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RESUMO 

Esse artigo tem como objetivo apresentar os resultados de um trabalho de 
planejamento e Intervenção Pedagógica realizado com os sextos anos, do Ensino 
Fundamental, no Colégio Estadual Rocha Pombo - EFMN, município de Capanema, 
no ano de 2015, como parte do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), 
que tem como foco a formação continuada de professores da rede estadual e é 
ofertado pela Secretaria de Educação do Paraná (SEED). A proposta, que ora se 
expõe, teve como objetivo despertar nos alunos do Ensino Fundamental o gosto 
pela aprendizagem da leitura e da escrita da língua espanhola, por meio do gênero 
canção, com enfoque para as canções infantis de María Elena Walsh. Com 
atividades lúdicas, buscamos que os alunos se sentissem cativados e motivados a 
aprender, considerando que, em geral, os educandos demonstram estar 
desinteressados para a aquisição de conhecimentos da língua estrangeira. A 
proposta atingiu seus objetivos com sucesso. É possível afirmar isso porque a 
grande maioria dos estudantes participou e se envolveu, com muito empenho, nas 
atividades do projeto, durante as aulas. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Língua Espanhola. Leitura. Escrita. Canção Infantil. 

Ludicidade. 

 

 

 INTRODUÇÃO 

 

 

 Nos dias atuais, temos a impressão de que está cada vez mais difícil motivar 

os alunos para o aprendizado de uma língua estrangeira no ensino regular. Muitos 

deles mostram-se resistentes, deixando claro que, ler, escrever, falar e ouvir, em 

outra língua, não é de seu interesse. Isso em função de não perceberem uma 
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utilidade prática dessa aprendizagem na vida cotidiana. Neste tipo de postura, o 

educando parece construir o conhecimento apenas com os conteúdos que se sente 

motivado a aprender. Sobre a questão da motivação, Fernández e Callegari (2009) 

comentam que, 

 
[...] o aluno que estuda uma língua estrangeira não pode limitar-se a apresentar 
uma postura passiva em sala de aula. É necessário que ele se interesse, que 
tenha curiosidade e vontade de aprender, que ele saboreie o que está 
aprendendo para que isso possa se tornar significativo e duradouro 
(FERNADNES e CALLEGARI, 2009, p. 12). 
 

 Neste sentido, ao empreender o Projeto de Implementação Pedagógica, 

estabelecemos como um dos principais objetivos o de tornar o ensino da língua 

espanhola mais prazerosa. Buscamos despertar no aluno o desejo de aprender 

outra língua que não a sua língua materna. Para isso, promovemos, com os 

estudantes dos sextos anos do ensino fundamental, do Colégio Estadual Rocha 

Pombo, no município de Capanema, estudos que tomaram por base as canções 

infantis. As atividades planejadas tiveram, também, por intuito provocar, no 

educando, o interesse tanto pela língua estrangeira quanto pela cultura dela 

decorrente. 

 Consta nas Diretrizes Curriculares Nacionais que é obrigatório, a partir do 6º 

ano, o ensino de, pelo menos, uma Língua Estrangeira Moderna, sendo assim 

optou-se por essa turma para que pudéssemos cativá-los desde o primeiro contato 

com a língua estrangeira (BRASIL 2013) 

Com vistas a alcançar estes objetivos, optamos por trabalhar com 

canções/músicas infantis 3 , isso por considerarmos que, neste período escolar, 

muitos dos estudantes ainda gostam deste tipo de música. Isto, em geral, ocorre 

porque elas apresentam uma melodia contagiante o que faz com que sejam de fácil 

memorização. Neste contexto, o fator ludicidade contribui sobremaneira para o 

aprendizado da língua estrangeira. É importante destacar que a música, como um 

elemento muito presente na nossa cultura, tem o poder de cativar as pessoas.  

