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RESUMO 

 
 

Esse trabalho de pesquisa científica baseia-se em estudos bibliográficos e análise documental 

sobre a importância da criação de um curso inovador para o ensino da língua e cultura 

espanhola para professores do Instituto Federal do Tocantins Campus Araguatins, que visa 

tornar o ensino básico da língua espanhola parte inseparável do ensino instrumental desse 

idioma, tanto para fins profissionais - preparação para o trabalho -, quanto para que esses 

professores tomem posse dos conhecimentos sistemáticos da língua hispânica. Espera-se que 

ao final do curso proposto, eles sejam capazes de interagir positivamente na totalidade das 

relações sociais, a fim de transformar a si mesmos e contribuir com a comunidade em que 

vive. Defendemos que um curso inovador deve ter como princípios educativos, a concepção 

de trabalho não apenas como prática econômica, mas também como ação criadora e produtiva 

para a vida pessoal, cultural, cognitiva, socioeconômica, profissional e psíquica, emocional. 

Para tanto, a noção de trabalho deve abranger a concepção de um ensino baseado na 

transversalidade, capaz de unir ensino técnico tecnológico (prático específico) ao ensino 

Básico intelectual, científico), unindo os diversos saberes científicos (disciplinas), através do 

processo de interdisciplinaridade. O capitulo 1 trata da importância de se criar um curso 

inovador que integre o ensino regular ao ensino técnico; no capitulo 2 apresenta-se um breve 

histórico sobre o processo de ensino profissional, abordando a importância da lei de diretrizes 

e Bases e da criação dos Institutos Federais. Por fim o capitulo 3 descreve as etapas da 

proposta de um curso inovador. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Curso inovador; educação integradora; educação básica e profissional. 
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Entendemos que a educação empreendedora 

não está limitada exclusivamente na 

instrumentalização de pessoas para a geração 

de empresas. A premissa em questão associa o 

desenvolvimento de um comportamento 

inovador perante a própria vida de forma 

planejada e consciente integrando 

conhecimentos, aptidões, habilidades e 

desejos. 

 

Mello (2016, p.6) 
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INTRODUÇÃO 

 
 

Ao se observar a grande dificuldade enfrentada por alguns profissionais de Educação 

Profissional Tecnológica (EPT), relativa às suas tentativas para obter um certificado de 

proficiência em Língua estrangeira, surgem alguns questionamentos: Por que as pessoas 

sentem tanta dificuldade em dominar uma língua estrangeira? E por que não se aprende um 

idioma na escola? Será que para dominar um idioma estrangeiro as pessoas precisam buscar 

cursos particulares? 

Para buscar responder algumas destas questões, apresentamos a proposta de um curso 

de língua estrangeira inovador, visando o ensino da Língua Espanhola para profissionais da 

rede de Educação Profissional Tecnológica (EPT) do Instituto Federal de Educação Básica 

Técnica e Tecnológica do Estado do Tocantins, do Campus Araguatins-TO. 

Atualmente, nota-se uma crescente demanda, entre os profissionais de EPT, de ampliar 

suas qualificações. Neste sentido, especialização Stricto Sensu (Mestrado/Doutorado) torna-se 

uma opção segura, que visa conquistar, através destes títulos, uma melhor posição 

profissional, financeira, cultural e intelectual. 

Desta forma, o curso aqui proposto, visa atender estas demandas de forma inovadora, 

tanto em relação à produção de conhecimento sobre a língua espanhola, quanto ao 

desenvolvimento de produtos, serviços e pesquisas. A ideia consiste em integrar os 

conhecimentos sistematizados em sala de aula, relacionando-os com os saberes inerentes ao 

mundo de trabalho. 

Tal integração visa atender a necessidade de formação continuada desses educadores, 

através da adoção de uma perspectiva interdisciplinar, voltada para profissionais da rede 

federal de ensino profissional e tecnológico Campus-Araguatins. A proposta aqui apresentada 

busca oferecer atividades de ensino, gestão e pesquisa, e relacioná-las às experiências do 

cotidiano profissional dos alunos. A partir desta experiência integrada espera-se melhorar os 

processos educativos e de gestão dentro e fora da sala de aula. 

O objetivo principal deste curso inovador é atender a demanda do Instituto Federal de 

Araguatins-To (IFTO), com relação a formação de recursos humanos para o domínio da língua 

e cultura espanhola, além de promover o ingresso desses profissionais em cursos de mestrado 

e doutorado através do ensino e do domínio desse idioma. Além disso, objetiva-se: a) preparar 

os alunos para seguirem seus estudos de forma autônoma, com vistas ao desenvolvimento 
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intelectual e profissional do professor EPT. b) integrar conhecimentos práticos e científicos 

para ampliar a compreensão do mundo do trabalho. c) melhorar a inserção e ação profissional. 

d) integrar os conhecimentos práticos relativos ao mundo do trabalho, aos conhecimentos 

sistematizados e interdisciplinares. e) contribuir para o crescimento socioeconômico, 

científico e cultural da região tocantina, mais conhecida como Bico do Papagaio. 

Portanto, essa pesquisa científica propõe realizar uma reflexão sobre os fundamentos 

das práticas educacionais e do desenvolvimento do currículo na educação profissional e 

tecnológica, em suas diversas formas de oferta, como ensino Básico, Técnico e Tecnológico, 

tanto á nível médio quanto superior. Para tanto, será adotada uma perspectiva inclusiva, 

interdisciplinar, em sala de aula ou fora da escola, como por exemplo, promover visitas ao 

cinema, ao teatro, etc. Além disso, buscaremos compor a noção de trabalho como um 

princípio educativo baseado em ações concretas, em busca da solução de problemas, e com a 

noção de currículo que integra trabalho, ciência, cultura e tecnologia. Acreditamos que desta 

forma, podemos contribuir para a ampliação integral destes profissionais e promover o 

desenvolvimento de projetos de ensino e aprendizagem que contemplem uma metodologia 

inovadora. 

Tal proposta utiliza espaços diversos, como sala de aula, laboratórios, campo, 

bibliotecas, videotecas, museus, cinema, setores produtivos, internet, entre outros que 

contemplem uma visão educativa inclusiva, como a inclusão educativa de Jovens e Adultos, 

Indígenas, Quilombolas, comunidade do campo. Que relacionem questões de gênero, étnico 

raciais, etc., com as diversas práticas do mundo do trabalho e com os processos educacionais 

na Educação Profissional e Tecnológica. 
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1. A CRIAÇAO DE UM CURSO INOVADOR PARA O ENSINO DA CULTURA E 

LÍNGUA ESPANHOLA NO IFTO - ARAGUATINS 

 
Historicamente, o jovem e adulto das camadas pobres da sociedade brasileira, precisam 

se integrar bem cedo no mundo do trabalho por questões de sobrevivência. Tal realidade 

compromete o desenvolvimento da educação formal para esses sujeitos, tornando-os 

vulneráveis e explorados pela política neoliberal (capitalista). Tal política exclui o pobre e 

lança sobre ele uma educação deficitária, incapaz de competir com os conhecimentos 

acadêmicos recebidos pela camada elitizada. Tal exclusão é retratada por Ramos (2005), da 

seguinte forma: 

(“...), a educação cumpria a função de contribuir para a reprodução das 

classes sócias já que aos filhos das elites estava assegurada essa escola 

das ciências, das letras e das artes e aos demais lhes era negado o 

acesso.” (RAMOS, 2005, p.3) 

 
Com base no exposto, entendemos que a criação de um curso de espanhol para 

professores da rede federal de Ensino Básico Técnico tecnológico do Campos Araguatins-TO, 

pode representar uma perspectiva educativa inovadora, em seu sentido amplo, ou seja, tanto 

no sentido de preparar esses professores para o domínio específico da Língua espanhola, 

quanto prepará-los para a vida pessoal e profissional. 

