
consecuencia, en una nueva realidad.  
 
Palabras Clave: Español. Enseñanza. Libro Didáctico. Niños. Ciudadanía.  
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1       INTRODUÇÃO 

O ensino de línguas estrangeiras para crianças, doravante LEC, vem sendo 

objeto de estudo de muitos pesquisadores nas últimas décadas, seja no que se refere à 

idade ideal para a aprendizagem de um novo idioma ou ainda aos mecanismos para a 

aprendizagem do mesmo. Esta pesquisa, entretanto, ao se debruçar sobre a realidade do 

ensino de Espanhol/Língua Estrangeira para crianças, visa refletir e questionar este 

processo de ensino-aprendizagem no que diz respeito aos seus objetivos. Dentro deste 

âmbito nos deteremos mais especificamente na questão dos manuais didáticos 

elaborados para esta faixa etária e analisaremos em que medida a obra Nuevo Recreo 

(2014), manual adotado em nossas aulas, contribui para a formação de indivíduos 

socialmente comprometidos, já nos anos iniciais.  

 Se a educação é sempre um ato político, é necessário que pensemos a escolha do 

material didático dentro desta perspectiva. E o que se observa é a existência de manuais 

didáticos para crianças cujo conteúdo é, na maioria das vezes, descontextualizado, com 

atividades que se encerram em si mesmas, não apontando para a formação cidadã do 

aluno, como já indicam os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998). Embora 

muito se tenha avançado desde a promulgação deste documento e um programa 

específico para contemplar os manuais didáticos tenha sido elaborado, o PNLD, 

algumas obras didáticas se mantêm distantes dos objetivos indicados.     

Acredita-se que a aprendizagem de uma língua estrangeira é uma oportunidade 

de levar o aluno não apenas a conhecer novas maneiras de ser e estar no mundo, mas de 

refletir e repensar seus próprios valores e atitudes.  E é justamente essa possibilidade de 

contribuir para a formação da identidade do ser o que faz do trabalho com crianças do 

Ensino Fundamental 1 uma tarefa de imensa grandeza e responsabilidade. Neste 

sentido, o ensino de língua estrangeira para crianças que se limite à apresentação de 

mero vocabulário ou atividades que não considerem o contexto histórico-social e 

cultural estará desperdiçando a real possibilidade de fazer da aprendizagem não somente 

um ato significativo, mas de contribuir para a construção de uma sociedade mais justa.  

Por ser praticamente restrito à rede particular, o ensino de espanhol para crianças 

não é um tema estudado nos cursos de graduação em Letras Português/Espanhol. O 

professor conclui seu curso com pouco ou nenhum conhecimento sobre essa realidade, o 

que faz com que realize uma prática muitas vezes intuitiva e se deixe “seduzir” pelas 
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propostas pedagógicas disponíveis no mercado. Neste sentido, esperamos que nossas 

reflexões e propostas possam contribuir para uma prática mais crítica e fundamentada 

teoricamente. 

Através da análise de algumas unidades da obra didática Nuevo Recreo (2014),        

pretende-se verificar em que aspectos esta é limitada e limitadora no que refere às 

questões sociais, se os conteúdos são apresentados de forma contextualizada ou não e, 

principalmente, verificar a existência de atividades que, efetivamente, tenham por 

finalidade a formação cidadã. Nossa hipótese inicial é de que muitos dos manuais 

didáticos não contribuem para a formação integral do aluno em suas séries iniciais.  

Como uma monografia nunca é mono, é sempre uma grafia coletiva, diversos 

teóricos nos serviram de base para pensar a formação social do aluno e o uso do 

material didático nesta perspectiva. Em primeiro lugar traremos à tona os documentos 

oficiais que tratam da educação nos ciclos do Ensino Fundamental, com especial 

atenção aos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997), com o objetivo de 

refletir em que medida o ensino de língua estrangeira se articula e dialoga com os 

objetivos propostos pelos documentos. 

 Também se usará como referência os estudos de Rocha, (2010), que embora 

tenha pesquisas voltadas para o ensino da língua inglesa, compartilha da mesma 

inquietude e o desejo de contribuir efetivamente, como educadora, na formação mais 

ampla de seus alunos. Em sua análise sobre os PCN- Língua Estrangeira, a autora 

evidencia a convergência entre os objetivos propostos nesse documento, destinado 

especificamente ao ensino de língua estrangeira no Ensino Fundamental 2 e a formação 

cidadã do aluno defendida nos documentos voltados para os anos iniciais de 

escolaridade.    

E como formação passa necessariamente pela construção de identidade(s), em 

um segundo momento recorreremos aos estudos de Moita Lopes (2006) e Silva (2000) 

para entender como e através de que processos a identidade se constrói e se reconstrói a 

cada instante. Tais autores ressaltam a importância da escola e em especial a sala de 

aula como espaço de negociação, de exposição e resolução de conflitos, como também a 

enorme possibilidade de elaboração de novos discursos. Com os estudos de Walsh 

(2009) e seu conceito de pedagogia decolonial seremos provocados a questionar e 

repensar o modelo eurocêntrico colonial e apontar para novas práticas educacionais.     

Por último queremos ressaltar o papel do livro didático na escola e questionar 

em que medida o material analisado - a obra Nuevo Recreo, cumpre com os objetivos 
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educacionais propostos nos documentos oficiais. E se analisamos as características do 

material didático em questão é porque, na atualidade, o livro didático assumiu um 

relevante papel no processo de ensino-aprendizagem, sendo ele, muitas vezes, o único 

instrumento pedagógico utilizado em sala de aula, como nos apontam os estudos 

realizados por Coracini (1999). Se o conteúdo do livro didático adotado para o ensino 

de E/LE para crianças é, em geral, repetitivo e descontextualizado, e, na maioria das 

vezes, não vislumbra qualquer temática de cunho social, por que o adotamos?  Por que, 

se esse livro não nos representa?  

Diante de uma realidade a cada dia mais desigual, é urgente pensar o espaço 

escolar como aquele de construção de uma nova ordem através da inclusão e abordagem 

de temas sociais durante o processo de formação da criança. Cabe a nós, professores, 

apresentar não apenas padrões e costumes já enraizados e legitimados socialmente, mas, 

de forma questionadora, mostrar novas possibilidades que apontem para uma sociedade 

mais igualitária para todos.  

Baseados nestas valiosas contribuições partiremos, então, para a análise da obra 

didática Nuevo Recreo propriamente dita. Selecionamos três unidades cuja abordagem 

do conteúdo programático e desenvolvimento das atividades nos pareceram 

representativos da obra como um todo.  Por meio desta análise buscaremos refletir sobre 

o ensino do vocabulário completamente desconectado de um sentido maior para tal 

aprendizado, que em nossa visão deveria apontar para questões de cunho social.   

Em um segundo momento elaboraremos uma proposta didática de trabalho que 

complemente o conteúdo tratado na unidade analisada mas agora consonante com as 

premissas teóricas sobre as quais discorreremos e com nossa visão do que deva ser o 

ensino de língua estrangeira para crianças. 

Esperamos, desta maneira, contribuir, através de nossas reflexões e propostas, 

para um ensino verdadeiramente comprometido com a formação cidadã do aluno, para 

uma prática pedagógica constituidora de identidade(s) e novos discursos. Que as aulas 

de espanhol revelem outros sentidos e variados mundos, fora e dentro de nós!  
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2         OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Refletir como se concebe o ensino-aprendizagem de espanhol no primeiro ciclo 

do ensino fundamental a partir da análise de um livro didático voltado para crianças.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Defender um ensino de língua estrangeiras para crianças baseado nos objetivos 

propostos pelos documentos oficiais para esta faixa etária; 

• Refletir, a partir de autores que se dedicam ao tema, sobre o conceito de 

identidade; 

• Repensar a centralidade do material didático nas aulas de língua estrangeira para 

crianças;  

• Analisar o manual didático Nuevo Recreo e verificar se este contribui para a 

formação integral de alunos;  

• Apresentar uma produção didática, que busca incorporar as reflexões teóricas 

antes realizadas. 
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3      JUSTIFICATIVA 

Este estudo é fruto de um incômodo misturado com um mea culpa. Porque neste 

momento, fim do curso de Pós-graduação, depois de muitas leituras e reflexões, quase 

provocações, as certezas foram postas em cheque. Mais do que antes. Se antes já havia 

uma sensação de falta, de saber-se pouco, de certa acomodação, este estudo é 

praticamente uma promessa de melhores dias, de novas práticas.  

Essas inquietudes também são fruto da percepção de uma realidade social que se 

agrava diariamente. Estamos em 2018 e tudo o que parecia já estar consolidado está 

ameaçado. Nossa democracia mostra-se muito frágil; nossos direitos estão sendo 

retirados e aquela liberdade de ser o que se é, que dávamos por certa, qualquer dia vai 

ser presa. Tamanho retrocesso.  

No campo educacional vivemos a possibilidade - ou ameaça, de reformas em 

vários níveis, apontando para a privatização da educação no país. E se pensamos 

especialmente no ensino do espanhol nos deparamos com uma situação ainda mais 

preocupante: a lei que amparava a obrigatoriedade do mesmo no Ensino Médio foi 

extinta e já se sentem os reflexos desta situação pois muitas escolas estão diminuindo a 

carga horária desta disciplina quando não deixando de oferecê-la.   

A dura realidade de nosso país e do mundo nos assusta mas também nos move. 

Diante de tanto ódio e preconceito, ancorados em um discurso conservador, machista, 

xenófobo, faz-se urgente uma prática pedagógica igualmente clara, forte, emotiva, 

coletiva. Como professora de Espanhol para crianças do Ensino Fundamental 1 na rede 

particular de ensino, entendemos que faz-se necessário uma prática pedagógica que seja 

mais explícita e contundente quanto à exposição e promoção de diálogos sobre valores e 

atitudes condizentes com uma sociedade democrática, plural, que reconheça as 

diferenças, todas elas, de modo que convivamos de forma pacífica e enriquecedora. Será 

preciso “desenhar”!   

Já utilizamos a coleção Nuevo Recreo em nossas aulas e nesta condição 

admitimos que nossa prática encontra-se intimamente relacionada, quase dependente 

desta obra didática adotada. Por isso pensamos ser fundamental que a analisemos a fim 

de verificar se através e com este material podemos alcançar os objetivos que 

ambicionamos como educadores.  
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Por isto este estudo! Para que mais consistentes do ponto de vista teórico, 

tenhamos argumentos que nos ajudem a refletir sobre o material didático que adotamos, 

já que muitas vezes, inconscientemente, terminamos por reproduzir e legitimar valores 

com os quais não concordamos e desperdiçamos uma excelente oportunidade de fazer 

diferente. Para que lembremos de estar alertas e manter nossa autonomia, nossa 

capacidade de criticar e modificar nossa atuação.   