Outro ponto que nos levou a optar pelas canções é o fato de que as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (2013) salientam que os componentes curriculares e as áreas 

de conhecimento devem articular os seus conteúdos, e, ainda, que os temas, 

apresentados aos educandos, devem ser abrangentes e contemporâneos. Esses 
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pontos não são difíceis de serem alcançados quando tomamos como recurso de 

aprendizagem as canções, basta apenas conhecer bem as canções e buscar 

àquelas que estiverem de acordo com o nosso interesse e elaborar um 

planejamento  adequado para trabalho com nosso aluno. 

Em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais (2013), os 

Parâmetros Curriculares Nacionais da Língua estrangeira Moderna (BRASIL, 1998), 

apontam para a utilização de diferentes linguagens em sala de aula, inclusive a 

musical, deve instigar nos alunos à produção, interpretação e compreensão das 

expressões e manifestações culturais. Diante disso, entende-se que a utilização 

desse recurso auxilia no desenvolvimento do educando, aumentando sua 

capacidade intelectual e seu conhecimento sobre a sociedade. 

A proposta teórica que sustentou este Projeto de Intervenção Pedagógica 

está em conformidade com as Diretrizes Curriculares da Educação Básica Língua 

Estrangeira Moderna, do Estado do Paraná, que propõe, 

 

A aula de Língua Estrangeira Moderna constitua um espaço para que o 
aluno reconheça e compreenda a diversidade linguística e cultural, de modo 
que se envolva discursivamente e perceba possibilidades de construção de 
significados em relação ao mundo em que vive. Espera-se que o aluno 
compreenda que os significados são sociais e historicamente construídos e, 
portanto, passíveis de transformação na prática social (PARANÁ, 2008, p 
52,53). 

 

 Perceber o discurso como prática social é fundamental para formar 

estudantes que entendam as variedades linguísticas e culturais da língua, e, ainda, 

que os discursos são produzidos e transformados de acordo com seus contextos 

sociais.  

Além dos documentos oficiais PCN (BRASIL, 1998), DCE (Paraná, 2008), 

voltados para o ensino, e no intuito de sustentar o percurso teórico que compreende 

o discurso como prática social lançamos mão de estudos dos autores Cristovão 

(2007), Luz (2009), Fernándes e Callegari (2009), Schulz (2012), além de outros.  

A metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho foi de pesquisa 

bibliográfica e de campo, por ocasião da implementação do projeto em sala de aula. 

Já a metodologia adotada para o planejamento e aplicação das atividades em 

classe, pautou-se em uma sequência pedagógica que contemplou as seguintes 

etapas: 1. Exposição do gênero canção, observando os aspectos fonéticos, 

gramaticais e semânticos da língua; 2. Análise e discussão das mensagens contidas 



na canção, observando os fatores históricos e sociais existentes nos textos; 3. 

Pesquisa de outros estilos músicas da cultura hispânica; 4. Apresentação de 

canções e biografia de seus cantores. 

 Sabendo que a língua está em constante mudança por ser algo vivo e que 

sofre influência da cultura que a cerca, dificilmente poderemos separar cultura e 

língua no processo de ensino-aprendizagem. Neste sentido, o projeto foi 

empreendido e aplicado de forma a mostrar ao aluno um pouco da cultura que 

estava implícita na canção e, ao mesmo tempo, ensinar a estrutura da língua. Assim, 

estão presentes no projeto, influências teóricas que destacam a comunicação, 

trabalhando as quatro habilidades, ou seja, ler, escrever, falar e ouvir, para que o 

aluno compreenda o funcionamento da língua estudada e seja capaz de utilizá-la em 

diferentes situações de seu cotidiano. 

 Feito estes esclarecimentos iniciais, passamos a expor, primeiramente, os 

conteúdos teóricos que ampararam os nossos estudos e, em seguida, apresentamos 

a parte prática de aplicação do projeto na escola. 

