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“Então, um professor disse: Fala-nos do ensino. E ele 
disse: Homem algum poderá revelar-vos senão o que já 
está meio adormecido na aurora do vosso entendimento. 
O mestre que caminha à sombra do templo, rodeado de 
discípulos, não dá de sua sabedoria, mas sim de sua fé e 
de sua ternura. Se ele for verdadeiramente sábio, não vos 
convidará a entrar na mansão de seu saber, mas vos 
conduzirá antes ao limiar de vossa própria mente”. 

(GIBRAN, G. O Profeta, 1923, p.53) 



RESUMO 

 

Este trabalho trata da utilização dos gêneros textuais no desenvolvimento da 

leitura em espanhol como língua estrangeira (ELE). Nos primeiros passos da 

pesquisa, para atingir esse objetivo, deparamo-nos com textos legais, 

apreciações de pesquisadores e teóricos que sustentaram nosso julgamento de 

que o desenvolvimento da leitura em ELE pode, ou melhor, deve ser feito por 

meio de textos representando gêneros textuais diversificados. A fim de 

confirmar nossa intenção, entramos em contato com duas coleções de 

materiais didáticos (Prefiero Español e Expansión). A análise com a qual 

evidenciamos nosso embasamento teórico permitiu aproximar-nos do trabalho 

feito pelos documentos que regem a educação brasileira, demonstrando suas 

aflições e considerações a respeito das expectativas almejadas na formação 

escolar dos alunos para o mundo contemporâneo. Essa mesma análise, 

também nos permitiu refletir sobre a necessidade e a importância do 

conhecimento do docente de conceitos expostos ao longo dessa pesquisa, 

assim como a delimitação da sequência didática na hora da adoção de um 

material didático que está à venda. Com base nas informações obtidas 

apresentamos algumas considerações que acreditamos possam vir a constituir-

se numa forma de auxílio da difícil tarefa da escolha por uma coleção didática a 

ser trabalhada em todo o ano letivo, dando algumas informações sobre as 

deficiências que encontramos nas coleções selecionadas e o que isso pode 

acarretar no desenvolvimento do trabalho do docente com os alunos. 

Palavras-chave: 1. Ensino de espanhol como língua estrangeira; 2. Gêneros 
textuais; 3. Leitura; 4. Materiais didáticos; 5. Documentos oficiais 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



RESUMEN 

 

Este trabajo trata sobre el uso de tipos de texto en el desarrollo de la lectura en 

español como lengua extranjera (ELE). En los primeros pasos de la 

investigación, para lograr este objetivo, nos encontramos con textos legales, 

estudios de investigadores y teóricos que argumentan a respecto del desarrollo 

de la lectura a través de textos representando géneros textuales diversificados.  

Para confirmar nuestra intención, nos pusimos en contacto con dos 

colecciones de materiales didácticos (Prefiero Español y Expansión). El 

análisis se compraba con nuestro enfoque realizado por los documentos que 

guían la Educación Brasileña, demostrando su aflicción y las 

consideraciones sobre la formación de las expectativas deseadas de los 

alumnos para el mundo contemporáneo. El análisis también nos 

permite reflexionar sobre la necesidad y la importancia del conocimiento de la 

enseñanza de los conceptos expuestos en esta investigación, así como la 

delimitación de la secuencia de instrucciones en el momento de la adopción de 

material educativo que está a la venta. Con base en la información 

obtenida algunas consideraciones que creemos que puede constituir una forma 

de ayuda a la difícil tarea de elegir una colección de material didáctico, 

dando alguna información acerca de las deficiencias que se encuentran en las 

colecciones seleccionadas, resultando en el malo desarrollo de la labor de los 

profesores con los estudiantes. 

Palabras-clave: 1. Enseñanza de español como lengua extranjera; 2. Géneros 

textuales; 3. Lectura; 4. Materiales didácticos; 5. Documentos oficiales 
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INTRODUÇÃO 
 
A gênese desta pesquisa foi a realidade vivida por nós desde quando 

começamos a lecionar o espanhol como língua estrangeira em escolas da 

cidade de São Paulo. 

Nessa ocasião, deparamo-nos com alunos que apresentavam muitas 

dificuldades na leitura e compreensão de textos em espanhol. Isso causou-nos 

aborrecimento, preocupação e curiosidade. Aborrecimento porque ver o idioma 

(e relacionado a ele, várias culturas) com o qual escolhemos trabalhar sendo, 

então, menosprezado, não nos dava nenhum prazer; preocupação porque os 

alunos, muitas vezes, desprezavam uma língua a qual não conheciam, nem 

demonstravam interesse em conhecer; por fim, curiosidade ao nos 

perguntarmos o porquê dessas ocorrências. 