“Não temos tempo a perder”, dizia o cantor, e é urgente que façamos do espaço 

da sala de aula uma oportunidade única e valiosa para que todos, alunos e professores, 

pensemos sobre os valores e atitudes que permeiam nossa sociedade.   

Se acreditarmos no poder transformador da educação e no papel intransferível do 

professor para uma mudança social, então devemos colocar em prática nossos discursos. 

Devemos ocupar de forma ativa os poucos espaços que ainda temos e, através de nossa 

prática docente, colaborar para a construção de uma sociedade que se pretende 

democrática e humana.  
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4   ENSINO DE LÍNGUAS PARA CRIANÇAS: reflexões teóricas sobre a 
formação de identidade e cidadania      

   
 
4.1     Documentos oficiais 

   

 Ao pensar em autores e conceitos que pudessem nos dar subsídios, embasamento 

teórico para este estudo, nos vieram à mente inúmeros trabalhos desenvolvidos com e 

sobre crianças no que se refere ao ensino de língua estrangeira, uma vez que nos últimos 

anos o trabalho com este público vem crescendo e, portanto, sendo alvo de pesquisas 

que possam aprimorá-lo. Uns enfocam a questão da idade em que este deve ser 

oferecido, outros abordam a questão mesma da validade desse ensino para crianças; e 

alguns, os que nos interessam para este estudo, pesquisam a relação do ensino de língua 

estrangeira e sua contribuição para a formação mais ampla da criança, sua formação 

cidadã. E é justamente este aspecto, menos técnico, menos contabilizável, e muito mais 

ideológico, que pretendemos investigar.  

Anterior a qualquer concepção de linguagem ou metodologia, a proposta de 

formação cidadã do aluno pode ser encontrada em alguns documentos oficiais que 

regem a educação no Ensino Fundamental nos ciclos iniciais, e pensamos, portanto, que 

deveria ser ela a guia, a orientadora da atuação dos docentes e de obras didáticas que 

visem a este público.  

Embora estejamos cientes de que tais documentos não são muito atuais e que 

desde sua publicação têm sido alvo de muitas críticas e que muito já se tenha avançado 

em sua discussão, ainda assim sustentamos sua relevância para este estudo, uma vez que 

nossos objetivos encontram neles eco e sustentação e porque são eles os que ainda 

regem e orientam o educação básica em nosso país, não havendo depois deles nenhuma 

inovação ou modificação a respeito do Ensino Fundamental.  

A Lei de Diretrizes e Bases (BRASIL, 1996) já defendia em seu texto o papel da 

língua estrangeira na formação educacional do aluno nos três níveis de ensino da 

Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio). Em relação 

ao Ensino Fundamental, a lei afirma que a partir da quinta série (atual sexto ano) deve 

ser oferecido, obrigatoriamente, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira a 

critério da instituição, sem restringir, entretanto, este ensino a partir desse nível escolar.  

Esta mesma lei recomenda que façam parte dos conteúdos curriculares da 

Educação Básica a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e 
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deveres dos cidadãos e à ordem democrática. Desta maneira, entendemos que o ensino 

de língua estrangeira, como o das demais disciplinas, deve pretender e contemplar a 

apresentação e propagação de tais valores, não se limitando a um caráter instrumental 

do uso da mesma.  

 O segundo documento que servirá de base para nosso estudo são os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, doravante PCN’S, que já em 1997 apontavam para a relevância, 

ou melhor, para a centralidade da formação cidadã no processo educacional, objetivo 

maior para o qual todos os conteúdos, princípios e procedimentos deveriam estar 

destinados. Na proposta dos PCNs se concebe a educação escolar como 

  
uma prática que tem a possibilidade de criar condições para que todos os 
alunos desenvolvam suas capacidades e aprendam os conteúdos necessários 
para construir instrumentos de compreensão da realidade e de participação 
em relações sociais, políticas e culturais diversificadas e cada vez mais 
amplas, condições estas fundamentais para o exercício da cidadania na 
construção de uma sociedade democrática e não excludente (BRASIL, 1997, 
p. 33)  
 

Os PCNs para o Ensino Fundamental estão desmembrados em ciclos e para este 

estudo focaremos nos ciclos iniciais 1 e 2 que correspondem à escolaridade do 1º ao 5º 

ano. São estabelecidos para o Ensino Fundamental os seguintes objetivos gerais:  

 

>compreender a cidadania como participação social e política, assim como 
exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-
dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando 
o outro e exigindo para si o mesmo respeito;  
> posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes 
situações sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de 
tomar decisões coletivas;  
> conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, 
materiais e culturais como meio para construir progressivamente a noção de 
identidade nacional e pessoal e o sentimento de pertinência ao País; 
> conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, 
bem como aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se 
contra qualquer discriminação baseada em diferenças culturais, de classe 
social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras características individuais e 
sociais;  
> perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, 
identificando seus elementos e as interações entre eles, contribuindo 
ativamente para a melhoria do meio ambiente;  
> desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de 
confiança em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de 
inter-relação pessoal e de inserção social, para agir com perseverança na 
busca de conhecimento e no exercício da cidadania;  
> conhecer e cuidar do próprio corpo, valorizando e adotando hábitos 
saudáveis como um dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com 
responsabilidade em relação à sua saúde e à saúde coletiva;  
> utilizar as diferentes linguagens — verbal, matemática, gráfica, plástica e 
corporal — como meio para produzir, expressar e comunicar suas idéias, 
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interpretar e usufruir das produções culturais, em contextos públicos e 
privados, atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação;  
> saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para 
adquirir e construir conhecimentos;  
> questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, 
utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a 
capacidade de análise crítica, selecionando procedimentos e verificando sua 
adequação (BRASIL, 1997, p. 66)  
 

E são esses objetivos os que, a nosso ver, deveriam guiar o ensino de língua 

estrangeira neste ciclo de escolaridade, que, embora seja facultativo, já é uma realidade 

em muitas escolas. Enquanto não se formula uma proposta pedagógica clara, com 

objetivos e princípios definidos e não se implantem políticas públicas para este público, 

entendemos que o ensino de uma língua estrangeira também deva estar comprometido 

com a formação de um cidadão autônomo e participativo.  

A vinculação da escola com as questões sociais é um aspecto fundamental neste 

documento, pois se “a escola pretende estar em consonância com as demandas atuais da 

sociedade, é necessário que trate de questões que interferem na vida dos alunos e com as 

quais se vêem confrontados no seu dia-a-dia” (BRASIL, 1997, p. 44). Por isso o 

documento propõe que as problemáticas sociais sejam abordadas através dos Temas 

Transversais, para discutir questões como Ética, Saúde, Meio Ambiente, Pluralidade 

Cultural e Orientação Sexual, temas considerados não só de abrangência nacional mas 

de caráter universal.  

Os conteúdos dos Temas Transversais podem ser abordados em qualquer ciclo, 

desde que se considere o grau de profundidade pertinente ao grupo em questão e, vale 

ressaltar, devem ser incorporados nas áreas existentes, entre elas a disciplina de Língua 

Estrangeira, especificamente no que se refere ao tema da Pluralidade Cultural, uma vez 

que a escola “deve ser local de diálogo, de aprender a conviver, vivenciando a própria 

cultura e respeitando as diferentes formas de expressão cultural” (BRASIL, 1997, p.27).  

Embora esteja voltado para a pluralidade da realidade brasileira, acreditamos que 

o tema Pluralidade Cultural possa abranger outras culturas pois ao entrelaçar escola, 

comunidade local e sociedade, o tema amplia questões do cotidiano para o âmbito 

universal. Ao oferecer oportunidades de conhecimento de suas origens como brasileiro e 

participante de grupos culturais específicos, ao valorizar as diversas culturas que estão 

presentes no Brasil (e nós acrescentaríamos também as culturas de outros países), tais 

estudos propiciam ao aluno a revisão e compreensão de seus valores, possibilita 
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conhecimentos que o levem a refletir sobre as injustiças, preconceitos e discriminação 

para que assim desenvolva atitudes de repúdio a essas práticas.  

Também ao apresentar ao aluno as diversas formas de organização social 

desenvolvidas por diferentes comunidades étnicas e diferentes grupos sociais, a escola 

valoriza a pluralidade como fator de fortalecimento da democracia. O espaço escolar 

deve representar um espaço de resistência, ou seja, de criação de outras formas de 

relação social e interpessoal. Segundo os PCNs:  

 

Tratar da diversidade cultural, reconhecendo-a e valorizando-a, e da 
superação das discriminações é atuar sobre um dos mecanismos de exclusão 
— tarefa necessária, ainda que insuficiente, para caminhar na direção de uma 
sociedade mais plenamente democrática. É um imperativo do trabalho 
educativo voltado para a cidadania, uma vez que tanto a desvalorização 
cultural — traço bem característico de país colonizado — quanto a 
discriminação são entraves à plenitude da cidadania para todos; portanto, 
para a própria nação. (BRASIL, 1997, p. 20) 
 

Este novo enfoque em relação aos conteúdos curriculares é, a nosso ver, uma das 

grandes contribuições dos PCNs, que propõem que o conteúdo não seja visto como fim 

em si mesmo mas como um meio para que os alunos desenvolvam capacidades que lhes 

possibilitem exercer sua plena cidadania. E mais: convida-nos não apenas a uma nova 

seleção de conteúdos mas a uma ressignificação da noção de conteúdo escolar de modo 

que esta vá além de fatos e conceitos e passe a incluir valores, normas e atitudes.  