  

 

OS ESTUDOS DA LÍNGUA ESPANHOLA 

 

 

 Na proposição de desenvolver um projeto que fosse capaz de atingir os 

objetivos traçados, fizemos uma retrospectiva às concepções de língua, linguagem, 

ensino e aprendizagem para analisar as suas repercussões em sala de aula de 

língua estrangeira, pois ensinar uma língua estrangeira traz sempre a preocupação 

de encontrar a melhor forma para que se obtenha êxito na árdua tarefa de promover 

a aprendizagem de forma efetiva. De acordo com os objetivos traçados para cumprir 

essa meta, devemos ter clara às concepções, assim saberemos qual será a 

repercussão do nosso trabalho em sala de aula. Nestes termos, torna-se importante 

destacarmos algumas concepções de língua e ensino-aprendizagem. 

 Para a concepção behaviorista, o indivíduo vem ao mundo como algo a ser 

modelado, conforme comenta Schulz (et al, 2012) em seu artigo “Concepções de 

língua, linguagem, ensino e aprendizagem e suas repercussões na sala de aula de 

língua estrangeira,” a aprendizagem ocorre a partir do mundo exterior, ou seja, vem 



de fora para dentro e o aprendiz é visto como um receptor passivo. Assim sendo, o 

sujeito torna-se receptor do conhecimento a ser repassado pelo seu professor.  

 Nessa percepção, as diferenças entre os indivíduos não são reconhecidas e 

todos são tratados como iguais. A aprendizagem de uma língua é vista como um 

comportamento social, que será adquirido por estímulos e formação de hábitos, e as 

aulas são praticamente realizadas por meio de exercícios de repetição, nos quais o 

educando é levado e memorizar frases prontas. Nessa concepção a espontaneidade 

é evitada para que o aluno não seja induzido ao erro. 

Para contrapor essa teoria surge à concepção cognitivista que, apesar de 

também estar interessada no comportamento, valoriza as experiências que o 

indivíduo traz consigo. 

O suíço Jean Piaget (1896-1980) foi um dos precursores do cognitivismo. 

Devido a sua formação em biologia, defende que a capacidade de conhecer 

o mundo e de aprender tem uma explicação biológica. A aprendizagem, 

segundo ele, é mais do que um produto do meio. A ênfase é dada à mente 

e não ao comportamento (SCHULZ et al, 2012, p.7-8). 

 

O professor tem como função facilitar a aprendizagem, deixando de ser um 

transmissor de conhecimento e o aluno não é mais visto como uma folha em branco, 

suas experiências começam a ser respeitadas e valorizadas e os erros são vistos 

como produtos de aprendizagem. 

Na segunda metade do século XX, Noam Chomsky (SCHULZ et al, 2012) 

defende que o ser humano possui uma capacidade inata para aprender uma 

segunda língua e, desta forma, surge a concepção inatista. De acordo com Chomsky 

isso se deve a nossa constituição biológica e afirma que o ser humano já nasce 

provido de um vasto conhecimento linguístico, o qual é ativado ao contato com a 

língua. 

Para Vigostsky (1994), a aprendizagem ocorre por meio da interação, é a 

relação com o meio social que possibilita o conhecimento. Desta forma, o individuo 

deixa de ser passivo, como se acreditava no behaviorismo, ou ativo como no 

cognitivismo e passa a ser interativo. 

Nesta concepção são definidos dois níveis de desenvolvimento: o real que é 

conhecimento que o individuo já adquiriu e sabe lidar de forma independente e o 

potencial. Neste, está o conhecimento que o indivíduo pode aprender com auxilio de 

outro que já seja detentor desse saber. 



Com o decorrer do tempo Bakhtin (1986) traz o dialogismo, concepção em 

que o diálogo deixa de ser visto apenas como alternância de vozes e é tratado como 

comunicação verbal. De acordo com Schulz (et al, 2012, p. 15) “não há linguagem 

sem a presença do outro a quem o discurso se refere e responde. No processo de 

interação, o indivíduo não repassa apenas uma informação para alguém, mas atua 

sobre o interlocutor.” Assim sendo, é por meio do diálogo que o educando vivencia a 

sua aprendizagem, pois, ao falar, estabelecer contato, com os demais alunos ou 

colegas, ele desenvolve sua capacidade de se comunicar, compreendendo e 

apreendendo aspectos linguísticos da língua que está sendo estudada. 