O trabalho de pesquisa científica aqui proposto pretende incluir o contexto histórico dos 

avanços percebidos na educação profissional no Brasil, apresentar os novos rumos da 

Educação Profissional Tecnológica (EPT) e relacioná-los à Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação. Tal proposta vai de encontro às evidencias de alguns autores que defendem uma 

educação integradora, capaz de unir os conhecimentos gerais aos conhecimentos específicos e, 

assim, contribuir para a formação integral do ser humano. O trabalho nesta perspectiva 

educacional é visto como um princípio educativo, promotor de um processo de ensino 

inclusivo e justo. (SAVIANI, 2010; CIAVATTA, 2005; RAMOS, 2007; MOURA, 2007). 

Neste sentido, a ideia de inovação proposta neste projeto de curso, buscará desenvolver 

uma metodologia ativa e prática, capaz de estimular atitude de liderança, pro atividade, senso 

crítico, atitude de cooperação, solidariedade, dentre outras atitudes necessárias para o sucesso. 

Ao articular os contextos socioeconômicos, intelectual e cultural presentes no curso inovador 

da língua e cultura espanhola, espera-se despertar no professor da educação profissional o 

senso de empreendedorismo e inovação. 
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Segundo Dolabela (2004), o ensino de empreendedorismo no país, tanto com relação á 

educação básica quanto universitária, visa provocar uma mudança cultural no Brasil, que 

despreza o ensino hierarquizado, o qual se baseia na mera transferência de conteúdos 

convencionais, que para Dolabela (2004), se traduz numa metodologia de ensino e 

aprendizagem inibidora das capacidades empreendedoras do se humano. 

Dolabela (2004), em seu trabalho intitulado “Pedagogia Empreendedora”, explica que 

um ensino democrático é aquele que está comprometido com o desenvolvimento da 

autonomia do indivíduo e que dissemina o pensamento e a atitude empreendedora. Para o 

autor: 

 
Essa metodologia é voltada para o desenvolvimento social, redefinindo uma 

proposta empreendedora para o Brasil. Ela vê o empreendedorismo como um 

instrumento muito forte não só de desenvolvimento de geração de riqueza mas 

também como um fenômeno social e cultural. Na Pedagogia Empreendedora vemos 

o problema econômico como consequência de soluções ideológicas, sociais e 

culturais e eu a vejo como um instrumento de combate á miséria (DOLABELA, 

2004, P.128). 

 

Entendemos, assim, que o conteúdo pedagógico integrado à prática laboral, é uma das 

formas mais eficazes de promover a atitude empreendedora no aluno. Para Dolabela (2004), o 

Brasil está á frente de países da América do Norte ou da Europa, no sentido de inovação 

educacional empreendedora, porque lá, quem ensina empreendedorismo são os professores de 

administração, enquanto aqui no Brasil tais ensinamentos fazem parte do conteúdo de diversas 

áreas do conhecimento: 

“Aqui no Brasil, não. Você encontrará professores de física, filosofia, jornalismo, 

ciências da computação, enfim, de todas as áreas do conhecimento, oferecendo esse 

conteúdo aos alunos. Isso é uma inovação brasileira.” (DOLABELA, 2004, p.128) 

 

Assim, vivenciando o conteúdo teórico na prática das ações, acreditamos despertar a 

manifestação do trabalho em seu aspecto pedagógico, ou seja, um tipo de conhecimento que o 

indivíduo aprende efetivamente, de forma significativa e contextualizada. 

Seguindo esta trajetória, propomos algo similar para o professor da Educação 

Profissional Tecnológica (EPT) de Araguatins, buscando oferecer a oportunidade para ele 

compreender o sentido educacional integrado e de qualidade, comprometido com a formação 

do futuro empreendedor / trabalhador, e possibilitando-lhe a continuação dos estudos ao longo 

da vida, se assim o aluno desejar. Espera-se, assim, formar um profissional capaz de aplicar na 
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prática do dia a dia todos os conhecimentos sistêmicos, trazido pela teoria, e 

consequentemente capaz de solucionar os problemas a seu redor, tornando-se um ser criativo, 

proativo e produtivo, capaz de transformar a sociedade em que vive. 

Segundo Ciavatta (2005), o momento é de reflexão para a nova postura do bom 

educador, e do bom processo de ensino e aprendizagem, pois o momento de crise que o país 

enfrenta, não permite se feche os olhos para a dicotomia existente entre a preparação do 

homem para o trabalho, e outra educação diferenciada para preparar o homem para o domínio 

dos conhecimentos científicos. A dicotomia entre educação e trabalho aliena o indivíduo e lhe 

nega o poder do pensamento lógico crítico. Para o autor: 

 
A formação integrada sugere tornar íntegro, inteiro, o ser humano dividido pela 

divisão social do trabalho entre a ação de executar, e a ação de pensar, dirigir ou 

planejar. Trata-se de superar a redução da preparação para o trabalho ao seu aspecto 

operacional, simplificado, escoimando os conhecimentos que estão na sua gênese 

cientifico tecnológico e na sua apropriação histórico - social. Como formação 

humana, o que se busca é garantir (...) uma formação completa para a leitura do 

mundo, e para a atuação como cidadão pertencente a um país, integrado dignamente 

á sua sociedade política. (CIAVATTA, 2005, p. 2-3). 

 

 
Tanto Ciavatta (2005), quanto Ramos (2005) chamam a atenção para a transformação do 

processo educativo, o qual visa a formação de um cidadão livre e produtivo. 

Para Ciavatta (2005), o novo profissional deve refletir sobre o contexto histórico da 

educação profissional, e decidir que tipo de cidadão quer formar para a sociedade. Se ele quer 

manter a pedagogia influenciada pelo sistema capitalista, que exige mão de obra urgente para 

manter a produção de matéria prima para as indústrias, ou se ele prefere a transformação da 

educação profissional técnica em uma educação profissional para a liberdade. 

Segundo Saviani (2010), o trabalho é um princípio educativo inerente ao ser humano. 

Para o autor, a educação precisa preparar o homem para agir na busca de solução para os 

problemas que surgem, a fim de transformar a si e ao mundo a seu redor. 

A noção de ciência trazida por Ramos (2005) ressalta que: 

 
 

A ciência nada mais é do que os conhecimentos produzidos pela humanidade em 

processo mediado pelo trabalho, pela ação humana, que se tornam legitimados 

socialmente como conhecimentos válidos porque explicam a realidade e possibilita a 

intervenção sobre ela. portanto, trabalho e ciência formam uma unidade, uma vez 

que o ser humano foi produzindo conhecimentos á medida que foi interagindo com a 

realidade, com a natureza, e se apropriando. a ação humana é então, ação produtora 

de conhecimento.(RAMOS, 2005, p.3) 
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Devemos destacar, também, que as rápidas transformações tecnológicas do mundo atual, 

exigem novas adaptações, entre elas, saber utilizar a tecnologia digital, desenvolver o 

relacionamento inter e intrapessoal, reconhecer e valorizar as diferenças, trabalhar em grupos, 

ser criativo e assumir riscos, etc. 

Diante das mudanças constantes do mundo moderno, o ser humano se vê obrigado a 

acompanhar as transformações naturais, superar os obstáculos, criar e recriar a realidade à sua 

volta. 

Portanto, o curso educativo de Educação profissional Tecnológica (EPT), deve 

oportunizar a pesquisa, a interdisciplinaridade entre as ciências e seus conhecimentos 

sistêmicos, de forma ativa, segundo os critérios defendidos por Ramos (2005): 

 
O trabalho interdisciplinar se apresenta como uma necessidade imperativa pela 

simples razão de que a parte que isolamos ou arrancamos do contexto originário, do 

real para poder ser explicada efetivamente, isto é revelar no plano do pensamento e 

do conhecimento as determinações que assim a constituem, enquanto partes, tem que 

ser explicada na integridade das características e qualidades da totalidade. É 

justamente o exercício de responder a esta necessidade que o trabalho 

interdisciplinar se apresenta como um problema crucial, tanto na produção do 

conhecimento quanto nos processos educativos e de ensino. (RAMOS, 2005, p. 17) 

 
 

Por isso, enfatizamos a importância de se utilizar os fenômenos reais para, então, 

explicá-los através da teoria. Ao unir os conhecimentos gerais e específicos aos saberes 

efetivos, espera-se contextualizar e expandir outras situações da vida cotidiana. 