Esta noção mais abrangente de conteúdo que defendemos em nosso trabalho e 

será retomada quando da análise do material didático está amparada nos PCNs que 

tratam particularmente dos Temas Transversais. O documento afirma que  

 

 A eleição de conteúdos, por exemplo, ao incluir questões que possibilitem a 
compreensão e a crítica da realidade, ao invés de tratá-los como dados 
abstratos a serem aprendidos apenas para “passar de ano”, oferece aos alunos 
a oportunidade de se apropriarem deles como instrumentos para refletir e 
mudar sua própria vida. (BRASIL, 1997, p. 23) 
 

Os PCNs, ao estabelecer a construção da cidadania como eixo da educação, 

exigem que a escola se posicione explicitamente contra valores e práticas sociais que 

violem seus objetivos e incentive projetos que vão ao encontro da formação cidadã do 

aluno. A escola deve assumir-se como espaço social de construção dos significados 

constitutivos de uma formação que se quer cidadã, uma escola cujos conteúdos 

programáticos devem estar alinhados com as questões sociais que marcam cada 

momento histórico. E os conteúdos, também no ensino de língua estrangeira, devem 
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abordar questões que possibilitem a compreensão e a crítica da realidade, dando aos 

alunos a oportunidade de se apropriarem deles como instrumentos para refletir sobre sua 

própria vida. Mas como trabalhar nas aulas de língua estrangeira para crianças, muitas 

vezes resumidas a um encontro por semana, temáticas sociais que na maioria das vezes 

não são abordadas nos materiais didáticos destinados a esse público?  

 Em sua dissertação intitulada “Provisões para Ensinar LE no Ensino 

Fundamental de 1ª a 4ª Séries: dos Parâmetros Oficiais e Objetivos dos Agentes”, Rocha 

(2006), professora do Programa de Pós Graduação de Linguística Aplicada da 

UNICAMP, ao fazer uma análise dos documentos oficiais chega a conclusões que 

reafirmam nossa convicção de que o ensino de língua estrangeira deve contribuir para a 

formação integral da criança. Segundo a autora:  

  

Ensinar LE nos Ciclos 1 e 2 do Ensino Fundamental brasileiro é buscar 
auxiliar a criança a ampliar o conhecimento de si própria e do mundo em que 
vivemos, a compreender melhor o mundo que a cerca, como também outros 
que a(s) nova(s) língua(s) lhe abrir, fortalecendo-a, com uma visão positiva e 
reflexiva das diferenças. É também procurar integrá-la no mundo globalizado 
da tecnologia e da informação, a fim de fortificar sua auto-estima, 
capacitando-a, de maneira que lhe seja significativa, a agir e a se comunicar 
em LE na sociedade plurilíngüe e pluricultural em que estamos inseridos, 
assegurando-lhe igualdade de oportunidade, no que se refere ao direito a esse 
ensino. (ROCHA, 2006, p. 270)  
 

 Rocha (2006) ressalta que essa aprendizagem em muito contribui para a 

compreensão do funcionamento da própria língua materna e, principalmente, promove, 

através da aproximação com outras culturas, uma maior consciência daquelas e da 

cultura de seu país. Essa “compreensão intercultural” termina por estimular o 

conhecimento de outras realidades e o convívio enriquecedor com as diferenças.  

Outro ponto que merece destaque é sua visão de que a língua estrangeira, assim 

como a língua materna, revela as possibilidades de atuação, de representação social, 

através do discurso, uma vez que é o próprio discurso que constrói a identidade e a 

sociedade.   

 Em sua dissertação, Rocha (2006) chama a atenção para o artigo 205 da 

Constituição Brasileira de 1988, que prevê que o ensino de LE deve inserir-se em uma 

perspectiva que visa ao pleno desenvolvimento do aluno, ao seu preparo para o 

exercício da cidadania e à sua qualificação para o trabalho, o que já apontava para uma 

visão mais ampla do ensino de LE do que uma abordagem essencialmente utilitária. E 

vai além: se debruça sobre a análise dos Parâmetros Curriculares Nacionais – Terceiro 
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e quarto ciclos do Ensino Fundamental – Língua Estrangeira para neles destacar 

propostas e objetivos que poderiam justificar a inclusão, talvez obrigatória, do ensino de 

língua estrangeira, nos primeiros ciclos de escolaridade. 

 Os PCNs – Língua Estrangeira, embora reconheçam o inglês como língua 

hegemônica, destacam a presença do espanhol no Brasil e ao associar sua presença nos 

currículos escolares ao Mercosul apontam para sua importância como um modo de 

“fortalecimento da América Latina, pois seus habitantes passam a se (re)conhecerem 

não só como uma força cultural expressiva e múltipla, mas também política (um bloco 

de nações que podem influenciar a política internacional)” (BRASIL, 1998, p.50).  

 Para justificar a relevância do ensino de língua estrangeira, os PCN – Língua 

Estrangeira, doravante PCN-LE, afirmam que 

 

A aprendizagem de Língua Estrangeira é uma possibilidade de aumentar a 
autopercepção do aluno como ser humano e como cidadão. Por esse motivo, 
ela deve centrar-se no engajamento discursivo do aprendiz, ou seja, em sua 
capacidade de se engajar e engajar outros no discurso de modo a poder agir 
no mundo social. (BRASIL, 1998, p. 15). 
 

Após uma intensa análise dos PCN-LE, a autora revela que, embora os 

princípios norteadores para o ensino de língua estrangeira para crianças, privilegiados 

em seu trabalho, tenham pontos em comum com os objetivos propostos neste 

documento, há também alguns pontos de discordância, como a ênfase na leitura, uma 

visão cognitivista fortemente centrada no aluno, que se opõe a uma abordagem voltada 

para o processo de construção do conhecimento através da interação social e o restrito 

conceito de metacognição e de competência intercultural, entre outros. Tais 

divergências a levam a concluir que é necessário que se desenvolvam pesquisas com o 

objetivo de traçar diretrizes específicas para o processo de ensino-aprendizagem de LE 

de 1ª a 4ª séries.   

Destacamos aqui os aspectos que nos parecem mais relevantes para o nosso 

estudo: a admissão de que todo cidadão brasileiro tem direito de ser preparado para o 

mundo multicultural e plurilíngüe por meio da aprendizagem de línguas estrangeiras e a 

compreensão de que o ensino de línguas não visa apenas a objetivos instrumentais, mas 

à formação integral do aluno.  
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4.2   Identidade  

 

Vivemos num mundo social onde novas identidades culturais e sociais 
emergem, se afirmam, apagando fronteiras, transgredindo proibições e tabus 
identitários, num tempo de deliciosos cruzamentos de fronteiras, de um 
fascinante processo de hibridização de identidades. É um privilégio, uma 
dádiva, uma alegria, viver num tempo como esse, num tempo assim. 

(SILVA, 2010, p. 7). 
 

Para pensar o conceito de identidade(s), recorreremos a Moita Lopes (2002), 

quem defende uma visão sociointeracionista do discurso e da identidade social no 

ensino-aprendizagem de línguas, pois é no processo de construção do significado que as 

pessoas tomam consciência de quem são e sua maneira de pensar e atuar em sociedade.  

Em seu texto Discursos de Identidade em sala de aula de leitura: a construção 

da diferença, Moita Lopes (2002) nos apresenta uma visão do discurso como forma de 

co- participação social, em que os participantes constroem o significado ao se 

envolverem e ao envolverem outros no discurso em circunstâncias culturais, históricas e 

institucionais. Segundo o autor, todo discurso é um processo de construção social pois o 

significado não é intrínseco à linguagem. O discurso como construção social é uma 

forma de agir no mundo e por estar em constante construção pode, a todo momento, ser 

repensado, questionado e, inclusive, reformulado.  

         Neste sentido, o espaço da sala de aula, ao possibilitar que os alunos reflitam, 

examinem e expressem de forma livre suas opiniões e escutem as de seus colegas, pode 

levá-los a tomar consciência de como cada um de nós se posiciona no discurso, um 

discurso que é inevitavelmente marcado pela cultura e pela história. Moita Lopes (2002) 

enfatiza que “os professores precisam considerar a linguagem como fenômeno 

essencialmente social, como através da linguagem construímos nossas várias 

identidades no discurso e como essas afetam os significados que construímos na 

sociedade” (MOITA LOPES, 2002, p. 54-55). E vai além quando nos alerta, e nos dá 

alento sobre “a possibilidade de construir discursos de resistência ao poder hegemônico 

pois o poder não é tomado como monolítico e as identidades sociais  não são fixas” 

(MOITA LOPES, 2002, p. 55).    

 Lopes nos leva também a pensar a identidade como produção, uma vez que são 

construídas no discurso, resultado da interação entre indivíduos agindo em práticas 

discursivas particulares nas quais estão posicionados. As identidades estão sempre em 
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mudança e podem ser reposicionadas. E ao considerar o tempo que o aluno passa na 

escola, o autor nos adverte sobre o papel que as práticas discursivas neste contexto 

desempenham no desenvolvimento de sua conscientização sobre suas identidades e a 

dos outros.  

Hall (2006) também se debruça sobre o conceito de identidade e suas 

implicações. Segundo o autor, “as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram 

o mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o 

indivíduo moderno” (HALL, 2006, p.7). Na atualidade, o sujeito pós-moderno assume 

em diferentes momentos várias identidades, muitas vezes contraditórias e que estão 

sendo continuamente deslocadas. 

 Não obstante, pensar no conceito de identidade é pensar, paralelamente, no 

conceito de diferença, e ambos como processos sociais, fabricados no contexto das 

relações sociais e culturais. 

 Em seu artigo A produção social da identidade e da diferença, Silva (2000) 

aponta para a centralidade de questões que abordam o multiculturalismo e a diferença 

não só na teoria educacional crítica, como também nas pedagogias oficiais, 

evidenciando que quando o conceito de "multiculturalismo" se baseia em um apelo à 

tolerância e respeito às diferenças, termina por apenas admiti-las e não as problematiza.  

Nesta perspectiva da diversidade, a diferença e a identidade tendem a ser naturalizadas, 

tomadas como essência. 

Entretanto, o autor defende que a identidade e diferença possuem uma 

característica em comum: são o resultado de atos de criação lingüística, não são 

"elementos" da natureza já que são criadas por meio de atos de linguagem; são 

ativamente produzidas por nós. E como ato lingüístico também estão sujeitas a certas 

propriedades que caracterizam a linguagem em geral (SILVA, 2000, p. 77). 

 O autor defende que identidade e diferença estão em uma relação de estreita 

dependência uma vez que as afirmações de identidade se contrapõem a uma extensa 

cadeia de negações; identidade e diferença são vistas como mutuamente determinadas.  

Esta nova visão concebe a diferença “não simplesmente como resultado de um 

processo, mas como o processo mesmo pelo qual tanto a identidade quanto a diferença 

(compreendida, aqui, como resultado) são produzidas” (SILVA, 2000, p. 76). 

 Se identidade e diferença são relações sociais, sua definição está sujeita a 

relações de poder na medida em que traduzem o desejo dos diferentes grupos sociais, 
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assimetricamente situados, de garantir o acesso privilegiado aos bens sociais. “A 

identidade e a diferença não são, nunca, inocentes” (SILVA, 2000, p. 81).  