Com todas as transformações ocorridas ao longo do tempo o sujeito sofre 

inúmeras mudanças de papel em sua aprendizagem, assim, na concepção 

sociointeracionista, ele recebe a função de agente desse processo. 

As tarefas e as atividades estão embasadas na descoberta, na elaboração e 

na aquisição de conteúdos fundamentados nas quatro habilidades básicas, 

a saber, ler, falar, escrever e ouvir. Para a elaboração das atividades e 

tarefas, as ferramentas e os documentos, geralmente, são autênticos 

(SCHULZ, et al, 2012, p. 16). 

 

É interessante considerar a caminhada que o ensino da língua estrangeira 

possui em nossas escolas e nele perceber os aspectos das várias concepções 

presentes na prática pedagógica, pois, apesar de surgirem novas teorias sobre esse 

ensino-aprendizagem, em geral, não deixamos de lado aquelas que aprendemos 

anteriormente, ou seja, vamos construindo nossa forma de ensinar, utilizando pontos 

que achamos positivos das teorias anteriores mescladas as atuais, uma vez que 

ensinar uma língua estrangeira traz sempre a preocupação de encontrar a melhor 

forma, para que se obtenha êxito na tarefa de promover a aprendizagem de forma 

eficiente.  

Ao revisitar as concepções de ensino-aprendizagem de língua estrangeira, 

podemos refletir sobre nossa prática pedagógica e ver traços delas nas 

metodologias aplicadas pelos professores de LE. Sabemos que não existem receitas 

prontas para ensinar, mas, por meio de estudos, podemos tornar nossas práticas de 

ensino mais eficazes e atrativas aos nossos educandos. Pensando assim, o gênero 

canção surgiu como proposta de trabalho para os sextos anos do Ensino 

Fundamental, tendo como suporte os recursos tecnológicos disponíveis no 

estabelecimento de ensino. 



A canção/música tem capacidade de despertar a consciência crítica, a 

sensibilidade e desenvolver a criatividade do aluno. Sendo assim até o indivíduo 

mais tímido é capaz de demonstrar interesse e interagir com a atividade proposta, 

uma vez que a música contribui para o aprimoramento cognitivo e emocional do ser 

humano. Outro atributo da canção/música, no caso a canção em língua espanhola, é 

ser um documento legitimo que traz rasgos de uma cultura hispânica e conta um 

pouco de sua história e de seu povo. 

Luz (2009) considera em seu artigo “A música como instrumento de 

aprendizagem nas aulas de espanhol como língua estrangeira”, que os 

conhecimentos que o indivíduo adquiriu na aprendizagem da língua materna são 

úteis para o aprendizado de uma língua estrangeira, pois esse conhecimento facilita 

a compreensão gramatical e funcional da segunda língua. O que diferencia o 

aprendizado das duas línguas, materna e estrangeira, é que a primeira ocorre em 

um ambiente natural, dentro de um contexto social que faz parte do cotidiano do 

individuo, e a segunda ocorre dentro de um contexto institucional, pertencente a um 

ambiente artificial e requer esforços para ser adquirida, tendo em vista que o 

professor tenta reproduzir situações que recriem situações reais. Dessa forma, a 

canção entra como um recurso cultural, com o objetivo de despertar o interesse pela 

aprendizagem, uma vez que é algo que diverte e provoca sensações prazerosas no 

educando, bastando ao professor saber usar esta ferramenta de forma a conquistar 

seus alunos. 

Ao inserir a canção em suas práticas pedagógicas, os professores visam não 

só apresentar um recurso diferenciado, mas propor a discussão de temas sociais, 

históricos, além de conteúdos específicos da disciplina. As canções estão 

carregadas de histórias e cultura, contudo o professor precisa conhecer a música 

que escolheu para ser trabalhada e planejar que pontos pretende focar ao ensinar  

seus alunos. O aluno que tem a oportunidade de fazer experiências de 

aprendizagem por meio da música amplia a sua forma de expressão e de 

entendimento do mundo em que vive, possibilitando dessa maneira, a ampliação da 

sua bagagem intelectual. 