Decidimos, então, começar a pensar em possibilidades para essa atitude 

apresentada por muitos alunos em relação à língua espanhola e como diminuí-

la, já que eliminá-la não é tão simples, uma vez que a imagem que um aluno 

tem de um idioma é muito influenciada pela sociedade e pelo meio em que vive 

ao longo de sua vida. 

Partimos da hipótese de que poderia ser a hegemonia do ensino do inglês, 

língua que alguns alunos creem ser a única necessária. Outra versão para 

essa estigmatização estaria na visível dificuldade que os alunos traziam 

consigo na leitura e compreensão textual do próprio português, transferindo 

essas dificuldades para a língua espanhola. Outra suposição, ainda, nos 

ocorreu, relacionada à maneira com que as atividades de leitura e a seleção 

dos textos eram propostas aos alunos. 

Observando essas questões ao longo do tempo de nossa prática educacional, 

concluímos, infelizmente que as três hipóteses são pertinentes e estão ligadas 

intrinsicamente. Assim, a experiência revelou-nos, de maneira contundente, a 

importância de entender e desenvolver um estudo a fim de diminuir essas 

ocorrências e mudar a visão que os alunos apresentam dessa língua tão 

especial que é o espanhol.   



Desta forma, procuramos, no capítulo I, discutir a importância do ensino de 

uma língua estrangeira, enfatizando o estudo do espanhol no Brasil, bem como 

as teorias de aquisição-aprendizagem tanto de língua materna quanto de 

língua estrangeira e as metodologias/abordagens utilizadas no ensino de língua 

estrangeira. 

Esse tema nos levou às considerações da Lei de Diretrizes e Bases, de 1996, 

que intitula a disciplina língua estrangeira tão importante como qualquer outra 

do currículo, democratizando o seu acesso, abrangendo o tema de diversidade 

cultural ao ensino. Complementando a nova LDB, publicou-se os Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Línguas Estrangeiras – PCN – onde os temas 

centrais nessa proposta são a cidadania, a consciência crítica em relação à 

linguagem e os aspectos sociopolíticos da aprendizagem de língua estrangeira 

unindo-se aos temas transversais (priorização e contextualização de temas de 

acordo com as diferentes realidades locais e regionais). 

Na temática de aspectos sociopolíticos referentes à aprendizagem de uma 

língua estrangeira, evidenciamos a crescente ascensão do espanhol pela 

criação do Mercosul1 e pelo processo de globalização, tornando-se 

fundamental aos profissionais brasileiros com ambição de fazer carreira em 

multinacionais, em companhias de exportação ou de trabalhar com relações 

internacionais. 

As relações existentes entre o Brasil e as nações de língua espanhola nos 

revelaram a necessidade de repensar o lugar que esta língua ocupa no nosso 

país, bem como sua importância para ampliar as relações políticas, comerciais 

e, sobretudo, culturais. Tal ascensão é tão explícita que em 5 de agosto de 

2005, o então presidente Luís Inácio Lula da Silva sancionou a lei 11.161, 

estabelecendo no artigo 1º “o ensino da língua espanhola, de oferta obrigatória 

pela escola e de matrícula facultativa para o aluno, será implantado, 

gradativamente, nos currículos plenos do ensino médio”. 

                                                           
1 União aduaneira - livre comércio intrazona e política comercial comum - de cinco 
países da América do Sul (Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_aduaneira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Livre_com%C3%A9rcio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paraguai
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uruguai


Para a implantação do espanhol nas escolas brasileiras, antes que expirasse o 

prazo para a execução da Lei 11.161, o Ministério da Educação (MEC) publica, 

em 2006, as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM), que, na 

sessão destinada ao espanhol, servem de guia para os professores que atuam 

ou atuarão diretamente no ensino do espanhol como língua estrangeira nas 

escolas, além de também contribuir para que haja regulamentação dessa 

disciplina. 

Com a visão desses documentos oficiais, discorremos sobre as teorias de 

aquisição de Língua Materna sob a ótica de estudos e pesquisas de teóricos 

como Noam Chomsky, Jean Piaget e Lev Vygotsky. No que diz respeito às 

teorias de aquisição de Língua Estrangeira (ou Segunda Língua), 

selecionamos, dentre alguns pesquisadores e teóricos, Marta Baralo, Isabel 

Gargallo, Neide González, H. Brown e L. Selinker para fundamentar nosso 

estudo. 

Com isso, ressaltamos que a aquisição-aprendizagem se define por um 

processo complexo em que o indivíduo interioriza, de forma gradual, os 

mecanismos necessários (linguísticos, extralinguísticos e culturais) que lhe 

permitirão atuar de forma adequada na comunidade linguística (GARGALLO, 

1999). Assim sendo, tratamos do ensino que objetiva o uso de habilidades para 

transmitir/interpretar mensagens, além de trabalhar com sentidos interpessoais 

em contextos específicos: a abordagem comunicativa (metodologia que se 

efetivou definitivamente no ensino de línguas estrangeiras). 