Em minha prática, como professora de língua estrangeira nos últimos 7 anos, junto à 

alunos do ensino médio da educação básica técnica e tecnológica e da educação superior no 

Instituto Federal do Tocantins do campus Araguatins, pude observar a inadequação do ensino 

de língua estrangeira em função de uma educação dissociada da realidade prática do cotidiano 

vivido pelos alunos. Este formato educacional me parece ultrapassado porque a disciplina é 

transmitida automaticamente e sem significado para a vida real. Como exemplo podemos citar 

o caso do professor que ensinava os verbos, mas sem contextualizar esse conteúdo, impedindo 

que o aluno vivenciasse realmente a utilização desse conteúdo na rotina diária. Contudo, hoje, 

quando eu ensino os verbos, sempre gosto de contextualizá-los com uma boa música, com um 

trecho de um filme, com a fala de personagens em uma narração de um conto, enfim, procuro 

sempre explicar as funções das palavras dentro de um contexto frasal, tanto na língua materna, 
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nesse caso o português, quanto na língua estrangeira estudada, para que o aluno entenda 

realmente para que serve aquele conteúdo, e seja capaz de futuramente estender seus 

conhecimentos adquiridos em outras situações, que exijam o uso de tal saberes. 

Talvez tenha sido em razão da dissociação entre teoria e prática que eu, como 

profissional da educação, tenha tido tanta dificuldade em dominar uma língua estrangeira. 

Quando tive a oportunidade de vivenciar uma prática de ensino e aprendizagem ativa, 

praticando os conhecimentos em diversas situações e contextos, durante os 3 anos que estudei 

no Tocantins English Project, oferecido pelo governo do Tocantins, em parceria com o 

Conselho Britânico, desenvolvi as 4 habilidades de ler, escrever, entender e falar uma língua 

estrangeira com fluência, sem precisar morar no país de origem. Por esse motivo acredito que 

se o educador contextualizar esses saberes, inerentes ao aprendizado de uma língua 

estrangeira, fará com que os alunos se tornem cada vez mais independentes e autônomos, 

capazes de continuar seus estudos de forma significativa. 

Portanto, o curso de espanhol aqui proposto entende como urgente, a preparação dos 

educadores EPT, para serem autônomos, no sentido de desenvolver a habilidade de se 

apropriar do conhecimento vivido em sala de aula, a fim de utilizá-los em outros contextos, 

presentes na vida prática, como assistir um filme sem legenda, ouvir uma música e entender 

sua mensagem, etc. Ao oferecer uma aprendizagem da Língua Espanhola, espera-se capacitar 

os alunos não somente para permitir seu acesso ao mestrado e doutorados, mas, sobretudo, 

para prepará-los para interagir na vida prática de forma ampla. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação parece ser apenas utopia, diante da realidade 

educacional brasileira, ou seja, esta norma parece seguir o que é imposto pelo capitalismo. 

Contudo, o educador deve ter a coragem de criar suas próprias oportunidades de 

transformação, assumindo as características de um bom empreendedor, ou como dito por 

Tolotti (2011): 

Decolar exige desapego, e toda decolagem é o momento em que o planejamento será 

confrontado com a realidade. Dai, a importância de desenvolver o que chamamos de 

“atitude empreendedora (TOLOTTI 2011,p.6) 

 

Pensar em um curso baseado em atitudes empreendedoras consiste, portanto, em uma 

visão globalizada do ser humano, que reconhece o valor que cada ser possui, que contribui 

para seu próprio crescimento pessoal, social, econômico, educativo, cultural e profissional, e 

que integra o conhecimento científico aos saberes concretos. 



15  

 

 

Segundo Ramos (2005), um curso que tem princípios formativos é um curso que possui 

a visão integrada de formação humana, capaz de interagir com o meio de forma produtiva, 

mantendo uma ligação íntima entre conhecimento geral (científico) e conhecimento específico 

(técnico/prático); que reconheça as individualidades de cada um, respeitando as diferenças, 

que trabalhe com projetos de pesquisa, que busque uma explicação sistematizada para resolver 

problemas, oportunizando a contextualização dos conteúdos aprendidos. A pesquisa neste 

sentido é entendida como aquela que: 

(...) deve instigar o estudante no sentido da curiosidade em direção ao mundo que o 

cerca, gerar inquietude, para que ele não incorpore pacotes fechados de visão de 

mundo, de informações e de saberes, quer sejam do senso comum, escolares ou 

científicos. (MOURA 2007,p.23) 

 

1.1 O trabalho como princípio educativo 

 
 

Toda a educação que visa a inclusão social deve partir do princípio da ação, a fim de 

formar pessoas para agir, para buscar solução de problemas, e tornar-se um cidadão atuante 

dentro da sociedade, capaz de mudar a si mesmo e a comunidade a seu redor, visando o seu 

sucesso pessoal, cultural, intelectual, socioeconômico e profissional etc., como afirma LOPES 

(2010): 

Toda educação que visa o desenvolvimento social poderia também ser considerada 

uma educação para desenvolvimento da atitude empreendedora. (...) que se propõe a 

discutir a educação, que forme pessoas ativas e atuantes positivamente na sociedade. 

(LOPES 2010, p.4) 

 

Para a autora, o termo empreendedorismo não pode mais ser erroneamente atribuído à 

questão de trabalho relacionado apenas à criação empresarial, já que empreender no sentido 

educativo é preparar o sujeito para ser capaz de agir a fim de transformar a sociedade em que 

atua. Assim, a educação empreendedora está centrada em desenvolver no sujeito o 

pensamento lógico crítico para ação, como fonte produtora de conhecimentos teóricos e 

práticos. 

Jean Piaget (2003), diz que uma educação centrada no processo de ação-reflexão-ação é 

capaz de promover um processo de ensino-aprendizagem eficaz, capaz de formar cidadãos 

inovadores: 

(...)a sociedade espera das novas gerações mais do que uma imitação, espera um 

enriquecimento. Piaget (1980 p. 141), apud (LOPES, 2010 P, 5). 
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Dessa forma, o trabalho abrange significados que vão além da prática econômica 

relacionada ao trabalho remunerado, aos interesses meramente capitalistas, pois de acordo 

com Piaget, trabalhar é agir em busca de solucionar problemas, seja através de jogos e 

brincadeiras, ou mesmo da pesquisa, para vivenciar na prática das ações todos os 

conhecimentos sistêmicos aprendidos em sala de aula: “isso porque o ser do homem e, 

portanto, o ser do trabalho, é histórico" (SAVIANE 2007, p.152,). Para o autor, trabalho e 

educação são dois processos intrínsecos, inerentes à natureza humana, "assim diferentemente 

dos animais, que se adaptam a natureza, os homens têm que se adaptar a natureza, agindo 

sobre ela, e transformando-a, os homens ajustam a natureza às suas necessidades" (Saviani, 

p.153, 2007). Para Saviani, o fato do homem produzir seus próprios meios de sobrevivência, 

caracteriza essa inclinação natural do ser humano em agir para criar seu próprio meio de vida, 

e a essa atitude é que se denominou de trabalho, "podemos pois dizer que a essência do 

homem é o trabalho". (SAVIANI 2007, p. 154). 

Entende-se a partir desses argumentos que, para que o ser humano progrida e mantenha 

sua existência, ele terá que produzir (trabalhar), agir sobre a natureza, transformando-a para 

progredir na vida dignamente, e tornar-se um cidadão bem sucedido. 

 
Diríamos, pois, que no ponto de partida a relação entre o trabalho e educação é uma 

relação de identidade. (...) lidando com a natureza, relacionando-se uns com os 

outros, os homens educam as novas gerações. A produção da existência implica o 

desenvolvimento de formas e conteúdos cuja validade é estabelecida pela 

experiência, o que configura um verdadeiro processo de aprendizagem.(SAVIANI 

2007, p. 154). 