Nas DCE (2008) constam que: 

 

Toda língua é uma construção histórica e cultural em constante 
transformação. Como princípio social e dinâmico, a língua não se limita a 



uma visão sistêmica e estrutural do código linguístico. Ela é heterogênea, 
ideológica e opaca (PARANÁ, 2008, p.53) 

 

A língua quando considerada em sua condição dinâmica e histórica e 

culturalmente marcada pelo seu espaço social, possibilita-nos compreender que o 

aprendizado, especialmente da língua estrangeira, deve ser uma possibilidade de 

descoberta de uma nova cultura, de algo desconhecido. Nesta perspectiva, a canção 

infantil tem como função auxiliar essa transmissão de conhecimento, tornando a aula 

mais atrativa, pois a canção permite que o aluno interaja com o conhecimento que 

está sendo trabalhado, garantindo, desta forma, o resgate da função social e 

educacional da LE, defendidos nas DCE (PARANÁ, 2008, p. 53). 

Ao colocarmos a canção nas aulas de Espanhol podemos trabalhar vários 

aspectos da língua, não apenas pronúncia, estruturas gramaticais e léxicas que 

estão contidas na canção, mas também observar a questão cultural e social que é 

transmitida, uma vez que, como elemento cultural, a canção reflete a realidade da 

sociedade, a época em que foi escrita, além de possuir, muitas vezes, uma 

mensagem interessante implícita. Assim, cabe ao professor planejar sua aula de 

forma a envolver seu aluno, estimulando o seu interesse de forma a torná-lo capaz 

de expressar sua opinião, tanto escrita como oral. Em suma, a música possibilita um 

trabalho com as quatro habilidades, como já mencionada, falar/ouvir e ler/escrever, 

bem como pode trazer, para o aluno, um pouco de conhecimento da realidade do 

nativo da língua estrangeira estudada. 

Além de possibilitar o desenvolvimento das quatro habilidades, a utilização da 

música propicia o uso de materiais autênticos, pois as canções são escritas e 

cantadas por falantes nativos da língua. Estas, em geral, são ricas em elementos 

históricos e culturais da sociedade, na qual foi produzida. Estes elementos 

possibilitam uma análise das identidades presentes em cada cultura, representada, 

neste estudo, pela língua espanhola. Sobre o papel que desempenha a escola na 

formação da identidade pessoal e coletiva. 

 

A escola contribui enormemente para a formação de nossa identidade 
pessoal e coletiva e reafirma o fato de que, dentre as instituições da 
sociedade civil, a escola é um espaço essencial para a formação do aluno 
como cidadão. Neste processo de tão grande importância social, o enfoque 
da cultura torna-se extremamente relevante (CRISTOVÃO, 2007, p.66).  

 



Assim sendo, ao se tratar de canções infantis remetemo-nos ao folclore, “[...] 

essas canções fazem parte do mundo das tradições e se inserem em contextos que 

envolvem o divertimento, a busca da exaltação da cultura de um povo, a busca de 

informação a respeito da cultura de um povo e de outros povos” (CRISTOVÃO, 

2007, p. 72). Estudar ou conhecer uma língua estrangeira requer conhecer o mais 

profundamente possível a cultura do povo, tendo em vista que a língua carrega 

nuances semânticas que somente os aspectos culturais podem revelar. 

 

A CANÇÃO/MÚSICA NA SALA DE AULA: IMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA 

  

O ensino de uma língua estrangeira vai além do simples fazer com o que o 

aluno memorize seu sistema gramatical e se torne um falante ou mero repetidor de 

suas regras, é necessário que ele reconheça o objeto em estudo e seus conceitos, 

bem como a história que essa língua traz consigo. É importante que o aluno seja 

capaz de se comunicar, não importando o grau de conhecimento que atinja durante 

sua vida acadêmica. A língua precisa ser vista como algo que se fará sempre 

presente na vida do aluno, para que ele tenha outro recurso para buscar novos 

conhecimentos. 