 Ao fixar uma determinada identidade como norma, atribuímos a essa identidade 

características positivas em relação às quais as outras identidades são avaliadas de 

forma negativa. A identidade normal passa a ser tomada como “natural” e sua força é 

tanta que ela nem sequer é vista como uma entre outras identidades possíveis mas como 

A identidade. O processo de produção da identidade oscila entre dois movimentos: os 

que tendem à estabilidade e outro que visa subvertê-la, e fazem parte da dinâmica 

mesma da produção da identidade e da diferença. 

E qual a relação entre esta nova perspectiva proposta por Silva sobre a produção 

da identidade e da diferença e o trabalho em sala de aula? Quais as implicações político-

pedagógicas desta nova perspectiva?  

O próprio autor nos provoca:  

 

O que está em jogo na identidade? Como se configuraria uma pedagogia e 
um currículo que estivessem centrados não na diversidade, mas na diferença, 
concebida como processo, uma pedagogia e um currículo que não se 
limitassem a celebrar a identidade e a diferença, mas que buscassem 
problematizá-las?  (SILVA, 2000, p. 74).  
 

Muitas vezes nos orgulhamos de trabalhar a diversidade em sala de aula, e não 

nos damos conta de que, ao fazê-lo, estamos reproduzindo modelos e colaborando para 

a permanência dos mesmos. Por que, onde e como surgiram, deveriam ser perguntas 

constantes em nossas aulas, levando o aluno a perceber que identidade e diferença são 

construídas e só poderão deixar de existir se atacarmos suas causas. 

Outro ponto crucial levantado pelo autor e ao qual retornaremos ao fazer a 

análise do material didático é a questão da representação que, na perspectiva pós-

estruturalista, incorpora as características de indeterminação, ambigüidade e 

instabilidade atribuídas à linguagem. A representação é um sistema lingüístico e 

cultural: arbitrário, indeterminado e estreitamente ligado a relações de poder. E a 

identidade e a diferença são estreitamente dependentes da representação pois é por meio 

desta que adquirem sentido, que passam a existir. É por meio da representação que a 

identidade e a diferença se ligam a sistemas de poder pois aquele que tem o poder de 

representar tem o poder de definir e determinar a identidade. Neste sentido, questionar a 

identidade e a diferença significa questionar os sistemas de representação que lhe dão 

suporte e sustentação (SILVA, 2000, p. 91).  
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 E quais seriam as implicações pedagógicas e curriculares dessa nova relação 

entre identidade e representação? Para o autor, a pedagogia e o currículo deveriam 

oferecer oportunidades para que os alunos “desenvolvessem capacidades de crítica e 

questionamento dos sistemas e das formas dominantes de representação da identidade e 

da diferença” (SILVA, 2000, p.91) pois em uma sociedade atravessada pela diferença, 

ainda que explicitamente ignorada e apagada, sempre nos depararemos com o Outro, 

outro gênero, outra cor, outra sexualidade, raça ou nacionalidade.  

 Antes, dentro de uma ótica liberal, estimulava-se o cultivo dos bons sentimentos 

com a chamada "diversidade" cultural, que devia ser respeitada ou tolerada, sem 

questionar as relações de poder e os processos de diferenciação que, efetivamente, 

produzem a identidade e a diferença. Ou ainda se apresentava aos alunos o Outro como 

o elemento exótico, o que, além de não gerar questionamentos, termina por manter o 

Outro distante de nós, sem risco de confrontos.   

Silva (2000) propõe, então, uma abordagem da identidade e da diferença que não 

se limite a reconhecer a diversidade mas que trate a identidade e a diferença como 

questões de política, como produção. O currículo e o planejamento de um currículo e de 

uma pedagogia da diferença devem se perguntar não apenas como a identidade e a 

diferença são produzidas mas ainda quais os mecanismos e as instituições que estão 

ativamente envolvidos na criação da identidade e de sua fixação.   

Para ajudarmos a pensar sobre as implicações das escolhas dos conteúdos e 

nosso papel nesta engrenagem, recorreremos uma vez mais a Silva (2010), quem faz 

uma interessante reflexão sobre o papel que o currículo ocupa na escola, afinal ele é a 

conexão entre o saber, poder e a identidade. Essa conexão varia de acordo com as 

diferentes correntes pedagógicas: desde a ênfase no conhecimento útil, passa pelo 

caráter social do currículo feita pela Nova Sociologia da Educação e desemboca 

atualmente nas teorias pós-modernistas e pós-estruturalistas, as quais destacam o papel 

central da linguagem e do discurso na constituição do social.  

Desta forma, o currículo se torna um dos elementos centrais das reformas 

educacionais que vêm sendo propostas não só no Brasil, como a reforma do Ensino 

Médio ou a Base Nacional Comum Curricular, mas em diversos países. E se é revestido 

de tanta importância é porque “é um espaço onde se concentram e se desdobram as lutas 

em torno dos diferentes significados sobre o social e sobre o político” (SILVA, 2010, 

p.10). Através do currículo os diferentes grupos sociais expressam sua visão de mundo, 
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seu projeto social, e as políticas curriculares representam, portanto, um importante 

elemento simbólico do projeto social dos grupos dominantes.  

O currículo, ao determinar não apenas quais os conhecimentos válidos mas 

também suas formas de aquisição. termina por definir os papéis que professores e 

alunos desempenham na sala de aula. Ao efetuar um processo de inclusão de certos 

saberes e de certos indivíduos, termina por excluir outros, estabelecendo, assim 

diferenças e hierarquias; o currículo é produtor de identidades sociais.  

 

Desde sua gênese como macrotexto de política curricular até sua 
transformação em microtexto de sala de aula, passando por seus diversos 
avatares intermediários (guias, diretrizes, livros didáticos), vão ficando 
registrados no currículo os traços das disputas por predomínio cultural, das 
negociações em torno das representações dos diferentes grupos e das 
diferentes tradições culturais, das lutas entre, de um lado, saberes 
oficiais.dominantes e, de outro, saberes subordinados, relegados, 
desprezados. Essas marcas não deixam esquecer que o currículo  é relação 
social. (SILVA, 2010, p. 22).   
 

O currículo compreendido, agora, como discurso, já não pode ser separado de 

relações de poder e essa vinculação é central para um projeto educacional crítico. E é 

justamente essa perspectiva crítica que assumiremos: a de pensar a que projeto de poder 

serve este material analisado; a que grupo estamos fortalecendo com um ensino 

utilitário da língua estrangeira. Que valores estamos reproduzindo? Ou, o que é melhor, 

ou pior: o que poderíamos estar ensinando em vez desse conteúdo?  

Sabemos que as identidades só se definem por meio de um processo de produção 

da diferença, um processo que é fundamentalmente cultural e social. E se retomamos 

aqui este conceito é porque a questão da identidade social vem adquirindo grande 

importância devido à emergência e visibilidade dos diferentes grupos e movimentos 

sociais que reivindicam voz e participação no jogo da política de identidade. A 

educação está no centro do processo de formação de identidade e o currículo está 

estreitamente ligado ao processo de formação de identidades sociais. Nesta perspectiva 

o currículo já não pode ser visto simplesmente como um espaço de transmissão de 

conhecimentos pois ele também produz e organiza identidades culturais, de gênero, 

identidades raciais, sexuais.  

Se consideramos que atualmente o projeto social hegemônico está centrado na 

primazia do mercado e nos interesses de grandes grupos financeiros, podemos prever o 

que essa educação quer produzir: de um lado indivíduos privilegiados e de outro uma 

grande massa de indivíduos relegados a trabalhos repetitivos e rotineiros.  
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Portanto, mais do que antes, temos que apostar em uma educação que trabalhe 

para a construção de uma sociedade em que todos os seres humanos tenham suas 

necessidades vitais, sociais, históricas satisfeitas, e para que isto ocorra a educação deve 

ser construída como um espaço público em que se construam identidades sociais 

coerentes com essa possibilidade.  

E já nos perguntamos: nossa prática, bastante ancorada no uso desta obra 

didática, favorece que se construam identidades sociais ávidas ou capazes de construir 

essa sociedade mais igualitária para todos?   

 Sobre essas possibilidades o autor nos indaga, ou melhor, nos provoca 

 

Vamos fazer do currículo um campo fechado, impermeável à produção de 
significados e de identidades alternativas Será nosso papel o de conter a 
produtividade das práticas de significação que formam o currículo? Ou 
vamos fazer do currículo o campo aberto que ele é, um campo de 
disseminação de sentido, um campo de polissemia, de produção de 
identidades voltadas para o questionamento e para a crítica? (SILVA, 2010, 
p.29) .  

 

Esta é uma decisão vital. Considerar o currículo desde sua perspectiva, como 

um empreendimento político, muda tudo! Nós já estamos mudando...  

E, se nos atrevemos, por que não, a pensar em uma perspectiva mais radical, não 

poderíamos deixar de trazer as contribuições de Walsh (2009), quem defende em seu 

artigo Interculturalidade Crítica e Pedagogia Decolonial: in-surgir, re-existir e re-

viver, a proposta de uma “pedagogia decolonial”, uma pedagogia que nos convida a 

enfrentar e transformar estruturas que obedecem à uma lógica racial, moderno-ocidental 

e colonial. 

A autora reconhece nas estruturas sociais existentes atuais “padrões de poder 

enraizados na racialização, no conhecimento eurocêntrico e na inferiorização de alguns 

seres como menos humanos” (WALSH, 2009, p. 24) e propõe a “interculturalidade 

crítica” como ferramenta pedagógica de questionamento e de criação de novos modos 

de pensar, de ser e de estar no mundo. Para a autora:  

 

A interculturalidade crítica e a de-colonialidade, nesse sentido, são projetos, 
processos e lutas que se entrecruzam conceitualmente e pedagogicamente, 
alentando forças, iniciativas e perspectivas éticas que fazem questionar, 
transformar, sacudir, rearticular e construir. Essa força, iniciativa, agência e 
suas práticas dão base para o que chamo de continuação da pedagogia de-
colonial. (WALSH, 2009, p 25).  
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Na visão de Walsh (2009), a modernidade/colonialidade que se manteve sobre 

padrões de poder fundados na exclusão, negação e subordinação e controle dentro do 

sistema/mundo capitalista, hoje aparece disfarçada em um discurso multiculturalista, 

que ao reconhecer a diversidade promoveria sua inclusão. Entretanto, adverte ela, que a 

colonialidade do poder nos últimos anos está apenas em processo de reacomodação e 

segue atendendo aos projetos de neoliberalização e às necessidades do mercado, ao que 

denomina “recolonialidade” (WALSH, 2009, p. 16). 