 

 
1.2 O Princípio Social da Educação 

 
 

O caráter do trabalho no currículo escolar está vinculado a inclusão social, um 

instrumento por meio do qual, os integrantes da sociedade se apropriam para sua própria 

inserção efetiva na própria sociedade (SAVIANI 2007) 

Aqui se considera a função social do curso inovador da língua e cultura espanhola no 

Instituto Federal do Tocantins-Araguatins seguindo a ideologia de Pacheco, (2011): 

 
(...) é na compreensão das estruturas institucionais e na intervenção nas relações 

sociais moldadas por diferentes interesses e expectativas que os Institutos Federais 

assumem o papel de agentes estratégicos na estruturação das políticas públicas, 



17  

 

 

estabelecendo uma interação mais direta junto ao poder público e as comunidades 

sociais. (PACHECO, 2011, p 19) 

 

Isso porque esse curso inovador da língua e cultura espanhola é constituído mediante as 

relações sociais estabelecidas entre todos que representam a instituição: docente/discente, 

gestoras, representantes, funcionários terceirizados, corpo administrativo, poder público, rede 

privada e a comunidade. Porque, quando se trata de educar para a vida em sociedade, deve-se 

priorizar projetos coletivos, a pesquisa de campo, o debate, as atividades em grupos, as 

relações inter e intrapessoais. 

Como afirma Vigotsky, em sua teoria da educação socializadora, o efetivo 

desenvolvimento da aprendizagem é aquele que permite que o indivíduo interaja com os 

outros, exponha seus pensamentos, compare suas ideias com as dos colegas, a fim de adquirir 

saberes que durarão para toda a vida. Tal ideologia é também defendida por Pacheco (2011), 

ao descrever os institutos federais como rede social: 

 
A rede é tecida a partir das relações sociais existentes que dão oportunidade, por um 

lado, ao compartilhamento de ideias visando a formação de uma cultura de 

participação e, por outro lado, a absorção de novos elementos objetivando sua 

renovação permanente. Trata-se portanto de um espaço aberto e em movimento, de 

atuação regional com base em referências que expressam também uma missão 

nacional e Universal.. (PACHECO 2011, p.22) 

 

Essa troca de saberes é necessária para que se desenvolva um espírito empreendedor, 

centrado na ação de colaborar com o outro, respeitando suas diferenças e valorizando o 

potencial de cada um dentro do grupo social, mesmo diante de um contexto naturalmente 

competitivo, imposto pelo processo de globalização mundial. Pois, as novas exigências para o 

sucesso do sujeito, de forma geral, incluem a proatividade, a capacidade de se relacionar com 

os outros, o respeito às individualidades e o potencial para alcançar objetivos, e superar 

obstáculos, dentro do contexto produtivo no qual está inserido. 

 
1.3 O princípio da transversalidade no processo de integração entre educação básica e 

a formação técnica e tecnológica 

 
Entendemos que a transversalidade se torna necessária nesse processo de implantação de 

um curso inovador para os professores da educação profissional. Ela representa uma 

metodologia de ensino que integra o conhecimento científico ao conhecimento técnico, ou 
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como afirma Ramos (2005, p. 19): “a integração exige que a relação entre conhecimentos 

gerais e específicos seja construída continuamente ao longo da formação sob os eixos do 

trabalho, da ciência e da cultura.” 

O que se pretende com a transversalidade é acabar com a divisão entre ensino técnico 

(específico) e ensino básico (geral), pois se um conteúdo for ensinado como conceito 

profissionalizante, sem se fazer uma articulação com as teorias gerais do campo da ciência em 

que esse assunto foi sistematizado, certamente o aluno não conseguirá utilizar esses saberes na 

prática do cotidiano. Se o sujeito só aprender a teoria científica de um conteúdo, e não 

vivenciar esse conteúdo na prática das ações, provavelmente esse conteúdo não vai ter um 

significado concreto e estará fadado ao esquecimento. Tal qual defende Pacheco, ao falar da 

importância da transversalidade no processo de ensino e aprendizagem significativo: “No caso 

da educação tecnológica, a transversalidade diz respeito principalmente ao diálogo entre 

educação e tecnologia.” (PACHECO, 2011, p.23) 

Segundo Pacheco (2011), a tecnologia pode estar presente em qualquer um dos ramos 

da ciência, como tema transversal, fazendo com que tanto o professor de física, quanto o 

professor de Língua Portuguesa possam relacionar conteúdos práticos do mundo do trabalho, 

com os conhecimentos inerentes à disciplina ensinada. “Nessa trajetória, baseia-se na 

integração de conhecimentos e na união entre a concepção e a execução.” (PACHECO, 2011, 

p.24) 

Aplicando-se o princípio da transversalidade, torna-se desnecessário a oferta simultânea 

de um curso básico de espanhol e outro curso instrumental da língua hispânica, já que esses 

conteúdos específicos para uso técnico desse idioma poderão muito bem, estar ligados 

diretamente ao processo geral de ensino e aprendizagem dessa língua. Por exemplo, no curso 

básico-técnico na Agronomia, o aluno precisa aprender a técnica para traduzir os manuais do 

Espanhol para o Português, que contêm instruções necessárias para se construir uma estufa, 

por exemplo. Nesse caso, o professor de Espanhol inicia contextualizando essa questão do uso 

de estufas com a cultura hispânica, no cultivo de hortaliças, e por fim, apresenta um manual 

com as instruções necessárias para que se construa uma estufa. Assim, os alunos irão aprender 

na prática, como construir uma estufa, seguindo as instruções em espanhol, através de 

atividades em grupos, com o objetivo de apresentar, na sala, o produto final. Dessa forma, o 

professor, em posse do manual em espanhol, poderá associar as instruções contidas nele, com 

as regras do modo dos verbos no Imperativo, explicando as formas verbais do imperativo, dos 
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verbos que constam no manual de instrução. 

 
 

1.4 A interdisciplinaridade 

 
 

O conhecimento não é algo pronto e acabado, como uma coisa, um ser, mas sim, 

apresenta-se e consolida-se através de relações que o ser humano faz no plano do pensamento 

ao vivenciar experiências reais que o levam a descobrir e adquirir saberes cognitivos. Para 

Ramos,(2005, p.17): 

 
São as apreensões assim elaboradas e formalizadas que constituem a teoria e os 

conceitos. A Ciência é a parte do conhecimento melhor sistematizado e 

deliberadamente expresso na forma de conceitos representativos das relações 

determinadas e aprendidas da realidade considerada. O conhecimento de uma seção 

da realidade concreta ou a realidade concreta tematizada constitui o campo das 

ciências. 

 

 
A interdisciplinaridade é uma metodologia de ensino e aprendizagem que tem o objetivo 

de reconstruir a compreensão da totalidade de um fenômeno, através da relação que se faz 

entre as partes que constituem esse fenômeno. Segundo Ramos (2007): 

 
(...) é a reconstituição da totalidade pela relação entre os conceitos originados a 

partir de distintos cortes da realidade; isto é, dos diversos campos da ciência 

representados em disciplinas. (RAMOS p.17, 2007), 

 

 
Pois para o autor, trabalhar a educação de forma interdisciplinar é oportunizar ao aluno a 

compreensão completa da realidade apresentada. Portanto, trabalhar interdisciplinarmente, 

representa a articulação entre as disciplinas (entre as ciências), e oferece uma aquisição ativa 

dos saberes sistematizados, já que o conhecimento se tornará significativo para o sujeito, 

porque ele terá a oportunidade de aprender de forma contextualizada, tendo como referência a 

própria realidade concreta. Dessa forma, um conceito pode ser estudado como parte de uma 

realidade mais complexa, com múltiplas dimensões, podendo ser estudado do ponto de vista 

econômico (matemática), social (sociologia, filosofia), cultural (Artes, Língua Portuguesa, 

língua estrangeira), Político (geografia), etc. 