Para elaborar o projeto, do qual nos ocupamos neste artigo, tivemos sempre 

em mente as questões: de que forma poderíamos atingir nossos alunos e fazer com 

que se interessassem pela língua espanhola? Quais ou que tipos de atividades 

poderiam ir ao encontro das suas expectativas? Assim, propusemo-nos a elaborar 

atividades que estivessem interligadas, que apresentassem uma sequência e que 

dialogassem entre si. Através de pesquisas e orientações fomos desenvolvendo 

nossa sequência pedagógica, tendo como foco a aprendizagem dos estudantes do 

sexto ano do ensino fundamental. 

Depois de algumas pesquisas, escolhemos trabalhar com María Elena Walsh, 

cantora argentina que representa muito bem a música cantada na língua espanhola. 

Para fazer parte do projeto selecionamos as canções: "La vaca estudiosa", "El reino 

del revés", "Canción para vestirse" e "Manuelita la tortuga". Mas não nos detemos 

apenas nesta cantora, Tereza Rabal e Los Bacilos também tiveram seu espaço no 

projeto, com suas canções “Veo, veo, ¿Qué ves?" e "Colores, colores”, essa escolha 

foi feita por serem canções agradáveis e estarem dentro do contexto daquilo que 

buscávamos.  



Por ocasião da implementação do projeto em sala de aula, a canção sempre 

figurou como ponto de partida. Com isso, organizamos atividades que fizessem 

referência às canções eleitas para os trabalhos. Estas precisariam seduzir o aluno, 

despertando o interesse pela aprendizagem, além de transmitir o conteúdo que 

queríamos ensinar. 

 Para que o objetivo fosse alcançado, ao iniciar as unidades temáticas, sempre 

havia uma explanação sobre o conteúdo a ser estudado. Após esse debate, as 

canções eram introduzidas, possibilitando a compreensão auditiva e a prática da 

pronúncia, pois os alunos ouviam as canções e realizavam alguma atividade de 

compreensão auditiva, de interpretação bem como cantavam a música, observando 

a forma correta de se pronunciar as palavras. 

 Para dar continuidade às atividades com canções, propusemos outros 

exercícios que envolveram as demais habilidades, procurando fazer com que o 

aluno interagisse com conteúdo a ser trabalhado, relacionando o mesmo com seu 

cotidiano tanto na forma escrita quanto na forma oral e, até mesmo por meio de 

desenhos, sempre com o objetivo de que este se apropriasse da língua e a utilizasse 

quando necessário. As atividades que contemplaram interpretação foram de suma 

importância para o desenvolvimento do projeto.  

 A receptividade da proposta, por grande parte dos alunos, foi muito 

satisfatória. Entretanto, ressaltamos que sempre temos alguns deles que se mantêm 

na defensiva, não participando da forma como esperamos. De modo geral, é 

possível concluir que conseguimos atingir nosso objetivo.  

A experiência de implementação do projeto intitulado A canção infantil como 

recurso motivador de aprendizagem nas aulas de língua espanhola na educação 

básica, permitiu-nos perceber que, na faixa etária em que se encontram os alunos 

do sexto ano, a oralidade desenvolve-se com mais facilidade. Os alunos não se 

mostram tão retraídos e não tem tanto medo de errar. Outro ponto a ser ressaltado 

foi a necessidade de algumas mudanças nas atividades inicialmente previstas no 

projeto, devido a essa facilidade em se expressarem, percebida entre os estudantes. 

Por exemplo, a atividade planejada pretendia que os estudantes elaborassem 

cartazes nominando as peças de roupas que usavam em uma atividade de escrita.  

Esta atividade foi substituída pela narração oral de um desfile de modas organizado 

de maneira improvisada na sala de aula. 



Um dos aspectos mais positivos, em utilizar canções para ensinar a língua 

estrangeira, vistos nas teorias e constatados nas práticas, é que, sendo a música de 

fácil memorização, ela auxilia muito na aprendizagem. Isso se verificou nas 

situações em que fomos questionados sobre o vocabulário ou construção 

gramatical, exigidas nas atividades. Nestas ocasiões, fazíamos com que o aluno 

recordasse o que havia sido estudado na canção, observando como foi mencionado, 

aquilo que queria saber. Com o decorrer das aulas eles buscavam, por si só, aquilo 

que queriam cantando as canções aprendidas. Mesmo depois de terminado o 

projeto, as canções continuaram a fazer parte das aulas de Língua Espanhola, pois 

atingiram ao objetivo proposto. 