 Para a autora esta é uma estratégia política do mundo ainda colonizado que 

pretende “incluir” os anteriormente excluídos dentro de um modelo globalizado de 

sociedade, regido pelos interesses do mercado. Essa interculturalidade, a quem a autora 

define como funcional, compatível com a lógica do modelo neoliberal atual existente, 

promove o diálogo sem atacar as causas da assimetria social. A interculturalidade 

crítica, ao contrário, não se limita à incorporação dos historicamente excluídos ou à 

criação de programas que perpetuam práticas racializadas e excludentes, mas pretende 

tornar visíveis e transformar as estruturas e instituições que atuam dentro de uma lógica 

racial, moderno-ocidental e colonial.  

 No campo da educação, a visão decolonial, ao criticar a contribuição da 

“ciência”, um dos pilares do projeto da modernidade/colonialidade, para o 

estabelecimento e manutenção da histórica e atual ordem hierárquica racial, propõe a 

construção de novos marcos epistemológicos que “pluralizam, problematizam e 

desafiam a noção de um pensamento e conhecimento totalitários, únicos e universais” 

(WALSH, 2009, p. 25). Sugere, ainda, novas práticas que revitalizem e valorizem 

saberes ancestrais, não como algo ligado ao passado, mas como conhecimentos atuais 

para repensar o presente. 

 Nessa perspectiva educacional, a interculturalidade crítica e a de-colonialidade  

são projetos que se cruzam conceitualmente e pedagogicamente, sugerindo  iniciativas 

que questionem e rearticulem as estruturas existentes, o que a autora denomina de 

pedagogia de-colonial. Esta nova pedagogia construída não apenas em escolas, mas nas 

organizações, comunidades, movimentos sociais, deve integrar o questionamento, a 

ação social transformadora, e ainda a insurgência e intervenção nos campos do poder, 

do saber e do ser.   
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4.3     O livro didático  

(...) A legitimação do livro didático se daria, então, na escola, 
instituição a quem é atribuída a função de preparar o cidadão 
para a vida em sociedade, segundo, é evidente, os valores que 
essa sociedade reconhece como seus, ao mesmo tempo que os 
constrói. (CORACINI, 1999, p. 33) 

 

Mas de que vale pensarmos todo esse processo de construção e reconstrução da 

identidade e da diferença se em nossa sala de aula adotamos um livro didático que não 

promove a exposição de diferentes opiniões, que não estimule os questionamentos e 

termine por apagar as individualidades?   

 Antes de passarmos à análise da obra Nuevo Recreo propriamente dita, julgamos 

importante pensar e refletir sobre o papel que o livro didático vem ocupando em nossas 

salas de aula. É sabido que a função do livro didático é auxiliar o processo de ensino-

aprendizagem, devendo ser ele um dos instrumentos de que se vale o professor, e não o 

único.  

 Para auxiliar-nos nestas reflexões, a autora Chappini (2005) em sua obra Invasão 

da Catedral nos apresenta o conceito de “antilivro” ao associar o livro didático ao “livro 

dos livros”, aquele que pressupõe o acúmulo de todo o conhecimento, fonte de um saber 

homogêneo, desistoricizado, que se pretende neutro. Segundo ela, nos manuais o 

conteúdo é apresentado como um resultado pronto e acabado, quando deveria ser um 

intermediário entre aluno e o saber.  

 Para entender o enorme papel que o livro didático assumiu no dia a dia do 

professor, a autora faz uma análise do contexto sócio-econômico de seu surgimento na 

década de 60, quando a democratização do ensino tem como consequência a ampliação 

de vagas nas escolas, o aumento de turmas e trabalho para o professor, o que leva à 

massificação e redução de qualidade. Na década de 70, embora a Lei n 5692/72 conceda 

ao professor autonomia para definir os programas e o modo como serão trabalhadas as 

questões de língua e literatura, o professor já não cumpre mais seu papel de intelectual 

que reflete sobre o material didático e o usa como apoio, mas se transforma em mero 

reprodutor e vendedor de livros. 

 Ao reconstruir a trajetória do livro didático no Brasil, aponta para um 

esvaziamento da participação do professor na elaboração de suas aulas, para a relação de 

dependência entre professor e livro didático e, principalmente, para a perda de autonomia 

e criatividade, tanto do professor quanto do aluno. Ao abrir mão de sua atuação como 
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intelectual, pensador e crítico, o professor passa a ser mero reprodutor de um saber, de 

uma ideologia, sem ter muitas vezes consciência disso.  

Esta mesma ausência do professor é sentida e criticada por Coracini (1999), 

quem nos alerta sobre essa centralidade do livro didático nas salas de aula. Embora 

reconheçam suas falhas, a autora diz que os professores ainda assim preferem adotar um 

livro por diversas razões: os alunos se sentem perdidos; o professor não tem parâmetros 

para definir o que deve ser ensinado e a economia de tempo para preparar as aulas.  

É necessário que tenhamos consciência de que professores, alunos e o livro 

didático são agentes sociais, são produto e criadores da história e do momento sócio-

político em que vivemos. Adotar um livro didático pressupõe entender que este 

representa valores, que é reprodutor de ideologias. O livro didático, por sua própria 

composição e estrutura, termina por homogeneizar, disciplinar, uniformizar os discursos 

e os sujeitos que são, em sua essência, heterogêneos, pois não existem verdades 

absolutas. E que instituição melhor do que a escola para questionar o que parece natural, 

para apresentar a realidade em suas múltiplas facetas?    

 Os professores deveriam retomar o lugar que lhes é de direito neste processo e 

recobrar a autoridade e autonomia para decidir os conteúdos a serem dados “de modo a 

possibilitarem re-significações, a partir da emergência da heterogeneidade que os 

constitui, a eles professores e a seus alunos” (CORACINI, 1999, p. 42).  

 Corrobora com esta visão Grigoletto (1999), quem afirma que   

 

Certamente, uma das formas de disseminação do poder decorrente da 
produção, circulação e funcionamento dos discursos na esfera escolar está no 
LD que funciona como um dos discursos de verdade. Um discurso de 
verdade é aquele que ilusioriamente se estabelece como um lugar de 
completude dos sentidos. (GRIGOLETTO, 1999, p.67). 
 

 E como esse “discurso de verdade” se materializa nos livros didáticos? 

Especialmente nos livros de línguas, e aqui incluímos os de língua estrangeira, essa 

operação se dá através de construções fixas: a repetição de uma mesma estrutura em 

todas as unidades e a mesma sequência ao ato de leitura são apresentados como 

naturais, como a única possibilidade.  

No livro didático, a interpretação, característica de todo ato de linguagem 

tomado discursivamente, já está pronta, cabendo ao aluno captá-la. Não há espaço para 

outras leituras, outros posicionamentos. O livro não é apresentado como espaço 

incompleto de produção de sentidos, mas um pacote fechado (GRIGOLETTO, 1999, 
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p.76). Tudo já foi pensado para o aluno, inclusive as respostas. Cabe ao professor ser 

apenas o mediador entre o livro e o aluno, para que sejam cumpridas as propostas do 

manual. É certo que com a instauração do Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD) houve um avanço considerável na qualidade dos livros didáticos mas este ainda 

ocupa um papel central no processo de ensino-aprendizagem.  

 Não é esta, em absoluto, a relação livro-professor que defendemos. Acreditamos 

que o livro didático pode ser uma porta de entrada valiosa na abordagem de temas que 

julgamos caros à formação do aluno, mas que encontremos nele espaço para o 

questionamento, para a produção original e pessoal, para a criatividade. Concordamos 

com Tilio (2006) quando afirma que 

 

o livro didático é apenas um andaime que serve para auxiliar o aluno a 
construir conhecimentos relevantes na vida social do aluno. O material 
didático é mais um elemento na troca que deve ocorrer na sala de aula: troca 
entre professor e alunos, passando pelo livro didático, pela instituição de 
ensino e pelo contexto social, ou diferentes contextos sociais, onde todos 
estão inseridos. O objetivo principal da educação, e o livro didático não pode 
jamais atrapalhar esse objetivo, é levar os alunos a pensar criticamente. 
(TILIO, 2006, p.110) 
 

Defendemos, então, que o livro didático pode ser adotado desde que o professor 

o considere como um elemento a mais no processo de ensino e, principalmente, tenha 

uma visão crítica do mesmo, reconhecendo sua ideologia e seus propósitos.  
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5        PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

 Para cumprir com os objetivos deste trabalho realizamos uma pesquisa 

qualitativa que consistiu em um levantamento bibliográfico dos conceitos que serviram 

de referencial teórico. Em primeiro lugar realizamos a leitura e fichamento de textos 

relativos aos documentos oficiais que sustentam a relevância da função social da escola; 

depois trabalhamos com textos que abordam a questão da formação da identidade e a 

contribuição da escola neste processo. Por último nos detemos sobre o papel do livro 

didático no processo de ensino-aprendizagem, sua centralidade e suas características.     

Em um segundo momento, passaremos à análise da obra Nuevo Recreo, 

iniciando pela Unidade 3, do volume 2, cujo conteúdo é o material escolar – ¡A la 

escuela!. Em seguida analisaremos a unidade 1 do volume 3, cujo conteúdo 

programático é o  corpo humano intitulada Cómo soy y cómo estoy, e por último a 

unidade 2 do volume 2, Esta es mi familia, que aborda o vocabulário relativo à família.. 

Entendemos que tais unidades configuram uma amostra significativa da coleção Nuevo 

Recreo.  

Faremos uma análise do conteúdo, de como cada temática é abordada e 

desenvolvida, da disposição das atividades, do vocabulário utilizado, e, principalmente, 

dos objetivos pretendidos com tais atividades.  

 E por último elaboraremos uma proposta didática que complemente a unidade 3 

do volume 2, cuja temática é o material escolar, que servirá como sugestão de trabalho 

para os professores que atuem com esta faixa de ensino. 
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6     APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS   

6.1  Análise do material didático 

Toda obra didática está baseada em pressupostos teóricos que dizem respeito à 

concepção de linguagem, aos objetivos pretendidos e à metodologia adotada, embora, 

muitas vezes, o que é “prometido” teoricamente não se verifique na prática.   