Nosso propósito foi verificar os caminhos trilhados no Brasil para a 

implementação do ensino do espanhol como língua estrangeira nas escolas, 

tendo em vista os documentos legais que auxiliam os professores dessa área 

para efetivação do ensino da disciplina. Pareceu-nos necessário, também, 

incluir estudos sobre as teorias de aquisição e aprendizagem. Primeiramente, 

para compreender o processo pelo qual nosso aluno está passando; em 

segundo lugar para entender o porquê, da preferência pela escolha da 

abordagem comunicativa para uma efetivação do ensino de língua estrangeira. 



No capítulo II, continuando com o nosso objetivo de entender a deficiência na 

leitura e compreensão de textos em espanhol, dentre as habilidades 

desenvolvidas na abordagem comunicativa, selecionamos a habilidade leitora, 

devido à sua considerável importância ao ser humano, por ser um dos meios 

do aluno compreender a realidade em que está inserido, assim como ampliar 

sua visão de mundo e suas reflexões. 

Pareceu-nos necessário, neste momento da pesquisa, um aprofundamento nos 

estudos referentes ao desenvolvimento da leitura em língua estrangeira em 

contrapartida à situação que se encontra a leitura no Brasil, uma de nossas 

hipóteses para a deficiência na leitura e compreensão de textos em espanhol. 

Desta maneira, evidenciamos que a leitura, por vezes, é negligenciada pelos 

indivíduos e pouco desenvolvida nas escolas, mesmo tendo um papel 

fundamental no ensino de língua estrangeira, por estabelecer uma interação 

que vai além da relação texto e leitor. 

Contar com esse panorama, permitiu-nos estabelecer noções sobre as teorias 

de Philip B. Gough, Kenneth Goodman e David Rumelhart, que envolvem o 

processo cognitivo da leitura no ensino de língua estrangeira; os 

conhecimentos (conhecimentos prévios e experiência sociocultural; hábitos e 

estratégias de leitura; competência discursiva e competência linguística) e 

estratégias (uma pré-leitura, uma exploração da situação inicial da narrativa, 

uma leitura descoberta e, por fim, a pós-leitura) que constroem a competência 

leitora. 

Os capítulos anteriores levaram-nos a, no capítulo III, refletir o propósito do 

ensino comunicativo como organizador das experiências do aprender em 

termos de atividades relevantes, de real interesse ou necessidade do aluno 

para que ele consiga usar a língua-alvo na interação com outros falantes 

usuários dessa língua.  

Atendendo a essas necessidades e utilizando, principalmente, os estudos de 

Bernard Schneuwly, Joaquim Dolz, Jean Paul Bronckart e Luiz Antônio 

Marcuschi, iniciamos uma reflexão sobre o uso dos gêneros textuais, em sala 

de aula, por estarem normalmente associados a contextos verossímeis com a 



realidade, enriquecendo, dessa maneira, a aprendizagem e por serem 

promovidos, também pelos documentos oficiais, como instrumento para o 

ensino de língua estrangeira mais significativo e autêntico. 

Nossa escolha pelos gêneros textuais possibilitou a reflexão sobre o seu papel 

no ensino. A proposta é o aluno se adaptar, ao longo de sua escolaridade, a 

uma série de gêneros para aprender a lê-los, escutá-los, produzi-los e 

desenvolver reflexões sobre eles. Nesse âmbito, “a escola é tomada como 

autêntico lugar de comunicação, e as situações escolares, como ocasiões de 

produção/recepção de textos” (SCHNEUWLY e DOLZ, 2011, p.66). 

Se a escola é o lugar autêntico, como mencionamos nas palavras dos teóricos, 

o professor é quem melhor conhece seus alunos e sua escola, além de poder 

contar com o material didático para auxiliá-lo no processo de 

ensino/aprendizagem dos alunos e no processo metodológico de sua aula. 

Desta maneira, refletimos a respeito de mais uma de nossas hipóteses, a 

seleção de textos e a maneira como são trabalhados pelo professor. 

Apesar dos diversos recursos, o que geralmente encontramos para apoio 

constante dos professores é a utilização dos livros didáticos, senão como o 

único material utilizado, ao menos como o principal, o que leva, em certas 

ocasiões, a uma dependência excessiva. É importante observarmos que o livro 

didático deve ser “referência para o trabalho docente, como um recurso, não o 

único, facilitador do processo de ensinar e aprender, como um guia orientador 

geral, que auxilia na seleção e organização dos objetivos e conteúdos” 

(MEC/SEB, 2006, p.154). 