Vale destacar também que, a implementação pedagógica, além de auxiliar na 

aprendizagem da Língua Espanhola, influenciou o gosto musical de muitos alunos. 

Levamos isso em consideração e apresentamos, como proposta final, a organização 

de um festival de música espanhola. Para a realização desta atividade os alunos 

tiveram que buscar músicas espanholas que fossem de seu agrado, fazer uma breve 

pesquisa sobre o cantor, para saber um pouco de sua origem e, em um dia 

determinado, deveriam cantar para a turma a música escolhida. Durante o período 

de escolha, os alunos tiveram contato com novos estilos musicais, alguns deles 

gostaram tanto dos novos cantores que passaram a ouvi-los no seu cotidiano. Dessa 

forma, estavam aprendendo cada vez mais o vocabulário e a estrutura da língua 

estrangeira. Esses procedimentos levaram-nos a constatar que a proposta alcançou 

êxito entre os educandos o que para nós foi bastante gratificante.  

É importante lembrar que a forma como está constituído o programa de 

formação continuada – PDE – colabora, especialmente, para o sucesso das 

atividades em sala de aula, tendo em conta que o(a) professor(a) em formação 

dispõe de mais tempo para estudos e planejamento das aulas. Podemos perceber 

isso pelas etapas em que estão distribuídas as atividades desenvolvidas no 

Programa PDE.  Primeiramente, dedicamo-nos a elaboração do projeto, depois na 

elaboração de uma unidade didática e sua implementação em sala de aula. Além 

dessas, a participante do processo de formação continuada, deve coordenar o GTR 

(Grupo de Trabalho em Rede), o qual conta com a participação dos professores 

cursistas, os quais são professores de língua estrangeira moderna e fazem parte da 

rede estadual de educação do estado do Paraná. 



Essa vivência fez com que pudéssemos observar melhor a realidade de 

nossas escolas e fazer com que o projeto ganhasse mais visibilidade. Grande parte 

dos professores de espanhol, da rede estadual do Paraná, trabalha com CELEM 

(Centro de Língua Estrangeira Moderna). Nesse programa, os alunos participam de 

estudos da língua estrangeira, em período contrário ao período regular de ensino. 

Como se trata de um estudo que não é obrigatório, os alunos, em sua maioria, não 

possuem compromisso com o estudo, o que causa um alto índice de evasão.  

Neste contexto, os professores necessitam buscar uma diversidade de 

atividades que sejam capazes de atrair esses alunos para que prossigam com o 

curso e consigam terminar os estudos com êxito. Neste sentido, o projeto por nós 

elaborado, conseguiu colaborar com os professores do CELEM, auxiliando-os a 

despertar o interesse dos alunos, de diferentes faixas etárias, para isso, bastaram 

algumas adaptações ao projeto original. A troca de experiência entre todos os 

professores participantes pôde abrir novos horizontes, mostrando-nos alguns 

caminhos que poderão ser trilhados, para podermos rever nossa prática pedagógica, 

de forma a sermos capazes de melhorar o ensino de língua espanhola. 

Ao decorrer do curso houve muita troca de informação, experiências e 

sugestões entre os professores. De acordo com a professora Joseliane Sinhuri, uma 

das participantes do GTR: 

 

A SEED, através do NRE, precisa proporcionar cursos parecidos como este para 
nós professores, uma vez que neste GTR, diferente dos outros, pudemos juntar 
teorias com práticas pedagógicas. Quem sabe o técnico da disciplina no NRE 
ficasse como tutor e nós professores participaríamos e ganharíamos, além de 
certificação, muita experiência. Esse contato com colegas de disciplina é que faz 
falta para nós e ainda mais que somos de diversas cidades do Paraná, porém com 
as mesmas dificuldades4. 
 