Os conceitos e conteúdos técnicos que são apresentados como elementos transversais, 

tornam-se um ponto de partida para estudos sistematizados, nas diferentes áreas de 
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conhecimento de suas disciplinas, ou seja: 

 
 

Por esse caminho perceber-se-á que conhecimentos gerais e conhecimentos 

profissionais somente se distinguem metodologicamente e em suas finalidades 

situados historicamente; porém epistemologicamente, esses conhecimentos formam 

uma unidade. (RAMOS, 2007, p. 18). 

 

 
1.5 A motivação como fator decisivo no processo de ensino e aprendizagem 

 
 

Durante muitos anos o funcionamento do cérebro era explicado apenas considerando-se 

uma perspectiva cognitiva. Hoje, o comportamento do ser humano em geral está diretamente 

relacionado ao grau de motivação do indivíduo com relação ao objeto de interesse. O 

indivíduo motivado desenvolve-se melhor do que aquele ser desmotivado E torna suas 

atitudes mais produtivas e positivas. 

O desenvolvimento cognitivo do ser humano depende tanto do trabalho intelectual, 

através do desenvolvimento de atividades cognitivas, quanto do grau de envolvimento do 

indivíduo com o objeto de estudo. 

No processo de ensino e aprendizagem é preciso que se mantenha uma relação estreita 

entre a afetividade e a construção do conhecimento pelo aluno. Assim Arantes (2002), 

baseado nos pensamentos de Piaget, afirma que há uma relação indissociável entre cognição e 

afetividade, apesar de reconhecer que são aspectos diferentes em sua natureza. Segundo o 

autor, o desenvolvimento das estruturas mentais do ser humano é indiscutivelmente 

influenciado por um aspecto afetivo. 

 
O conhecimento dos sentimentos e das emoções requer ações cognitivas da mesma 

forma que as ações cognitivas pressupõem a presença de aspectos objetivos. 

(ARANTES 2002, p. 159) 

 

 
Por isso, estudar o comportamento mental do sujeito sem considerar seus aspectos 

emocionais, certamente levará ao erro, porque a comunicação e a emoção estão interligados na 

mente humana, e por isso, o curso inovador da língua e cultura espanhola pretende valorizar a 

influência da afetividade no processo de aprendizagem, reconhecendo que, ensinar não supõe- 

se apenas desenvolver o conhecimento cognitivo no aluno, mas sobretudo a aquisição de 

saberes. O cidadão emocionalmente preparado para exercer suas funções, é ativo, criativo e 
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produtivo, capaz de se tornar um indivíduo integralmente desenvolvido, tanto no campo 

intelectual quanto no campo emocional. 

 
2. CONTEXTO HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL 

 
De acordo com os estudos realizados por Moura (2007), não há registros sobre 

iniciativas relaionadas à educação profissional antes do século XIX, pois segundo o autor, até 

então, só existia indícios da educação propedêutica, tipo de ensino dedicado apenas para a 

classe elitizada da sociedade, com a finalidade de incentivar e manter a divisão de classes 

sociais, a qual tinha a função de formar os filhos da elite para se tornarem futuros dirigentes, 

oferecendo-lhes o conhecimento das ciências, das letras e das artes. Enquanto isso, as camadas 

pobres continuavam sem ter acesso à educação. 

 
Conforme consta em CEFET-RN (2003) e nos parecer nº 16/99-CEB/CNE, os 

primeiros indícios do que hoje se pode caracterizar como as origens da educação 

profissional surgem a partir do século XIX, mais precisamente em 1809, com a 

promulgação de um decreto do príncipe regente, o futuro Dom João VI, criando o 

colégio das fábricas. (MOURA, p. 2007) 

 

 
Depois dessa época, foram criadas, a Escola de Belas Artes, do Instituto Comercial no 

Rio de Janeiro, as dez Casas do Educando e Artífices em capitais brasileiras, asilos de 

Infância dos meninos desvalidos, etc. Todas essas iniciativas visavam apenas atender uma 

ideologia assistencialista, como manifestação de uma sociedade escravocrata, que dependia da 

coroa portuguesa. 

A educação profissional surgiu, à partir de uma perspectiva discriminatória, a qual 

oferecia uma base de instrução teórica para formação de mão de obra das camadas sociais 

menos favorecida, através do ensino industrial. 

Porém, no século XX, houve uma mudança, da preocupação, inicialmente 

assistencialista, para a preparação de operários para o exercício profissional. A atribuição do 

Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, tinha o objetivo de consolidar uma política 

de incentivo para preparar mão de obra para esses três ramos econômicos. (MOURA, 2007) 

Portanto, permanece o mesmo caráter elitista, de divisão de classes. A educação 

profissional permanece voltada para o fortalecimento do comércio, para a produção de 



22  

 

 

produtos, visando unicamente o fortalecimento das indústrias. 

E em 23 de setembro de 1909, foi criada as Escolas de Aprendizes Artífices, voltada 

para o ensino industrial. Tais escolas eram custeadas pelo Estado Brasileiro. Segundo Moura 

(2007): 

A criação das Escolas de Aprendizes Artífices e do Ensino Agrícola passa ao 

redirecionamento da EP no país, pois ampliou o seu horizonte de atuação para 

atender necessidades emergentes dos empreendimentos nos campos da agricultura e 

da indústria. (MOURA, 2007,p.17) 

 

A dualidade que separava a educação básica brasileira, da educação profissional 

continuava mesmo depois dos Decretos Federais nº 19.890/31 e nº 21.241/32, que oficializou 

a profissão do profissional da contabilidade. (MOURA 2007). Porém, nessa época, surgiram 

os primeiros manifestos da chamada Educação Nova, que defendia uma educação 

democrática, tanto com relação a oferta de uma cultura geral, como também oportunizando as 

especializações. Contudo, a dualidade persistia, no sentido de que a proposta separava 

atividades de caráter intelectual, dos cursos de natureza técnica, como afirma Moura ( 2007): 

 
Desse modo, percebe-se claramente mais uma vez, a distinção entre aqueles que 

pensam e aqueles que executam as atividades. (MOURA, 2007, p. 8,). 

 

 
No entanto, a constituição brasileira de 1934, traçou as primeiras diretrizes do Plano 

Nacional de Educação, que pela primeira vez destinava recursos para o sistema educativo, 

processo que foi derrubado durante a ditadura Vargas, o qual retirou o vínculo de recursos 

destinados à educação. 

Somente no ano de 1961, pós Estado Novo, caracterizado como uma fase de 

redemocratização do país, é que se deu início a grandes discussões políticas em torno das 

questões educacionais através do Projeto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 

 
2.1 Os Avanços Trazidos Pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 

 
 

Com a Promulgação da Constituição de 1988 e da Lei de Diretrizes e Bases da 

educação, Lei 9394/96 (LDB), o Brasil tenta reconstruir o estado de direito na esfera 

educacional, em busca de uma educação pública, gratuita, laica e de qualidade para todos os 

brasileiros, sem discriminação de cor, religião, de condição socioeconômica, etc. 
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Nascia uma proposta de lei que possibilitava a construção de um projeto de ensino 

democrático, com o objetivo de superar sua vinculação histórica com o mercado de trabalho e 

finalmente reconhecer o ser humano como sujeito de necessidades, de desejos, e de 

potencialidades. 

 
Não distante, o artigo de 22 de LDB coloca o aprimoramento da pessoa humana 

como uma das finalidades da educação. (RAMOS, p.4, 2005). 

 

 
Segundo Ramos (2005), a Lei de Diretrizes e Bases de Educação surge como um projeto 

ideológico capaz de superar a dualidade entre formação técnica e formação geral, o qual 

centra suas atenções para a formação global da pessoa humana, reconhecendo suas múltiplas 

necessidades pessoais, culturais, intelectuais, social, econômica e profissional, 

“reconhecendo-os não como cidadãos e trabalhadores de um futuro indefinido, mas como 

sujeitos de direitos.” (RAMOS 2005, p. 5,). 