Por essa razão, a escolha do livro didático exige da equipe pedagógica 

envolvida a compreensão do processo pedagógico dos alunos, bem como as 

circunstâncias que se encontra o grupo escolar. Diante de todas as 

considerações e observações ao longo do estudo, no capítulo IV unimos teoria 

e prática para demonstrar como o material didático recomenda o ensino do 

espanhol como língua estrangeira com a leitura de gêneros textuais dos livros 

didáticos do Ensino Médio. 



A análise inicia-se a partir da seleção de dois materiais didáticos adotados por 

duas escolas de Ensino Médio de São Paulo, uma da capital e uma do ABC 

paulista. As escolas selecionadas são particulares e contam com o ensino do 

espanhol em sua grade curricular, já há algum tempo, como um diferencial em 

relação às outras de suas respectivas regiões. Em um segundo momento, 

houve a aprovação por parte das escolas e dos professores que lecionam a 

disciplina Língua Espanhola no Ensino Médio, para que pudéssemos analisar o 

material didático que haviam adotado. Esses materiais são: Coleção Prefiero 

Español, organizado por Gretel Eres Fernández, contendo três volumes, da 

Editora Moderna Ltda., de 2010 e Coleção Expansión, de Henrique Romanos 

e Jacira Paes de Carvalho, contendo três volumes, da Editora FTD S.A., de 

2011. 

A divisão que fizemos foi por coleção didática e por seus volumes, que 

representam cada ano do Ensino Médio (1° 2° e 3° ano). Com relação à 

escolha dos textos, nos baseamos no quadro de Schneuwly e Dolz (2011, 

p.51), apresentado no terceiro capítulo, que representa a proposta provisória 

de agrupamento de gêneros. Destacamos um exemplo de gênero textual de 

cada um dos cinco agrupamentos propostos pelos autores em função das 

regularidades linguísticas (narrar, relatar, argumentar, expor e descrever 

ações). Discorreremos sobre o uso desses textos no material didático e sobre 

as orientações dadas pelo Guia do Professor de como trabalhar com eles. Com 

essas orientações, resgatamos os conceitos expostos sobre o trabalho feito 

nas fases da leitura (a pré-leitura, a leitura e a pós-leitura). 

Após essa explanação, fazemos algumas comparações a partir da análise das 

sugestões de leitura dos textos apresentados pelas coleções didáticas; 

considerações sobre o que é proposto para a leitura e a fundamentação de 

documentos oficiais. As comparações empreendidas nas coleções são sobre 

os textos e as atividades propostas; a utilização das etapas de leitura (pré-

leitura, leitura e pós-leitura); propostas de aprofundamento dos gêneros e 

ampliação da leitura (interdisciplinaridade e intertextualidade) e intervenção do 

professor no material didático. 



As considerações finais trazem algumas de nossas reflexões, com base nas 

informações obtidas durante a realização da análise e com apoio teórico e 

documental, a respeito do que acreditamos que possam vir a constituir-se 

numa forma de auxílio da difícil tarefa da escolha por uma coleção didática que 

será o objeto de trabalho em todo o ano letivo, dando algumas informações 

sobre as deficiências que encontramos nas coleções selecionadas e o que isso 

pode acarretar no desenvolvimento do nosso trabalho com os alunos. 

 

 

CAPÍTULO I: A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE UMA LÍNGUA 

ESTRANGEIRA2 

 

Para atingir o nosso objetivo neste trabalho, apresentamos algumas 

considerações a respeito do ensino de Língua Estrangeira e a sua importância 

na vida curricular do discente. 

Dentre as diversas referências, escolhemos documentos oficiais juntamente 

com alguns autores que norteiam as propostas almejadas para o ensino de LE 

para dar início às concepções que estudaremos. 

A atual LDB3 foi sancionada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso 

em 20 de dezembro de 1996 e se baseia no princípio do direito universal à 

educação para todos. Dentre as diversas mudanças no ensino registradas, as 

Línguas Estrangeiras Modernas recuperam, de alguma forma, a importância 

que, durante muito tempo, lhes foi tirada.  

O § 5º do artigo 26, da LDB, deixa bem claro a necessidade da língua 

estrangeira no ensino: "Na parte diversificada do currículo será incluído, 

obrigatoriamente, a partir da quinta série, o ensino de pelo menos uma língua 

                                                           
2 Língua estrangeira a partir de agora, LE. 
3 Lei de Diretrizes e Bases (lei 9394/96) 
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estrangeira moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar, 

dentro das possibilidades da instituição".  E, em relação ao ensino médio, o § 

3º do artigo 36 dispõe que "será incluída uma língua estrangeira moderna, 

como disciplina obrigatória, escolhida pela comunidade escolar, e uma 

segunda, em caráter optativo, dentro das disponibilidades da instituição". 