Tanto a manifestação da colega Sinhuri como os comentários dos alunos 

envolvidos no projeto de implementação pedagógica faz-nos acreditar que, o projeto 

foi de grande valia para os participantes, pois fez com que todos repensassem a 

forma de estudar/trabalhar a língua espanhola. A experiência permitiu, também, 

tomar conhecimento da realidade escolar do Paraná em relação a este ensino. Isso 

porque os participantes do GTR, embora poucos, cada um era de uma região 

diferente do estado, dando assim uma amostra da realidade deste ensino. A 

                                                           
4Professora Joseliane Sinhuri, participante do Grupo de Trabalho em Rede - GTR, Turma 2014 – 

2015. 



experiência de cada um tornou este experimento ainda mais interessante, pois 

conseguimos ver outras metodologias para ensinar determinados conteúdos. Essa 

troca de experiência enriqueceu, ainda mais, atividades que já eram cativantes. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Lembramos que este projeto teve como objetivo buscar alternativas para 

tornar os alunos mais motivados e participativos durante as aulas de Língua 

Espanhola. Isso porque, como já mencionado anteriormente, percebemos que 

nossos educandos parecem, cada vez menos, interessados pelo estudo de uma 

língua estrangeira. 

Como recurso motivador, para os estudos, optamos pela canção/música, 

entendendo que sua utilização torna as aulas mais prazerosas e sua ludicidade faz 

com que os alunos participem das atividades com mais empenho.  Ao escolher a 

turma a ser trabalhada, decidimos pelos sextos anos por acreditarmos que, se 

despertássemos o gosto pela aprendizagem da língua estrangeira, nesses primeiros 

anos do ensino fundamental II, poderíamos contagiá-los a prosseguir com a mesma 

dedicação nos anos seguintes, tendo então continuidade o trabalho começado. 

Os resultados alcançados, no período de aplicação do projeto, foram 

satisfatórios, considerando-se que os alunos participaram, em sua grande maioria, 

das aulas. Para contar com essa participação os alunos foram instigados e 

provocados a compreender o conceito de língua, além de se tornarem capazes de 

reproduzir esses conceitos em situações a que eram expostos, por ocasião da 

aplicação das atividades em classe. 

Outro ponto positivo, alcançado pelo projeto, foi à ampliação do conhecimento 

cultural dos estudantes, visto que eles passaram a saber mais sobre a cultura do 

povo argentino, a qual era trabalhada dentro do contexto da música. 

No decorrer da implementação do projeto, fomos capazes de observar as 

diversas reações dos alunos em relação à aprendizagem, tanto positivas como 

negativas, mas conseguimos encerrar o projeto com a sensação de dever cumprido, 

isso porque, de forma geral, os alunos conseguiram alcançar o objetivo que foi 



traçado, ou seja, adquiriram os conhecimentos linguísticos e culturais, tendo como 

ponto e partida a música argentina.  

A aprendizagem não ocorreu apenas para os alunos ou para os professores 

que participaram do GTR, ocorreu também para a docente envolvida nesse projeto. 

Dessa forma, podemos afirmar que todos puderam ampliar seus conhecimentos em 

relação à língua. No caso dos professores participantes do projeto, tanto os 

conhecimentos de língua quanto à prática pedagógica. A troca de experiências entre 

os professores envolvidos foi bastante relevante, para que houvesse uma nova 

análise/avaliação sobre o projeto proposto. As sugestões dadas e informações 

repassadas durante o desenrolar do GTR fizeram com que repensássemos alguns 

pontos e, se pudéssemos retomar o desenvolvimento do projeto faríamos algumas 

alterações para deixá-lo mais atrativo e capaz de atingir, ainda com mais eficácia, os 

objetivos. Acreditamos ser este um processo natural, partindo do princípio de que, 

ao iniciarmos uma caminhada temos sempre um grau menor de experiências do que 

quando chegamos ao seu final. O mais importante é sabermos que a caminhada 

valeu a pena e enriqueceu-nos enquanto profissionais da educação. 
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