Ramos (2005),diz acreditar na possibilidade de criação de um ensino médio integrado: 

 
 

Isso implica garantir o direito de acesso aos conhecimentos socialmente construídos, 

tomando em sua historicidade, sobre uma base unitária que sintetize humanismo e 

tecnologia (...), primeiramente pensar o trabalho como princípio educativo teria 

como finalidade o efetivo desenvolvimento dos sujeitos para compreenderem o 

mundo e construírem seus projetos de vida mediante relações sociais, que enfrentem 

as contradições do perverso sistema capitalista. (RAMOS, p. 5, 2005). 

 

Mas, a forma como esse direito veio expresso no texto da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, deixa margem para uma má interpretação. (MOURA, 2007). O processo que fundamenta a 

elaboração do texto inicial da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 traz a perpetuação da dualidade, 

que separa o ensino do conhecimento do ensino para trabalho: 

 

(...) seu horizonte deveria ser o de propiciar aos alunos o domínio dos fundamentos 

das técnicas diversificadas utilizadas na produção e não no mero adestramento em 

técnicas produtivas. Não se deveria então propor que o ensino médio formasse 

técnicos especializados, mas sim, politécnicos. (MOURA, p. 15, 2007), 

 

Para Moura (2007), o texto da LDB que trata do ensino profissional, apesar de defender 

uma educação democrática, que atende a necessidade da população, sem discriminação entre 

elite e camada trabalhadora (mão de obra), deixa margens para a ambiguidade, pois em vez de 

unir as duas vertentes do ensino - oportunizando um ensino único que prepare o sujeito 

integralmente, a fim de que ele tenha acesso ao “domínio dos fundamentos científicos das 

diferentes técnicas, que caracterizam o processo do trabalho moderno” -, o texto fundamenta 
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o ensino médio no capítulo XX, destinando-o à preparação do indivíduo para a formação 

básica, como última etapa do ensino médio. No entanto, o ensino profissional é mencionado 

apenas no capítulo III, sem fazer parte da estrutura da educação regular que, de acordo com a 

nova LDB, é caracterizada somente em dois níveis educativos: Educação Básica e Ensino 

Superior. (SAVIANI, 2005) 

Para Moura (2007), a educação profissional retratada na Lei de Diretrizes e Bases : 

 
 

(“...) é considerada como algo que vem em paralelo ou como um apêndice da 

educação geral, que na falta de uma denominação mais adequada, resolveu-se tratá- 

la como modalidade, o que efetivamente não é correto”. (MOURA, 2007, p. 16) 

 

Pois, para Moura (2007), o ensino profissional deve ser oferecido, simultaneamente, à 

educação básica, já que a camada pobre da sociedade precisa trabalhar para sobreviver, como 

demonstrado no: 

 
(...) 2° artigo 36 - sessão IV do capítulo II - que se refere ao ensino médio 

estabelece-se que " o ensino médio atendido a formação geral do educando poderá 

prepará-lo para o exercício de profissões técnicas. Por outro lado, no artigo 40 

Capítulo 3 está estabelecido que a educação profissional será desenvolvida em 

articulação com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação 

continuada em instituições de especializadas ou no ambiente de trabalho. (MOURA, 

2007, p.16). 

 

 
De acordo com os questionamentos citados por Moura, nesse trecho da lei, fica evidente 

que o ensino profissional continua desarticulado do ensino básico, porque dá margem para se 

interpretar que ele pode, ou não, ser oferecido, o que, efetivamente, separa o ensino médio da 

educação profissional de forma dissimulada. 

 
2.2 A Criação dos Institutos Federais como Revolução Educativa 

 
 

Somente na transição do século 20 para o século 21, quando os políticos neoliberais 

perderam forças mediante as grandes transformações mundiais, é que nasceu efetivamente 

uma política social baseada em projetos criativos e inovadores. À partir no ano de 2003, 

durante o governo Lula, a Federação Brasileira apresentou políticas educacionais contrárias às 

concepções do neoliberalismo, as quais mantinham uma ideologia fundamentada no 

individualismo competitivo, e na submissão das normas educativas aos interesses do capital 
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estrangeiro, que por muito tempo constituíram a base de um processo de sucateamento e 

privatização do patrimônio nacional. 

 
Nesse processo, as Universidades Públicas, como também as Instituições 
Federais De Educação Profissional e Tecnológica, tiveram seu 
funcionamento quase inviabilizado. (PACHECO, 2011, p.5,) 

 

 
Portanto, para emancipar as políticas sociais do país e dar oportunidade para a camada 

trabalhadora da sociedade, e permitir que a população carente pudesse ter acesso a uma 

educação inclusiva de qualidade, garantindo seu acesso e permanência no sistema de ensino 

integral, o governo Lula investe no programa Universidade para Todos (PROUNI), na 

Universidade Aberta do Brasil (UAB), e no Campi Universitário. E relativo ao ensino 

profissional e tecnológico, foi ampliado o sistema de ensino, fortalecendo-se a oferta para a 

educação profissional e tecnológica, através da criação dos Institutos Federais de Educação 

Ciência e Tecnologia-IEFs, e implantação do Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional com a Educação Básica, a fim de viabilizar a formação plena do sujeito, mas 

mesmo assim, segundo Pacheco ( 2011) a população brasileira precisa se precaver contra os 

consequentes prejuízos de décadas, de uma política capitalista.. 

Entendemos que,, o povo brasileiro precisa cobrar do governo a ampliação e a 

abrangência de suas ações educativas , buscar não apenas a inclusão da classe pobre nessa 

sociedade desigual , mas que a cima disso, construa uma nova sociedade brasileira, que tenha 

acesso a uma educação ligada ao mundo do trabalho, numa perspectiva radicalmente 

democrática, a qual priorize a justiça social. 

Segundo Pacheco (2011), a educação para o trabalho deve ser vista muito além da 

preparação técnica de mão de obra qualificada para a produção de produtos para indústria, ou 

seja, a educação para o trabalho centra-se em formar cidadãos ativos,criativos e 

inovadores,capazes de mudar a realidade a sua volta. 

 

 
 

2.2.1 O bom perfil do profissional EPT 

 
 

Diante do contexto histórico da educação profissional no Brasil, o perfil do bom 

profissional da rede Federal de Educação Profissional e tecnológica, deve ultrapassar os 
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limites da ação escolar especificamente, e abranger toda a comunidade em que atua, com o 

objetivo de transformar o processo de ensino, que antes centrava-se na mera transmissão de 

conhecimentos sistêmicos, e tornar-se efetivamente em um instrumento de inclusão e 

emancipação do sujeito. 

Em uma perspectiva Politécnica, que para Nosella (2005) significa muito mais que a 

mera preparação do sujeito para fins específicos de trabalho, o termo politécnico possui um 

sentido ideológico, totalmente contrário ao conceito de polivalência, pois para o autor, o 

termo “educação politécnica”, não representa uma simples formação técnica, mas sim uma 

formação ampla do trabalhador, que favorece a sua plena expansão e autonomia, no contexto 

social que atua, que torna o sujeito capaz de transformar sua própria realidade, da sua 

comunidade, da sua cidade e do seu país. 

 
2.2.2 A importância do Instituto Federal do Tocantins - Campus Araguatins 

 
 

O Instituto Federal Campus Araguatins atua na Educação Básica integrada aos cursos 

Técnicos de Agronomia e das Redes de Computadores, à Educação Superior em Ciências 

Biológicas, Ciências Agrônomas e Ciências da Computação, permitindo que seus educadores 

atuem nesses diferentes níveis de ensino, e oportunizando aos alunos uma formação ampla, a 

qual oferece qualificação à nível básico, técnico, tecnológico, e até o doutorado. Sua  missão  

é criar projetos de intervenção que ajudem no crescimento da sua respectiva região, mais 

conhecida como Bico do Papagaio. Para tanto, o Instituto investiga e busca solucionar 

problemas técnicos e tecnológicos para desenvolvimento sustentável, visando a inclusão 

social de seus habitantes e as potencialidades de desenvolvimento local. 