Anteriormente a este documento de 1996, o ensino de LE era considerado 

como disciplina pouco relevante, isto porque a LDB de 1971 reduziu o ensino 

de 12 para 11 anos, enfatizando a habilitação profissional (Lei 5.692, de 11 de 

agosto de 1971): 

Para o ensino de 2º grau, o Conselho Federal de Educação 
fixará, além do núcleo comum, o mínimo a ser exigido em cada 
habilitação profissional ou conjunto de habilitações afins (artigo 
4º, parágrafo 3º).   

Assim, a redução de um ano de escolaridade e a necessidade de se introduzir 

a habilitação profissional provocou diretamente a redução drástica nas horas 

de ensino de língua estrangeira. 

Passados 25 anos, é publicada a nova LDB (Lei nº 9.394 de 20 de dezembro 

de 1996). Nesta, a terminologia 1º e 2º grau é substituída por ensino 

fundamental e médio, porém, continua existindo uma base nacional comum, 

que deve ser complementada "em cada sistema de ensino e estabelecimento 

escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e 

locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela" (Art. 26). 

A partir desta nova publicação, do ponto de vista da formação do indivíduo, o 

ensino de LE se configura em uma disciplina tão importante como qualquer 

outra do currículo.  

Complementando a nova LDB, se publicou os Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Línguas Estrangeiras4 – PCN – onde os temas centrais nesta 

proposta são a cidadania, a consciência crítica em relação à linguagem e os 
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sua escola, à reflexão sobre a prática pedagógica, ao planejamento de suas aulas, à 
análise e seleção de materiais didáticos e de recursos tecnológicos e, em especial, 
que possam contribuir para sua formação e atualização profissional (BRASIL, 1998). 



aspectos sociopolíticos da aprendizagem de LE unindo-se aos temas 

transversais5. 

Neste documento, elaborado por professores brasileiros das mais conceituadas 

universidades do país, as Línguas Estrangeiras são integradas à área de 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e assumem a condição de parte 

indissolúvel do conjunto de conhecimentos essenciais que permitem ao 

estudante aproximar-se de várias culturas e, consequentemente, propiciam sua 

integração num mundo globalizado (BRASIL, 1999). 

A democratização do acesso à LE está ligada, diretamente, ao tema da 

diversidade cultural que vem adquirindo crescente importância na atualidade. A 

professora Cristiana Tramonte (2002) afirma que os conflitos mundiais têm 

recuperado o tema da diversidade cultural como uma prática prioritária em nível 

de práticas globais e, assim, a necessidade na determinação das políticas de 

ensino de língua estrangeira.  

Sobre a temática da diversidade cultural, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

expõem que:  

O distanciamento proporcionado pelo envolvimento do aluno no 
uso de uma língua diferente o ajuda a aumentar sua 
autopercepção como ser humano e cidadão. Ao entender o 
outro e sua alteridade, pela aprendizagem de uma língua 
estrangeira, ele aprende mais sobre si mesmo e sobre um 
mundo plural, marcado por valores culturais diferentes e 
maneiras diversas de organização política e social (BRASIL, 
1998, p.19). 

O contato com pessoas de outros países, com outras línguas, leva, portanto, à 

compreensão tanto das culturas estrangeiras quanto da cultura materna, 

promovendo, ainda, a aceitação das diferenças nas maneiras de expressão e 

de comportamento. 

                                                           
5 O currículo ganha em flexibilidade e abertura, uma vez que os temas podem ser 
priorizados e contextualizados de acordo com as diferentes realidades locais e 
regionais e que novos temas sempre podem ser incluídos. O conjunto de temas 
propostos recebeu o título geral de Temas Transversais, indicando a metodologia 
proposta para sua inclusão no currículo e seu tratamento didático (BRASIL, 1998). 



A afirmação da perspectiva da diversidade cultural também é abordada por 

Silva (2000) como natureza comum do homem, isto é, as crianças e os jovens, 

na escola, têm que ser estimulados a entrar em contato, das mais diversas 

formas, com as diversas expressões culturais dos diferentes grupos culturais. 

Deste modo, a identificação cultural e o ensino da língua estrangeira estão 

diretamente ligados às crenças, hábitos, ambiente, vida social do indivíduo. O 

aluno, no aprendizado desta nova língua, não apenas pertence ao contexto 

linguístico diferente do seu, e sim, faz parte e se insere neste novo contexto.   

O domínio de língua estrangeira, segundo a professora Tramonte (2002), 

auxilia o educando  em seu processo de autoafirmação, recuperação ou 

afirmação da autoestima, à superação do sentimento de impotência que tão 

frequentemente acomete os indivíduos das classes populares nos processos 

educativos na realidade brasileira. Logo, o ensino de uma língua é uma força 

integrativa, sintetizadora, responsável pelo atendimento de necessidades 

individuais de crescimento e integridade pessoal.  

