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Descrição: 
Desde meu ingresso como docente na Universidade Federal do Pampa, Campus 

Jaguarão, venho me dedicando ao ensino de língua espanhola nesta região de fronteira e 

a reflexões sobre a formação docente para este ensino. Preocupada com a valorização e 

reconhecimento do trabalho com o referido idioma, desenvolvi diversos projetos de 

ensino, pesquisa e extensão que objetivavam qualificar essas práticas. Desde 2007 até os 

dias atuais, venho fomentando discussões sobre a inclusão do ensino de espanhol a 

partir dos primeiros anos do ensino fundamental, o aumento da carga horária e a 

valorização dessa disciplina no currículo escolar. Ainda que ínfimas, algumas já foram 

nossas conquistas. Já tive dois projetos de pesquisa desenvolvidos: O futuro docente de 

língua espanhola e as séries inicias do fundamental ? a aprendizagem/aquisição através 

de canções e Ensino de Espanhol na fronteira Brasil/Uruguai: da realidade escolar à 

formação docente. Além disso, já há, atuando na rede básica de ensino de Jaguarão, 

muitos licenciados em Letras e acredito que estes vêm fazendo a diferença. Agora, 

atuando em dois mestrados: Mestrado Profissional em Ensino de línguas, e Mestrado 

Profissional em Educação, busco pesquisar acerca da formação docente, de intervenções 

pedagógicas e produtos pedagógicos, mais especificamente para o ensino de espanhol 

para crianças. Como oriento, atualmente, uma discente que objetiva criar, utilizar e 

avaliar um produto pedagógico para o ensino de espanhol para crianças, então, cabe 

aqui retomar as questões sobre esse ensino nos primeiros anos do fundamental. As 

práticas docentes que envolvem o ensino de espanhol para crianças no Brasil, mais 

especificamente na cidade de Jaguarão/RS, já são uma realidade. Diante disso, cabe 

retomar as investigações a esse respeito, conhecendo as práticas existentes, discutindo 

sobre elas e socializando as práticas docentes exitosas, para, assim, propor novas 



 

possibilidades e aprendizagens aos professores atuantes e aos docentes em formação. A 

realização destes estudos deverá contribuir para o ensino de Língua Espanhola na 

realidade educacional da cidade de Jaguarão, principalmente para os anos iniciais do 

ensino fundamental, buscando, sempre, fortalecer o diálogo entre escola, universidade e 

poder público. 

 