Em nosso estudo tomaremos como objeto de análise algumas unidades temáticas 

da obra Nuevo Recreo, da editora Santillana, cuja proposta´, descrita Manual do 

Professor é: “despertar nos alunos o interesse pela aprendizagem da língua espanhola de 

forma objetiva e receptiva, além de:  

- familiarizá-los com uma nova língua de forma lúdica e interativa; 

- fazê-los reconhecer e produzir aspectos sonoros, rítmicos e de entonação do 

espanhol; 

- apresentar-lhes o léxico da língua de maneira gradativa;  

- ajudá-los a compreender e produzir textos simples em espanhol, orais e 

escritos; 

- por meio de diversas atividades lúdicas, utilizar recursos não linguísticos para 

que eles compreendam e sejam compreendidos”. 

De modo mais resumido a coleção é apresentada no portal da Editora Santillana 

da seguinte maneira: “Nuevo Recreo mantiene su propuesta dirigida a los alumnos que 

aprenden español en cargas horarias reducidas, con contenidos dosificados y contextos 

relevantes que promueven el aprendizaje de forma gradual, lúdica y natural”.  

(AMÊNDOLA, 2014, p. 5, grifo nosso).  

A coleção Nuevo Recreo está organizada em 5 volumes. Cada volume possui 8 

unidades divididas em cinco seções nos volumes 2 ao 5. São elas:  

1- Empezamos..., “são as páginas de abertura da unidade que apresentam o 

conteúdo funcional e lexical contextualizado em uma música, pequenos diálogos ou 

texto curtos,bem como em atividades breves de compreensão auditiva ou leitora e 

reforço oral”.  

2- Practicamos...: “os conteúdos funcionais e lexicais são novamente explorados 

com atividades menos controladas (para pintar, assinalar, relacionar, etc.).” 

3-Seguimos...: “esta seção é uma extensão da anterior, com atividades mais 

desafiadoras para fixar o conteúdo novo.”  
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4-¡Sabemos!:“em atividades abrangentes (escritas e orais) que contemplam as 

habilidades e os conteúdos estudados nas seções anteriores, o aluno utilizará o que 

internalizou até o momento”.  

5- Leemos...:“nesta seção acontece o desenvolvimento e a exploração da 

competência leitora, e trabalha-se o eixo sociocultural, com textos curtos, adivinhações, 

poemas, curiosidades, e a ampliação do tema, por meio da transversalidade e/ou da 

interdisciplinaridade”.  

Através desta análise pretendemos verificar se os conteúdos abordados são 

apresentados através de “contextos relevantes”, contextos esses que, defendemos, 

deveriam integrar-se a um objetivo maior, que é o de contribuir para a formação da 

identidade do educando.  

Não podemos pensar, ou admitir, um material didático cujo conteúdo se esgote 

em si mesmo, que não problematize o mundo ao seu redor, que não reflita a 

multiplicidade, as contradições, as perguntas sem respostas que nos são postas por uma 

nova realidade. Afinal estaríamos não só perdendo uma excelente oportunidade de 

atuação bem como estaríamos nos furtando ao nosso papel de educar porque é no 

espaço da sala de aula que muitas identidades sociais são confrontadas. Pedir aos alunos 

que examinem e repensem suas identidades e a dos outros de forma crítica é uma 

maneira de conscientizá-los sobre o papel que desempenham socialmente. Silva (2009) 

propõe uma nova visão para o processo educativo quando afirma que 

 

Em certo sentido, "pedagogia'' significa precisamente "diferença": educar 
significa introduzir a cunha da diferença em um mundo que sem ela se 
limitaria a reproduzir o mesmo e o idêntico, um mundo parado, um mundo 
morto. É nessa possibilidade de abertura para um outro mundo que podemos 
pensar na pedagogia como diferença.  (SILVA, 2009, p 101). 
 

Começaremos nossa análise pela unidade 3 do volume 2, destinada aos alunos 

do 2º ano do Ensino Fundamental,  intitulada ¡A la escuela!, que tem como objetivo 

apresentar o material escolar utilizado em sala de aula.  

Se no volume anterior, o aluno, porque ainda estava sendo alfabetizado em sua 

língua materna, foi apresentado a esse vocabulário mas apenas ouvia as palavras e as 

associava com as respectivas imagens, agora é apresentado à forma escrita dessas 

palavras e solicitado a reconhecê-las e a escrevê-las. E só! O objetivo desta unidade é, 

unicamente, o reconhecimento e a produção destas palavras.  
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O vocabulário é apresentado logo no início de cada unidade de forma bastante 

atrativa, através de desenhos e personagens infantis que nomeiam os objetos, conforme 

se observa a seguir:  

 

                    Figura 1 - Unidade 3 do livro Nuevo Recreo 2 

 

 
Fonte: AMÊNDOLA (2014, p. 22).  

 

Nas páginas seguintes esse mesmo vocabulário é fixado através de diferentes 

atividades nas quais se solicita aos alunos que completem as palavras com as letras que 

faltam, que relacionem palavras e figuras, que leiam e desenhem a palavra lida, que 

colem adesivos em seus respectivos lugares. Há ainda uma canção curta que ora 

introduz o vocabulário a ser aprendido, ora encerra a unidade.   
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      Figura 2 - Unidade 3 do livro Nuevo Recreo 2 

 

 
    Fonte: AMÊNDOLA (2014, p. 23).  
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                                Figura 3 - Unidade 3 do livro Nuevo Recreo 2 

 

 
Fonte: AMÊNDOLA (2014, p. 24).  

 

 

 Como complemento também está disponível um material para ser usado em um 

quadro digital, ou pelo aluno em sua casa, com atividades de fixação deste conteúdo, 

seguindo as mesmas estratégias anteriores: atividades de completar palavras ou 

relacionar imagem e palavra.  
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Como entre os objetivos desta obra, nas palavras dos próprios autores, está o de 

“abranger as atitudes básicas da interação social”, ao final de cada unidade há uma 

seção denominada Leemos, que visa chamar a atenção do aluno para um aspecto mais 

formativo daquele conteúdo. Entretanto nesta unidade o mesmo apresenta somente uma 

adivinhação.  

 

Figura 4 - Unidade 3 do livro Nuevo Recreo 2 

 
Fonte: AMÊNDOLA (2014, p. 29).  

 

Para não dizer que os aspectos formativos não são contemplados na obra, o 

Manual do Professor oferece sugestões de como trabalhar valores e atitudes voltados 

para o social. Entretanto, uma sugestão é algo que pode ou não ser realizado, sem 

prejuízo do que, para os autores da obra, realmente importa. Uma informação que fica a 

critério do professor ser abordada pois, como já assinalamos, a exploração e formação 
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de valores não é, de longe, o objetivo deste material didático, uma vez que no decorrer 

da unidade não há nenhuma atividade que promova tais reflexões.  

 Continuando a pensar desde a perspectiva da pedagogia decolonial, diversos 

conteúdos apresentados na coleção Nuevo Recreo podem, e devem, ser redesenhados e 

ampliados de forma que seu aprendizado tenha sentido real na vida de nossos 

estudantes.  

Outro tema que julgamos relevante é apresentado na unidade 1 do volume 3 – 

Cómo soy y cómo estoy. Nesta faixa etária a criança começa a tomar consciência de seu 

corpo e a ser “julgada” e criticada através de um olhar que padroniza, o que nos leva a 

pensar na importância da abordagem desse tema, de que modelos serão apresentados, de 

como essa “discussão” será conduzida. Mas para isso é necessário que ele, aluno, se 

veja representado, afinal “identidade e diferença têm que ser representadas” (SILVA, 

2009, p.89). 

Ao abordar um tema que suscita questões tão relevantes como padrões estéticos, 

aceitação pessoal, estereótipos, preconceito e, sobretudo, a riqueza da diversidade 

humana, e ao limitar-se à descrição de algumas características físicas, a obra uma vez 

mais se omite de seu papel fundamental, o de informar e assim contribuir para formar 

alunos capazes de entender e conviver com as diferenças. Nossa experiência nos ensina 

que muitos modelos apresentados são alvo de riso ou deboche, muitas vezes 

disfarçados. E é nessa hora que entra o professor para problematizar essa questão: por 

que o riso, por que o incômodo? Em nossas famílias não há pessoas que amamos com 

características fora do padrão? E mais importante: quem dita o padrão? A quem 

interessa que as pessoas sigam o padrão? Indústrias relacionadas a dietas, a remédios, 

institutos de beleza?  

Pensamos que, respeitando o nível de compreensão das crianças, é possível 

levar-lhes algumas informações importantes que podem, desde cedo, deixar uma 

semente de contestação aos padrões hegemônicos de beleza que certamente afetam a 

auto-estima de muitas delas.    

 

 

 

 

 

 



41 
 

 

Figura 5 - Unidade 1 do livro Nuevo Recreo 3   

 

 
Fonte: AMÊNDOLA (2014, p. 6).  
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                                         Figura 6 - Unidade 1 do livro Nuevo Recreo 3 

 

 
Fonte: AMÊNDOLA (2014, p. 8).  

 

E que corpos são representados na obra? Algumas características físicas são 

mais exaltadas que outras? Todas as possibilidades são representadas? E se são, todas 

têm o mesmo valor social? Entendemos que todas as representações retratadas na obra 

são uma escolha política e ideológica. Segundo Silva  

 

A identidade e a diferença são estreitamente dependentes da representação. É 
por meio da representação, assim compreendida, que a identidade e a 
diferença adquirem sentido. É por meio da representação que, por assim 
dizer, a identidade e a diferença passam a existir. Representar significa, neste 
caso, dizer: "essa é a identidade", "a identidade é isso" (SILVA, 2010, p. 91)  
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O autor defende que aquele que tem o poder de representar tem, por 

consequência, o poder de definir o que seria a identidade e a escola deveria oferecer aos 

alunos oportunidades concretas de questionar o sistema e as formas de representação da 

identidade e da diferença.  

 E quando nos alinhamos a esse questionamento é porque, vale a pena repetir, 

entendemos que tais diferenças, bem como as identidades, são socialmente produzidas e 

é necessário compreender esse processo. É necessário ir além das noções comumente 

pregadas de “respeito às diferenças” ou “tolerância”, uma vez que percebemos nestes 

conceitos uma ideia de superioridade, o Outro como alguém que devo aceitar apesar de 

não ser como eu, que sou o modelo, sou.  