Partindo desta visão do crescimento individual do aluno, Costa (1987) vai mais 

além e enfatiza que a educação deve estar voltada para o contexto social mais 

amplo e que “as necessidades individuais do aprendiz não são mais do que um 

subconjunto inteiro de necessidades que a vida em sociedade nos impõe” 

(p.40). 

Tal afirmação nos revela duas questões pertinentes ao ensino de línguas: a 

língua como processo de ensino-aprendizagem e a língua que o aluno estará 

em contato no dia a dia. A aprendizagem da LE vai além do exercício 

intelectual e chega a uma experiência de vida, a uma abertura para um novo 

mundo.  

Uma maneira de chegar a este resultado seria o uso dos temas transversais, já 

mencionados, trazendo uma experiência de grande valor educacional, visto que 

apresenta meios para os aprendizes examiná-los por meio de discursos 

construídos em outros contextos sociais de modo a poderem pensar, 

criticamente, sobre eles no meio social em que vivem. 



A aprendizagem de LE aguça a percepção do estudante e, esta nova visão de 

mundo, não só propicia acesso à informação, mas também torna os indivíduos, 

e, consequentemente, os países, mais conhecidos pelo mundo e as fronteiras 

territoriais se tornam, no âmbito do ensino-aprendizagem, menores. Essa é 

uma visão, segundo os PCN, de ensino de Língua Estrangeira como força 

libertadora de indivíduos e de países. 

Em continuidade, faremos um direcionamento ao ensino do espanhol como 

língua estrangeira6, a fim de esclarecer a sua atual importância no cenário 

mundial e, principalmente, brasileiro.  

 

1.2 O ENSINO DO ESPANHOL NO BRASIL 

 

A aprendizagem de Língua Estrangeira, como já apresentamos, contribui para 

o processo educacional como um todo, indo muito além da aquisição de um 

conjunto de habilidades linguísticas. Ao mesmo tempo, promove a percepção 

dos costumes e valores de outras culturas contribuindo, diretamente, no 

desenvolvimento da percepção da própria cultura do discente por meio da 

compreensão da cultura estrangeira. 

Na temática de aspectos sociopolíticos referentes à aprendizagem de uma 

língua estrangeira, a crescente ascensão do espanhol se explica pela criação 

do Mercosul7 e pelo processo de globalização, tornando-se fundamental aos 

profissionais brasileiros com ambição de fazer carreira em multinacionais, em 

companhias de exportação ou de trabalhar com relações internacionais. 

Na inclusão nos currículos escolares, principalmente nos estados fronteiriços 

com países onde o espanhol é falado, esse se encontra ora como língua de 

contato, ora como língua estrangeira. Nas zonas de fronteira com os países 

sul-americanos, o espanhol é a língua de maior contato com o Brasil. 

                                                           
6 Espanhol como língua estrangeira a partir de agora, ELE. 
7 União aduaneira - livre comércio intrazona e política comercial comum - de cinco 
países da América do Sul (Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela). 
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As relações existentes entre o Brasil e as nações de língua espanhola nos 

revelam a necessidade de repensar o lugar que esta língua ocupa no nosso 

país, bem como sua importância para ampliar as relações políticas, comerciais 

e, sobretudo, culturais com o Brasil.  

A aprendizagem do espanhol no Brasil e do português nos países de língua 

espanhola na América, conforme os PCN:  

É também um meio de fortalecimento da América Latina, pois 
seus habitantes passam a se (re)conhecerem não só como 
uma força cultural expressiva e múltipla, mas também política 
(um bloco de nações que podem influenciar a política 
internacional) (BRASIL, 1998, p.50).  

O interesse cada vez maior pela aprendizagem do espanhol pode contribuir na 

relativização do inglês como língua estrangeira hegemônica no Brasil. Para 

Reatto e Bissaco (2007), esse panorama da língua espanhola difere da 

hegemonia do inglês, que se impõe pelo poderio econômico ou da hegemonia 

do mandarim, com o acelerado crescimento no volume populacional. 

Não queremos por em evidência uma língua em negação da importância de 

outra, muito menos anular o monopólio linguístico do inglês. A menção que 

fazemos é pela redução da limitação existente com a ampliação do universo de 

ofertas e possibilidades, através da oportunidade de acesso a outras línguas 

estrangeiras. É a partir da visão globalizada que se constata a 

interdependência das línguas. 

Em números, a Espanha tem aproximadamente 417 milhões de pessoas 

(UNICAMP, 2011) e entre estas, 322 a 358 milhões usam o espanhol como 

primeira língua, enquanto o restante usa como segunda língua.  Estes dados 

fazem com que o espanhol ocupe a terceira língua mais falada no mundo, 

perdendo apenas para o mandarim e para o inglês. 