 
É nesse sentido que os institutos federais constituem espaços fundamentais na 

construção de caminhos, visando ao desenvolvimento local e regional. Para tanto, 

devem ir além da compreensão da educação profissional e tecnológica como mera 

instrumentalizadora de pessoas para ocupações determinadas por um mercado. 

(PACHECO, 2011, p. 14,). 

 

 
Como todos os Campi espalhados pelo Brasil, o IFTO-Campus Araguatins também 

oferece um ensino inovador e ousado, que integra o conhecimento à prática e que promove o 

ensino público gratuito, democrático e de excelência. Por esta razão, entendemos que é 
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importante preparar os professores dessa instituição, para melhorar suas práticas e de todos 

envolvidos em seu sistema de ensino. Por esse motivo, é que essa Instituição apoia a 

implantação desse curso inovador aqui proposto, que envolve o ensino da cultura e da língua 

espanhola, através de uma metodologia de ensino participativa e produtiva. , Para Ramos 

(2005), ou: 

 
(...) visamos uma sociedade que exclui, que discrimina, que fragmento o sujeito e 

que nega seus direitos; ou visamos uma sociedade em que inclui, que reconhece a 

adversidade ,que valoriza o sujeito de sua capacidade de produção da vida 

,assegurando direitos sociais plenas? Nós nos colocamos na segunda posição que  

em síntese, persegue a construção de uma sociedade justa e integradora. (RAMOS, 

2005, p.1,). 

 

 
Por esse motivo o Instituto Federal do Tocantins apoia essa pesquisa científica que 

envolve o ensino da cultura e língua espanhola. Tal proposta tem o objetivo de ampliar os 

horizontes do profissional da educação tecnológica do Campus Araguatins, apresentando-lhes 

alguns princípios e valores que potencializam a ação humana na busca de caminhos de vida 

mais autônomos, produtivos e dignos. E que busquem “derrubar as barreiras entre o ensino técnico e 

científico, articulando trabalho ciência e cultura na perspectiva da emancipação humana, que é um dos objetivos 

basilares dos Institutos Federais”. (PACHECO, 2011,p.15). 

 

 
 

3. PROPOSTA DO CURSO INOVADOR PARA O 

ENSINO DA LÍNGUA E CULTURA ESPANHOLA 

 

Procedimentos metodológicos 

 
Este trabalho monográfico, parte de estudos bibliográficos e de análise documental, 

sobre a importância de se criar um curso básico da língua e cultura espanhola integrado ao 

ensino instrumental, com o objetivo principal de estimular no professor do IFTO Campus 

Araguatins, o interesse em desenvolver uma prática de ensino e aprendizagem inclusiva que 

reconheça adversidade, valorize o sujeito e sua capacidade de produção autônoma da vida, 

como descrito a seguir: 

O conceito de autonomia pressupõe a liberdade de agir ou em outras palavras a 

possibilidade de auto-gestão autogoverno, automatização, ocorrendo em Sistemas 

relacionais com contextos de independência. (PACHECO, 2011, p. 61). 
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O conceito de autonomia está presente em todas as esferas que constituem esse Curso 

Inovador da Língua e Cultura Espanhola, no sentido de construir uma sociedade justa, a partir 

de uma formação integral do sujeito 

Para tanto, propomos criar um espaço com cadeiras, mesas, central de ar, data show, 

computador interativo, caixa de som microfone e armário, com acervos, quadro branco e 

proporcionar um ambiente moderno, confortável e seguro. 

A seleção dos 10 professores da educação profissional tecnológica do instituto Federal 

de Araguatins-TO, tem como objetivo escolher aquele professor com maior dificuldade de 

aprendizagem de uma segunda língua. Serão ministradas duas aulas de 50 minutos por 

semana, somando no final do semestre 80 horas aulas. 

As atividades iniciarão com uma contextualização do tema transversal, o qual será 

baseado em situações reais de uso da língua espanhola ,associado aos conteúdos gramaticais 

desse idioma, pois se pretende ensinar o conteúdo para ser utilizado na vida cotidiana, quanto 

para prepará-los para a realização do teste de proficiência em língua espanhola. 

Defendemos que essa metodologia é favorável ao desenvolvimento da autonomia do 

aluno e à sua experiência prática de vida. Os conteúdos serão apresentados nas aulas 

expositivas (teóricas) pelo professor, unindo a teoria à prática. Tal metodologia busca o 

desenvolvimento integrado do sujeito, oferecendo-lhe a oportunidade de conhecer os 

conteúdos sistêmicos da língua espanhola e a utilização concreta desse idioma. (PACHECO, 

2011). 

 
AULAS EXPOSITIVAS (TEORIA) 

 
 

Para iniciar a aprendizagem de um conteúdo, o professor irá problematizar um assunto 

que envolve alguns aspectos do conteúdo que se pretende ensinar, a fim de motivar o aluno, 

despertando o prazer de aprender, com um filme, um trecho de um poema, a narração de uma 

história, uma notícia de jornal, etc. 

Exemplificando: 

 
 

O Professor apresenta uma história, narrando-a através de teatro de sombra, como a 

história da menina e o peixinho encantado, que será narrada em espanhol. Na história, Maria 

que é a protagonista, vive na beira de um rio com o pai e a madrasta, a qual explora a menina 
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no sentido de obrigá-la a pegar água no rio todos os dias, a fim de suprir o abastecimento de 

água da casa. Enfim, após a narração haverá um debate em torno das situações de conflito da 

história, um deles seria questionar o porque dessa família (pai) não ter criado uma forma de 

implantar um sistema rústico de abastecimento que levasse a água do rio para a casa. Dessa 

forma, o professor estará preparando o aluno para refletir criticamente sobre os pontos 

conflituosos, pois essa é uma forma de se treinar o poder de reflexão, argumentação lógica- 

crítica, que são algumas características básicas de um líder, de um cidadão ativo, atitude 

necessária para formar-se um empreendedor bem-sucedido em todos os aspectos. 

Será apresentado o esquema de formação de determinada estrutura comunicativa, em 

que o professor irá explicar a teoria que envolve aquela estrutura da língua, tira dúvidas, 

exemplifica, treina o uso da estrutura na escrita, na fala, na compreensão e na leitura. 

 
Exemplificando: 

 
 

O professor apresenta palavras em espanhol que representam os pontos principais da 

evolução cronológica da narrativa, classificando-as de acordo com suas funções 

morfossintáticas dentro do contexto frasal e pede que os alunos formem grupos para 

apresentar uma solução para o problema mencionado anteriormente, sobre a necessidade de 

ter água na casa de Maria.. Assim, os alunos serão estimulados a trabalhar em grupo para 

formar frases coesas e coerentes sobre o tema narrado, a partir de palavras soltas apresentadas 

pela orientadora. O objetivo das frases formadas é trabalhar o pensamento lógico - critico dos 

alunos na busca de uma solução ética ,solidária e concreta para essa problemática. 

Acreditamos que a educação, quando parte de fenômenos concretos, pode ser 

trabalhada interdisciplinarmente, como por exemplo nesta história: pode-se refletir sobre a 

qualidade da água do rio e o seu tratamento correto para consumo (Química); sobre as 

doenças que podem causar ao se ingerir água suja (Biologia); sobre a questão dos maus tratos 

sofrido pelas crianças, que são obrigadas a trabalhar desde muito cedo (Sociologia, Filosofia, 

Psicologia.). Enfim, dessa forma trabalha-se as disciplinas de forma contextualizada, como 

defendido por Ramos (2005). 

Para avaliar na prática das ações, se o aluno sabe aplicar os conhecimentos para resolver 

problemas, serão utilizados jogos, brincadeiras, que incentivam ações concretas para atingir 

um objetivo, respeitando as regras e agindo com ética, tal qual em situações concretas de 
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competitividade na vida real, na família, no trabalho, na sociedade em geral. 

