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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(  X  )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

PRÁXIS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O ENSINO DE ESPANHOL 

 

Amarili Sequeira Nogueira1 

 Ligia Paula Couto (ligiapaula@yahoo.com)2 

Ligia Priscila Moreira Pinheiro (priscila.fatura@gmail.com)3 

 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo apresentar as ações do projeto de extensão “A inserção do 

espanhol e do inglês nas escolas públicas de Ponta Grossa: Uma parceria possível” e, mais especificamente, 

problematizar como o projeto tem proporcionado a acadêmicos(as) do curso de Letras Português-Espanhol da 

UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa) o contato com a realidade do ensino da língua espanhola em um 

colégio da periferia da cidade de Ponta Grossa. Metodologicamente, partimos do princípio da práxis, 

intermediando as vivências da prática com as reflexões teóricas da academia para aprofundamento da formação 

(inicial e continuada) das docentes que atuam no ensino de espanhol com alunos(as) do Ensino Fundamental II e 

Ensino Médio. Essa parceria oportuniza a formação continuada da professora envolvida e a formação inicial de 

acadêmicos(as) para reconhecerem a diversidade de sujeitos em uma sala de aula e pensar/repensar estratégias de 

ação para o ensino aprendizagem da língua espanhola através dos gêneros textuais literários: na leitura e escrita.  

Palavras-chave: Ensino de Espanhol. Formação de Professores. Gêneros Textuais. 

 

 

                                                
1 Professora Participante do Projeto; SEED; amarilinogueira@seed.pr.gov.br 

2 Coordenadora do Projeto; UEPG; ligiapaula@yahoo.com 

3 Acadêmica voluntária participante do projeto; UEPG; Letras; priscila.fatura@gmail.com 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

“A inserção do espanhol e do inglês nas escolas públicas de Ponta Grossa: Uma parceria 

possível”. Este projeto está vinculado ao programa de extensão Laboratório de Estudos do 

Texto (LET). 

 

PÚBLICO-ALVO  

Acadêmicas do curso de Letras Português-Espanhol da UEPG (Universidade Estadual de Ponta 

Grossa), alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio. 

 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Colégio Estadual Santa Maria – Ensino Fundamental e Médio. 

 

JUSTIFICATIVA 

O presente projeto surgiu, em 2016, da necessidade de integrar escola-universidade, 

visto que as ações desenvolvidas nesses dois espaços de aprendizagem são imprescindíveis para 

a formação continuada do professor e complementação da formação acadêmica de estudantes 

do curso de Letras Português-Espanhol da UEPG. O currículo dos cursos de Letras, desde 2015, 

integram ações extensionistas em disciplinas do 3º e 4º anos (COUTO et al, 2013). Portanto, 

este projeto veio a somar para alunos(as) da habilitação espanhol e português.  
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As escolas que compõem o NRE-PG passaram por um processo de votação para 

eleger a língua estrangeira a compor a matriz curricular no ano de 2013 (BRAGA; COUTO, 

2019). Em 2014, muitas escolas passaram a ter o espanhol ou o inglês em suas grades, o que 

fez surgir uma nova demanda: aulas de reforço e acompanhamento de alunos(as) do Ensino 

Fundamental II (EF II) e Ensino Médio (EM) que estudavam determinada língua estrangeira 

em uma escola e foram transferidos para outra com língua estrangeira diferente na grade. Outra 

situação foi atender alunos(as) que sempre estudaram inglês e, no ano seguinte, passaram a 

estudar espanhol. Ou ainda, atender escolas que votaram por ter inglês no EF II e espanhol no 

EM, e vice-versa, o que fez com que discentes tivessem contato com duas línguas estrangeiras 

em um curto espaço de tempo, necessitando de maior acompanhamento e atenção especial de 

professores(as) para eventuais confusões ou dificuldades nos processos de aprendizagem.  

A presença das acadêmicas na sala de aula, neste novo contexto das escolas do NRE-

PG, proporciona planejamento, acompanhamento, execução e reflexão sobre as atividades 

realizadas, pois é uma ponte entre a pesquisa acadêmica e as metodologias de ensino da língua 

espanhola. E ainda, uma forma de fortalecer a manutenção da língua espanhola nas escolas e 

de demonstrar que uma matriz curricular que supere a visão monolíngue, ou seja, com a opção 

de somente uma língua estrangeira durante todo o EF II e EM, é possível. 

 

OBJETIVOS 

Integrar escola e universidade, através da presença de acadêmicas na sala de aula da 

língua estrangeira espanhol; 

Refletir sobre as ações positivas e negativas no ambiente de sala de aula de ensino 

aprendizagem da língua espanhola; 

Oportunizar as acadêmicas o contato com as primeiras tentativas de produções 

textuais em espanhol de alunos do 6º ano, focando na teoria dos gêneros textuais; 

Fortalecer a manutenção da língua espanhola nas escolas do NRE-PG. 
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METODOLOGIA 

O trabalho desenvolvido sempre partiu de reuniões de planejamento sobre os 

conteúdos a serem desenvolvidos: como, quando, quais materiais deveriam ser previamente 

preparados. As acadêmicas pesquisavam, produziam materiais diversificados, e também 

aplicavam atividades nas turmas, com intervenções de aproximadamente 15 minutos. A cada 

hora atividade da professora coordenadora das atividades na escola, eram feitas avaliações e 

reorganização para as próximas intervenções. 

 

RESULTADOS 

Através dos gêneros textuais estudados, os estudantes têm a oportunidade de se 

reconhecer como sujeito de sua própria história, a partir da história do outro. 

O ensino e aprendizado da língua espanhola na sala de aula proporciona o contato das 

acadêmicas com as produções textuais na perspectiva dos gêneros textuais (BAKHTIN, 2003), 

leva-as a refletir sobre quais tentativas os estudantes fazem para demonstrar seu aprendizado 

com a língua estrangeira a partir de sua língua materna, o português e, dessa forma, buscar 

estratégias para um melhor e real ensino aprendizado. 

Para a professora da disciplina, ter a parceria das acadêmicas no acompanhamento e 

na correção das produções textuais, possibilita maior agilidade na devolutiva aos alunos sobre 

questões que precisam ser repensadas e/ou reestruturadas, assim como valorizadas em uma 

exposição no colégio ou no ambiente acadêmico. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento deste projeto no Colégio Santa Maria tem sido de grande 

importância para a formação continuada da docente coordenadora na escola, assim como para 

os alunos que têm uma pequena, mas real dimensão do trabalho desenvolvido em uma 

universidade pública na formação de professores, demonstrada em sua presença efetiva de 

atuação em sala de aula. 
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