Como observamos, a Língua Espanhola, inegavelmente, insere-se no cenário 

educacional, principalmente, brasileiro, ou por exigência da globalização ou por 

necessidade de tornar a oferta de línguas na escola uma iniciativa educacional 

democrática. 



Tal ascensão é tão explícita que em 5 de agosto de 2005, o então presidente 

Luis Inácio Lula da Silva sancionou a lei 11.161, estabelecendo artigo 1º “o 

ensino da língua espanhola, de oferta obrigatória pela escola e de matrícula 

facultativa para o aluno, será implantado, gradativamente, nos currículos 

plenos do ensino médio”. 

A obrigatoriedade de ofertar a língua espanhola nas escolas de ensino médio 

brasileiras e a opção de escolha no segundo ciclo do ensino fundamental vem 

ratificar este cenário de influência da cultura e da língua espanhola no mundo. 

Para a implantação do espanhol nas escolas brasileiras, antes que expirasse o 

prazo para a execução da Lei 11.161, o Ministério da Educação (MEC) publica, 

em 2006, as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM). 

As OCEM (MEC/SEB, 2006) servem de guia para os professores que atuam ou 

atuarão diretamente no ensino do ELE nas escolas, além de também contribuir 

para que haja regulamentação dessa disciplina com coerência e 

responsabilidade por parte dos CEE’s8 (Conselhos Estaduais de Educação). 

O documento atribui finalidades específicas ao ensino médio e traz como 

objetivos para Línguas Estrangeiras: 

Retomar a reflexão sobre a função educacional do ensino de 
Línguas Estrangeiras no ensino médio e ressaltar a importância 
dessas; reafirmar a relevância da noção de cidadania e discutir 
a prática dessa noção no ensino de Línguas Estrangeiras; 
discutir o problema da exclusão no ensino em face de valores 
“globalizantes” e o sentimento de inclusão frequentemente 
aliado ao conhecimento de Línguas Estrangeiras; introduzir as 
teorias sobre a linguagem e as novas tecnologias (letramentos, 
multiletramentos, multimodalidade, hipertexto) e dar sugestões 
sobre a prática do ensino de Línguas Estrangeiras por meio 
dessas (MEC/SEB, 2006, p.87). 
 

Deste modo, as OCEM, sendo um instrumento de apoio à reflexão do professor 

a ser utilizado em favor do aprendizado, prepara o jovem para participar de 
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curricular, completando o quadro de disciplinas obrigatórias e determinando aquelas 
que seriam incluídas como optativas, tendo sempre em conta as realidades e 
especificidades de cada região. 



uma sociedade complexa como a atual, que requer aprendizagem autônoma e 

contínua ao longo da vida. 

A implementação do espanhol na educação brasileira a partir do que determina 

a lei mencionada supõe, inegavelmente, muitos desafios, além de exigir “uma 

reflexão acerca do lugar que essa língua pode e deve ocupar no processo 

educativo” (MEC/SEB, 2006, p.130). 

Para fundamentar a nossa pesquisa, apresentaremos modelos teóricos em 

relação à aquisição-aprendizagem.   

 

1.3 ASPECTOS GERAIS SOBRE AS TEORIAS DE AQUISIÇÃO-

APRENDIZAGEM DE LINGUAGEM  

 

Considerando a importância do ensino de uma língua estrangeira, 

principalmente por ser uma possibilidade de aumentar a auto-percepção do 

aluno como ser humano e como cidadão, destacamos um panorama das 

teorias de aquisição de língua materna e, em seguida, de língua estrangeira.  

Primeiramente, definiremos o uso da terminologia aquisição e aprendizagem. 

Ainda que, na maioria das vezes, sejam vistas como algo único, adotaremos as 

denominações abaixo descritas.  

Os aspectos encontrados para explicarmos a aquisição da linguagem, definem 

esta como o processo pelo qual a criança aprende a sua língua materna. 

Quanto à aquisição de uma língua estrangeira, alguns estudiosos a definem a 

partir do quanto da produção do aluno é parecida a de um nativo da língua. 

Outros questionam tal conceito, afirmando que torna difícil diferenciar o que o 

aluno sabe do que o aluno é capaz de fazer nesta nova língua. 

Moreira (2003) utiliza o termo aprendizagem quando novos conhecimentos 

(conceitos, ideias, proposições, modelos, fórmulas) passam a significar algo 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Processo
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para o aprendiz, quando já é capaz de explicar situações com suas próprias 

palavras, ou seja, quando compreende.  

Essa aprendizagem se caracteriza pela interação entre os novos 

conhecimentos e aqueles especificamente relevantes já existentes na estrutura 

cognitiva do sujeito que aprende. Usaremos essa definição como base para as 

teorias de aquisição de linguagem apresentadas a seguir. 