Exemplificando: 

 
 

Para trabalhar a fase de fixação do conteúdo é importante que os alunos se movimentem para 

utilizar na prática o conteúdo sistêmico da língua espanhola. Nesse caso, o professor leva os 

alunos, para o laboratório de informática para que pesquisem e montem algumas frases em 

espanhol, a partir das palavras que a professora apresentar no quadro branco que são verbos 

relacionados à montagem de um sistema de água. O passo seguinte será a entrega de um 

manual todo em espanhol para que eles usem para montar algum produto prático seguindo as 

instruções presentes no manual. Por fim, para completar as etapas de uma educação 

integradora, os alunos são estimulados a criar uma ação (projeto), no qual eles próprios 

apresentem forma criativa, o conteúdo aprendido. 

A avaliação será qualitativa: observando-se o compromisso, o respeito pelo outro, 

cooperação, etc. E também será quantitativa: relativa a solução dos problemas propostos pelo 

manual, considerando-se o resultado final da montagem dos produtos exigidos, como solução 

dos problemas solucionados. 

A avaliação desenvolvida nesse curso de Língua Espanhola, prioriza a valorização 

ampla do professor EPT, respeitando suas individualidades, no processo de aprendizagem da 

língua hispânica. Acredito que cada indivíduo tem seus dons naturais, uns tem o dom da 

linguagem lógico-crítico, outros da linguagem corporal, enfim, serão utilizadas ações que 

valorizam as múltiplas linguagem e habilidades humanas, através de música, teatro, etc. Como 

também, através de jogos, brincadeiras, mímicas, coreografias, etc. 

 
Organização do curso inovador proposto 

 
 

MATRÍCULA 

A forma de acesso ao curso inovador para o ensino da língua e cultura espanhola é 

gratuita e a seleção será através de sorteio dos inscritos . 

 
DOS DIREITOS DO ALUNO 

O aluno terá: 
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- um Certificado de Conclusão do Curso e pode, também solicitar declarações após o 

término de cada nível. 

- que cumprir a carga horária do curso; 

_ um ambiente pedagógico estimulador e favorável à aprendizagem. 

 
 

DOS DEVERES DO ALUNO 

O aluno se obriga a: 

- adquirir o material didático adotado pelo curso; 

- ter freqüência mínima de 75% (setenta e cinco por cento); 

- ter disciplina em sala de aula; 

OBS: Caso o aluno não compareça às duas primeiras aulas, será eliminado do curso. 

No decorrer do curso, o aluno não poderá ter duas faltas consecutivas, salvo em caso 

de atestado médico ou justificativa aceitável ao professor ou coordenador. 

 
AVALIAÇÃO 

Obedecerá aos seguintes critérios: 

Observação contínua do desempenho do aluno. 

- Execução de atividades orais e escritas. 

- Atividades, individual e em grupo. 

- Testes orais e escritos. 

 
 

DURAÇÃO DO CURSO 

O curso será presencial e terá duração de 48 horas semestral. Os 10 professores da 

educação profissional tecnológica do campus Araguatins sorteados serão certificados de 

acordo com conclusão de cada o nível . Dessa maneira os conteúdos do curso serão 

distribuídos em 4 níveis, apresentados s seguir: 

 
LÍNGUA ESPANHOLA 

 

 

NÍVEL PERÍODO 
CARGA 

HORÁRIA 
PROFESSORES 
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Básico I (iniciantes)  2h semanais  

Básico I (iniciantes)  2h semanais  

Básico II  2h semanais  

Básico II  2h semanais  

Carga Horária Total: 8h/mensais 

 
 

CERTIFICAÇÃO 

Ao final de cada 8 meses será emitida uma declaração de concluinte do nível aos alunos 

que obtiveram notas iguais ou superiores a 7.0 (sete) e frequência igual ou superior a 75% 

(setenta e cinco por cento). 

Ao final dos 8 meses do Curso, depois de tê-lo concluído com aproveitamento e 

assiduidade, o aluno fará jus ao Certificado de Conclusão a ser emitido pela Coordenação de 

Extensão do Instituto Federal do Tocantins-IFTO Campus Araguatins. 

 
RECURSOS 

Para o funcionamento efetivo do curso de espanhol serão necessários o espaço físico e 

os materiais básicos iniciais relacionados abaixo. 

Dos recursos materiais: 

 03 salas de aula com capacidade para 25 alunos; 

 01 mini auditório; 

 01 sala para o laboratório de informática; 

 01 sala para a coordenação; 

 04 aparelhos de ar condicionado; 

 03 quadros brancos; 

 04 aparelhos de som; 

 01 data show; 

 02 armários tipo gabinete; 

 01 estante metálica tipo prateleira; 

 01 mesa de escritório com 4 gavetas; 

 02 cadeiras giratórias 

 04 bancos para recepção; 
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 04 cestos de lixo; 

 01 mural interno para o laboratório; 

 

 

 
DOS RECURSOS HUMANOS 

Para a execução do curso inovador serão necessários um professor que exercerá a 

função de Coordenador e de um estagiário (ou bolsista) que exercerá a função de Secretário. 

 

 
CONTEÚDOS DO CURSO 

Leitura e produção de textos acadêmicos, visando a desenvolver habilidades de 

elaboração de textos orais e escritos. Ênfase para técnicas de apresentação e produção de 

redação oficial. Estrutura da linguagem. Visão geral do Espanhol escrito. A qualidade da 

linguagem escrita e falada para os profissionais e educandos dos diversos cursos do campus 

Araguatins. Regras básicas para a correção de textos hispânicos. Formas de comunicação. 

Barreiras na comunicação. Percepção e comunicações. Os termos técnicos, neologismos e os 

formatos lingüísticos profissionais. 

 Módulo 1 – Español para los negocios 

 Módulo 2 – Lectura e interpretación de textos en español 

 Módulo 3 – Español para el Turismo 

 Módulo 4 – Lengua española escrita y hablada, 

Ao término do curso de lengua española, o aluno estará apto a prestar o exame DELE – 

Diploma de Español como Lengua Extranjera. 

 

 
 

CRONOGRAMA 

O cronograma abaixo apresentado descreve o período de realização de cada módulo ao 

longo dos oito meses de curso. 

 
 

NÍVEL MÊS 
CARGA 

HORÁRIA 
PROFESSORES 

Básico I (iniciantes) 
JANEIRO/ 

FEVEREIRO 
8h Cirlene 
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Básico I (iniciantes) MARÇO/ABRIL 8h Cirlene 

Básico II MAIO/JUNHO 8h Cirlene 

Espanhol Instrumental JULHO/AGOSTO 8h Cirlene 
 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Quando se fala em educação para a vida, integrando conhecimentos técnicos com a 

prática, está se falando ao mesmo tempo na preparação do sujeito para uma vida digna no 

desenvolvimento de competências empreendedoras, a fim de oportunizar as pessoas que 

vivem à margem da sociedade, a capacidade de transformar suas realidades, adquirindo 

atitudes de líderes, as quais envolvem atitudes proativas, decisão, pensamento lógico e crítico, 

criatividade, respeito às diferenças, capacidade de trabalhar em grupo, valorização do 

potencial do outro, coragem para assumir os riscos, solidariedade, motivação, afetividade, 

domínio da tecnologia. Já que o empreendedor é só um sujeito que é capaz de correr riscos em 

contextos adversos como citado em Ministério da Educação (2005), 

 
O empreendedorismo é uma capacidade individual para colocar as 

idéias em prática, que requer criatividade, inovação e o assumir de 

riscos, bem como a capacidade para planejar e agir em projetos com 

vista a atingir determinados objetivos. (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2005, p. 13). 

 
E nesse curso inovador para o ensino da língua e cultura espanhola, essas são 

exatamente as características que se pretende incentivar no processo de formação de um 

sujeito dinâmico em busca da mudança e inovação, que é o termo usado para definir o ato de 

empreender. 

Sendo que o princípio da afetividade deve estar presente em todas as etapas 

pedagógicas, porque o aluno precisa estar motivado para aprender, pois quando ele se 

identifica com o professor com o conteúdo com a metodologia vivenciada, a aprendizagem se 

torna eficaz e duradoura. 
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