Segundo o dicionário Aurélio1 tolerar significa: 1- Sofrer o que não deveríamos 

permitir ou o que não nos atrevemos a impedir; 2 - Consentir; permitir; deixar 

passar. Fica claro, então, o grau de distanciamento, de separação que o conceito de 

tolerância traz embutido em um aparente convite à convivência. Devemos ter, 

portanto, muito cuidado com as palavras empregadas pois nelas subjazem ideias 

opostas àquilo que, em tese, acreditamos. Como nos alerta Silva  

 

Por mais edificantes e desejáveis que possam parecer, esses nobres 
sentimentos impedem que vejamos a identidade e a diferença como processos 
de produção social, como processos que envolvem relações de poder. Ver a 
identidade e a diferença como uma questão de produção significa tratar as 
relações entre as diferentes culturas não como uma questão de consenso, de 
diálogo ou comunicação, mas como uma questão que envolve, 
fundamentalmente, relações de poder. (SILVA, 2009, p.95).   

 

E como a escola pode ser um espaço para, em um mundo tão heterogêneo, 

apresentar e problematizar a questão da diferença? Em um tempo em que as identidades 

tornam-se mais difusas, mais fluidas, devemos falar do outro gênero, da cor diferente, 

da outra sexualidade, de outra nacionalidade; o outro é o corpo diferente.  

Retomando a unidade em questão, na seção Leemos, aquela destinada à 

“formação de valores”, encontramos um fragmento com o título “Iguales pero 

diferentes”. 

 

 

 

 

                                                 
1 https://dicionariodoaurelio.com/ 
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Figura 7 - Unidade 1 do livro Nuevo Recreo 3 

 
 Fonte: AMÊNDOLA (2014, p. 13).  

 

O título “Iguales pero diferentes”, ainda que coloque em pauta o par igualdade-

diferença, termina por sugerir a aceitação da diferença como forma de vivermos em paz 

e harmonia. Já vimos que “aceitar” não nos parece o termo mais adequado para esta 

questão. As diferenças devem ser reconhecidas e devemos aprender a conviver com 

elas. Não somos iguais uns aos outros como indivíduos, como classe social ou como 

povo de um país e nisto consiste nossa riqueza.  

Se pensamos na abordagem que é feita para tratar alguns temas, não podemos 

deixar de destacar como o modelo tradicional, ocidental, europeu, ainda é a referência 

neste livro didático.  

Na unidade 2, do volume 2, cujo título é Mi família, o modelo de família 

apresentado é aquele tradicional, com um pai, uma mãe e irmãos, e em volta os avós, 

tios e primos. Trata-se de um modelo limitado, simplista e que não dá conta das 

múltiplas configurações familiares da sociedade contemporânea. Além de não retratar a 

realidade social, que está em transformação constante, acaba por reforçar aquele modelo 

como único, e pior, como o certo.  

Como vimos em Silva, “a representação é um sistema lingüístico e cultural: 

arbitrário, indeterminado e estreitamente ligado a relações de poder” e quem tem o 

poder de representar tem o poder de definir e determinar a identidade. (SILVA, 2009, 

p.91), 
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Poderíamos nos perguntar a quem interessa apresentar este único modelo de 

família e, ao fazê-lo, legitimá-lo como certo ou como o ideal? Por que não mostrar 

outras possibilidades? Por que não mostrar a diferença? Se o aluno não se identifica 

com aquele modelo significa que não tem família? E em que conceito de família está 

baseado este modelo apresentado?     

Como já assinalado antes, não há qualquer contextualização deste conteúdo, 

apenas apresentação dos personagens através de seu grau de parentesco. Mas qual a 

definição de família? O que significa a família para uma criança desta idade? Ela se 

insere nesta configuração mostrada no livro ou não? Ela conhece, ou reconhece como 

família, outros modelos?  

 

                                          Figura 8 - Unidade 2 do livro Nuevo Recreo 2 

 
        Fonte: AMÊNDOLA (2014, p. 21).  

 

Ao final da unidade é apresentada uma música, o Rap de la familia, cujos versos 

não retratam o dia a dia da vida familiar. E para finalizar, na seção Leemos, aparece o 

“depoimento” de uma menina chilena (informação dada no livro do professor) quem 

fala da importância da família e que “ellos me cuidan, por eso los amo”.   
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Ao apresentar ao aluno apenas um modelo de família e uma realidade que nem 

sempre é real, a escola se configura como um espaço de reprodução quando deveria ser 

o lugar, por excelência, de transformação, onde modelos sejam questionados e novas 

possibilidades de existir sejam geradas.  

 Após a análise das unidades acima da coleção Nuevo Recreo, pudemos constatar 

o mesmo problema: a preponderância do ensino do léxico e a falta de contextualização 

do conteúdo, resultando no ensino do vocabulário dissociado de um objetivo 

educacional.  

As unidades se resumem, então, a uma série de atividades lúdicas que objetivam 

simplesmente o reconhecimento e a posterior produção de vocabulário, um ensino que 

atende a um conceito utilitário da aprendizagem de língua estrangeira: aprender algumas 

palavras para usar no restaurante, usar no hotel, ou para mostrar aos pais que “falam” 

espanhol. E a pergunta que nos fazemos é: para quê? Estaria o ensino deste conteúdo 

formando alunos mais conscientes, mais justos, mais críticos? Acreditamos que não.  

Vale retomar os objetivos dos PCNs para este ciclo de escolaridade entre os 

quais surge a importância do aluno “perceber-se integrante, dependente e agente 

transformador do ambiente, identificando seus elementos e as interações entre eles, 

contribuindo ativamente para a melhoria do meio ambiente” (BRASIL, 1997, p.33).            

Se temos consciência de nosso papel de educadores, devemos estar cientes de 

que nossa prática como professores de língua estrangeira deve contribuir para o alcance 

destes objetivos. E se o livro didático por si só não contempla ou nem se propõe a 

alcançá-los, devemos lembrar que ele, o livro didático, é apenas um dos instrumentos 

empregados para nossos objetivos ou, caso contrário, estaríamos nos contentando com 

um trabalho limitado.  
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6.2   Proposta didática  

 
Trilhar as estradas 

Que não trilhei 
Romper as portas trancadas por mim 

E assim minhas mãos saberão de meus pés 
E assim renascer e assim renascer 

Zizi Possi  
 

Apresentamos uma proposta de unidade temática que possa contemplar nosso 

objetivo primeiro, ou seja, ensinar algo que tenha valor enquanto elemento formador da 

identidade do indivíduo, um conhecimento que venha de encontro ao seu modo de ser e 

atuar ou, pelo contrário, que venha a provocar mudança, a transformá-lo.  

Queremos apresentar conteúdos, temas, que possam, inclusive, gerar debates em 

sala de aula, pois os alunos, ainda que pequenos, pertencem a famílias muito diferentes 

quanto à forma de orientar seus filhos, os quais trazem e reproduzem na escola os 

múltiplos discursos que circulam na sociedade.    

Também faz parte de nosso objetivo apresentar aos alunos outras realidades, no 

nosso caso específico, situações vividas em países de língua espanhola. É possível, 

através de vídeos, histórias, músicas, colocar o aluno em contato com outros universos, 

dando-lhe a preciosa oportunidade de perceber, desde cedo, quão diferentes somos uns 

dos outros.  

Já sabemos que o processo de reconhecimento da diferença é um instrumento 

valioso para que possamos nos examinar como pertencentes a um grupo social, a uma 

classe social, a uma etnia, a uma nação, e, mais particularmente, a um exame de nossas 

próprias crenças e comportamentos.  

Se retomamos a unidade ¡A la escuela! , cujo conteúdo é o material escolar, nos 

deparamos com uma excelente oportunidade para abordar um tema tão caro e próximo 

às crianças desta faixa etária: o consumismo infantil. E aqui cabe lembrar que estamos 

lidando com um público de uma escola particular na zona sul do Rio de Janeiro, com 

elevado poder aquisitivo, com crianças que são bombardeadas com propagandas de 

mochilas, estojos, cadernos, em geral relacionados aos personagens de filmes ou 

desenhos animados, e que, por esse motivo, despertam o interesse das crianças. Um 

interesse que dura até que novos personagens surjam e muitos queiram, então, novos 

materiais.  

Se pensamos no conteúdo “material escolar”, temos em mãos uma excelente 

porta de entrada para trabalhar vários temas que possam, efetivamente, contribuir no 
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processo de formação de identidade, para retomar as reflexões teóricas aqui feitas, e, por 

que não, de uma nova sociedade. Ao problematizar questões que parecem naturalizadas, 

podemos re (pensar) com os alunos alguns conceitos referentes a temas de relevância 

social tais como: consumismo, ter x ser, preservação ambiental. Como nos lembra Silva 

(2010)   

 

Vivemos num tempo de afirmação da identidade hegemônica do sujeito 
otimizador do mercado, num mundo onde zelosos guarda-fronteiras tentam 
conter a emergência de novas e renovadas identidades e coibir a livre 
circulação entre territórios - os geográficos e os simbólicos. É uma desgraça, 
é uma danação, é uma tristeza, viver num tempo como esse, num tempo 
assim... (SILVA, 2010, p. 8)  
 

Se estabelecermos uma relação do conteúdo da unidade e o consumo infantil, 

estaremos levantando um questionamento dessa lógica de mercado que certamente se 

ampliará a outras áreas da vida do aluno. Um aluno consciente de seu poder de escolha 

deixa de ser um alvo fácil para os fabricantes de material escolar e para o mercado de 

forma geral. Um aluno que estabeleça, desde cedo, uma relação entre compra e 

necessidade real, será um adulto responsável em suas aquisições. E mais, um aluno que 

entenda que o consumo responsável possui uma relação direta com a conservação do 

planeta não só consumirá de forma consciente como também pode multiplicar esse 

conhecimento entre familiares e amigos. 

Neste sentido, nossa proposta didática visa a complementar a unidade do livro 

oferecendo ao aluno e a sua família elementos que os façam refletir sobre o consumo 

infantil, tão influenciado e alimentado pelas propagandas destinadas a esse público, e, 

quem sabe, operar mudanças em seu comportamento.   

Partindo desta realidade, apresentaremos duas propagandas de material escolar 

para trabalhar não apenas o vocabulário anunciado, mas, principalmente, o poder da 

propaganda infantil no comportamento humano e buscar pensar, junto às crianças, como 

poderíamos criar “defesas” contra elas.  

Outro ponto que pode ser trabalhado é o cuidado e uso dos materiais para que 

durem mais e só sejam de fato substituídos quando realmente necessário, atitude que 

estaria em sintonia com a preservação do planeta.  

É importante ressaltar que temas como consumo, preservação ambiental, o papel 

da mulher na sociedade, entre tantos outros, embora sejam questões pautadas pelo 

mundo adulto, podem e devem ser apresentadas às crianças e abordadas de acordo com 
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seu grau e modo de assimilação e compreensão, de maneira interessante e divertida.  Há 

uma série de propagandas no youtube que oferecem materiais que são de uso dos alunos 

desta faixa etária. Selecionamos algumas propagandas:  

 

Figura 9 – Material escolar  

 
         Fonte: ˂https://www.youtube.com/watch?v=XCq9TGw5_i0˃.  Acesso em: 20 jul. 2018. 

 

Nesta propaganda são anunciados estojos de lápis de cor, borracha e de canetas 

hidrocor. Os lápis e borrachas, por serem muito usados, se perdem com muita facilidade 

e são automaticamente repostos pelos pais. As crianças, portanto, não se preocupam em 

que durem ou não se percam.  

Na propaganda a seguir são anunciadas mochilas de vários personagens como 

Homem Aranha, Barbie e Avengers, produtos muitas vezes vinculados à exibição destes 

personagens no cinema. Embora nas propagandas os preços dos produtos estejam em 

destaque, o que está em questão não é quanto custa tal material em cada país, mas se 

uma mochila, cuja função é carregar o material, deve custar tão caro apenas por conter 

uma imagem famosa.  
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Figura 10 - Mochilas de personajes  

 

        Fonte:  ˂https://www.youtube.com/watch?v=1qmenBtSV6A˃. Acesso em: 20 jul. 2018 

 

Vale ressaltar que tais propagandas, do mesmo anunciante, revelam que “as 

mamães sabem tudo”, por tanto saberão escolher bem, atribuindo assim unicamente às 

mães a função de escolher e comprar o material dos filhos, como se a responsabilidade 

pela vida escolar fosse exclusiva sua. 

Para que as crianças pudessem realmente relacionar essa discussão à sua 

realidade imediata, distribuiríamos uma folha e pediríamos aos alunos que, entre outros 

materiais escolares, assinalassem aqueles vistos nas propagandas. Perguntaríamos com 

que freqüência eles os adquirem, se sabem o valor, e que critérios ou motivos os levam 

a pedir e a comprá-los. Será que sabem como são caros, será que se preocupam em 

conservá-los, será que se sentem “na obrigação” de ter a cada ano um material novo? 

Será que “disputam” com o colega quem tem o material da moda ou o mais caro? Essas 

são questões que certamente gerarão algumas “confissões” ou ao menos uma boa 

reflexão.  
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Mi aula 
 
Vamos a ver una propaganda sobre los útiles escolares.  
Marca los materiales que aparecen:    
 
 

(        )                                                    (         )                     
 

(        )                          (        )       
 
 
 

(      )                                              (       )       
 
 

(        )                            (         )               

 

 

    Figura 11 – Mi aula  

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2018. 

 Imagens disponíveis em: 
˂https://www.google.com.br/search?biw=1360&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=j1eEW8PpFYKewgSRu5

7ICA&q=utiles+escolares+mochila&oq=utiles+escolares˃ Acesso em: 20 jul. 2018.    
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Neste momento poderíamos levar-lhes informações concretas sobre o valor do 

lápis que se esquece ou se perde e é reposto rapidamente pelos responsáveis ou sobre o 

tempo que cada mochila ou estojo de plástico leva para se decompor. Há pequenos 

vídeos informativos e curtas-metragens com uma linguagem acessível, instrutivos e 

divertidos!  

E que tal um desafio? Quem consegue manter um lápis por mais tempo? Quem 

consegue que o estojo dure até o final do ano? Ou do próximo ano? Porque ser 

inteligente é consumir de forma consciente. Ser uma pessoa bacana é estar atenta ao que 

se consome e o que fazer com este produto. É ser dona de sua vontade e não se deixar 

levar por apelos da mídia! Porque ser vale mais do que ter. 

É claro que a compra do material não depende exclusivamente do aluno, já que é 

realizada, em última instância, por seus responsáveis, mas quase sempre a partir de um 

apelo do filho. Neste sentido, por acreditarmos ser fundamental o envolvimento dos pais 

neste processo de reflexão sobre o consumo infantil, concretizando a sempre essencial  

parceria  entre a escola e a família, enviaríamos aos responsáveis um questionário 

contendo indagações sobre a compra e conservação do material escolar de seu filho e a 

motivação para a aquisição do mesmo. Certamente despertaríamos a curiosidade dos 

pais sobre o tema e quem sabe, agora com o “respaldo” da escola, não se sentiriam eles 

também menos pressionados por esse consumo midiático e pelo apelo infantil e 

adotassem atitudes ambientalmente responsáveis?  
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                   Figura 12 – Questionário para os responsáveis 

 

¿Qué piensan los papás y mamás sobre los materiales escolares? 
 

1-  ¿Piensas que tu hijo cuida bien de su material escolar?   
 
         (         )  sí               (         )    no    
 
2-  ¿Incentivas a tu hijo a cuidar de su material?  
 
         (         )  sí               (         )    no    
 
3-  ¿Compras un material nuevo cuando tu hijo te pide?    
 
        (         )  sí               (         )    no    
 
4-  ¿Compras material nuevo solo cuando es necesario?  
 
        (         )  sí               (         )    no    
 
5- ¿Tu hijo quiere tener siempre un material que está de moda?  
 
        (         )  sí               (         )    no    
      
6- ¿Es importante para ti que tu hijo tenga un material igual al de sus amigos?  
 
        (         )  sí               (         )    no    
 
7- ¿Explicas a tu hijo el valor, cuánto cuestan los materiales?  
 
        (         )  sí               (         )    no    
 
8- ¿Estás consciente de que consumir menos material es ayudar a conservar  el planeta?  
 
        (         )  sí               (         )    no    
 
9- ¿Quieres participar con nosotros de un gran desafío: cuidar el material y ayudar el 
planeta?  

 

       (         )  sí               (         )    no    
Fonte: A autora, 2018. Imagem disponível em: https://www.google.com.br/search?q=regreso+a+ 

clases&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDi7DchY7dAhVCGJAKHRfCDosQ_AUICigB

&biw=1360&bih=662#imgrc=ulZTN4R1DWthfM ˃ Acesso em: 20 jul. 2018.    
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Acreditamos que as atividades propostas, simples em sua elaboração e 

realização, vêm ao encontro da perspectiva que defendemos durante todo nosso 

trabalho: dotar de sentido o aprendizado de língua estrangeira para que, apropriando-se 

dele, o aluno possa tornar-se um cidadão mais consciente, responsável e atuante na 

sociedade onde vive.    

Talvez ao final dessa unidade as crianças não saibam escrever corretamente oito 

palavras relacionadas ao material escolar ou não saibam pronunciá-las fluentemente. 

Mas durante quanto tempo elas seriam capazes de fazê-lo? Até a próxima prova? Até o 

final do ano letivo? O que teria ficado daquele conteúdo? Ouso dizer que muito pouco.   

Trata-se, realmente, de uma escolha diária: o caminho mais fácil de limitar-se às 

atividades já prontas e esteticamente mais bonitas do livro didático e, 

consequentemente, a uma aprendizagem utilitarista da língua estrangeira ou encarar o 

livro didático como uma porta de entrada para os mais variados assuntos que se 

relacionam ao conteúdo proposto, ampliando-o e questionando-o.  
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7        CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho investigou o discurso do livro didático Nuevo Recreo, 

destinado ao ensino de espanhol para crianças, visando refletir em que medida este 

contribui para a construção de identidades sociais.  

Embora o ensino de língua estrangeira não seja obrigatório nesta faixa etária e 

não possui, portanto, diretrizes oficiais que o regulem, acreditamos que este deva estar 

em consonância com os objetivos traçados nos Parâmetros Curriculares Nacionais para 

1º e 2º ciclos, que apontam para a formação de um cidadão eticamente responsável e 

ativo na sociedade.  

Ao analisar algumas unidades desta obra, pudemos constatar que os conteúdos 

não são apresentados de maneira contextualizada: à apresentação do vocabulário segue-

se uma série de atividades que visam somente sua fixação, sem atribuir-lhe a aquele 

conteúdo um sentido que auxilie o aluno a compreender e atuar melhor no mundo em 

que vive. Desta maneira o livro didático não se constitui um meio para novas reflexões 

ou produção de conhecimento, mas esgota-se em si mesmo.  

Baseado em teorias que problematizam questões relacionadas à identidade e à 

diferença, pretendemos repensar a maneira como alguns temas são abordados neste 

material, que embora se destine a crianças pequenas, já poderiam, ou deveriam, 

apresentar de maneira mais plural situações da vida cotidiana. Entendemos que em 

muitos aspectos a obra Nuevo Recreo apaga as possibilidades de discussão sobre a 

diversidade e, principalmente, não abre espaços para reflexões sobre seus mecanismos 

de produção.  

Interessou-nos também, através deste estudo, refletir sobre o livro didático para 

o ensino de língua estrangeira e, de maneira particular, o uso que faz dele o professor. 

Sabemos que muitos professores não se dão conta das relações de poder que estão por 

trás da elaboração de um livro didático; dos interesses de grupos hegemônicos 

representados em uma obra didática. Pretendemos, neste sentido, que este estudo sirva 

de alerta no momento da adoção de uma obra, ou, quem sabe, na decisão de não adotar 

obra alguma mas elaborar seu próprio material.  

Defendemos, por meio deste estudo, que o professor recupere seu papel ativo e 

crítico no processo de ensino, se aproprie criticamente do material escolhido e não se 

limite a um papel de simples mediador. Se a adoção do livro didático for sua opção, que 
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não se esqueça de sua autonomia, de enriquecê-lo com outros instrumentos, de ampliá-

lo com novas possibilidades.    

Esperamos, também, despertar em professores e pesquisadores o interesse em 

dar continuidade a pesquisas nesta aérea, pois embora o ensino de língua espanhola para 

crianças seja ainda um campo pequeno de atuação, acreditamos na relevância de uma 

prática pedagógica socialmente comprometida.       

Por fim, acreditamos que nossas reflexões possam contribuir para a busca de 

novas estratégias, metodologias, enfim, de caminhos que conduzam a um ensino cada 

vez mais significativo, problematizador da realidade e suas contradições; um ensino que 

colabore para a construção de identidades sociais, para a formação de indivíduos 

comprometidos e atuantes na sociedade em que vivem.  
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