 

1.3.1 TEORIAS DE AQUISIÇÃO DE LÍNGUA MATERNA (LM) 

 

No decorrer do século XX, os estudos referentes à aquisição da linguagem vêm 

abordando discussões teóricas tanto da linguística quanto da psicologia 

cognitiva. Ela é subentendida em duas áreas: a aquisição da língua materna e 

a aquisição da segunda língua (SCARPA, 2001).  

Tratando-se de uma linguagem, há uma enorme complexidade a respeito de 

sua explicação e várias teorias tentam dar conta de diferentes aspectos desta 

capacidade do ser humano.  Dentre elas, destacamos o inatismo com os 

estudos de Chomsky, o cognitivismo com Piaget e o interacionismo social com 

os estudos de Vygotsky, pois estes estudos influenciaram efetivamente no 

processo de aquisição de uma língua estrangeira. Veremos a seguir essas 

teorias e o que elas abordam. 

No quadro científico do final da década de 1950, Chomsky adota uma postura 

inatista, na qual a linguagem seria adquirida como resultado do desencadear 

de um dispositivo inato, inscrito na mente. 

Suas teorias partem de que “competência é definida como o conhecimento que 

o falante-ouvinte possui de sua língua e performance como o uso efetivo da 

língua em situações concretas.” (CHOMSKY, 1978). 

Desta maneira, aquisição da língua materna, pelo teórico, acontece da seguinte 

forma: 



Parece evidente que a aquisição da linguagem se baseia na 
descoberta pela criança daquilo que, de um ponto de vista 
formal, constitui uma teoria profunda e abstrata – uma 
gramática gerativa de sua língua – da qual muitos dos 
conceitos e princípios se encontram apenas remotamente 
relacionados com a experiência através de cadeias longas e 
complexas de etapas inconscientes e de natureza quase 
dedutiva (1978, p.141). 

O argumento de Chomsky era que a criança é capaz de dominar um conjunto 

complexo de regras ou princípios básicos que constituem a gramática 

internalizada do falante mesmo com uma “pobreza de estímulo”.  

Um mecanismo ou dispositivo inato de aquisição da linguagem gera uma 

gramática específica, que é a gramática da língua nativa da criança. Eis as 

palavras do teórico: 

Assim, bem pode dar-se o caso de que os traços gerais da 
estrutura da linguagem reflitam não tanto o curso da própria 
experiência, mas antes o caráter geral da própria capacidade 
de adquirir conhecimento – no sentido tradicional, as suas 
idéias inatas e os seus princípios inatos (CHOMSKY, 1965 
apud SLOBIN, 1980). 

Considerando a “pobreza de estímulo”, argumento forte do inatismo, vincula-se 

à metáfora do problema de Platão, ao qual, segundo Chomsky, filiam-se as 

questões centrais relativas à linguagem: “como é que o ser humano pode saber 

tanto diante de evidências tão passageiras, enganosas e fragmentárias?”.  

A explicação dada por Chomsky é fundamentada da seguinte forma: 

Um componente inato da mente humana que produz uma 
língua particular através da interação com a experiência 
presente, um dispositivo que converte a experiência em um 
sistema de conhecimento alcançado: conhecimento de uma ou 
de outra língua (1986, p.3). 

Assim, a pobreza de estímulo é dita como “qualidade degredada”: 

[...] do caráter da gramática que é adquirida, a qualidade 
degradada e a extensão estreitamente limitada dos dados 
disponíveis e a impressionante uniformidade das gramáticas 
resultantes e sua independência da inteligência, da motivação 
e do estado emocional, sobre largas faixas de variação, deixam 
pouca esperança de que muita coisa da estrutura da linguagem 
possa ser aprendida por um organismo inicialmente 



desinformado quanto ao seu caráter geral (CHOMSKY, 1965 
apud SLOBIN, 1980).  

No entanto, o conhecimento da língua é muito maior que sua manifestação, o 

ser humano já tem uma Gramática Universal (GU), dotada de princípios 

universais pertencentes à faculdade da linguagem e de parâmetros “fixados 

pela experiência”, isto é, parâmetros não-marcados que adquirem seu valor por 

meio do contato com a língua materna.  

A gramática universal é definida como “o sistema de princípios, condições, e 

regras que são elementos ou propriedades de todas as línguas humanas não 

meramente por acidente, mas por necessidade – naturalmente, necessidade 

biológica e não lógica” (CHOMSKY, 1978, p.29). 

Essa teoria de aquisição tem sido chamada de “princípios e parâmetros” ou 

“paramétrica” e, de acordo com os princípios chomskianos, revela que as 

diferenças entre as línguas do mundo não são tão grandes do ponto de vista 

sintático/gramatical, por isso, o universalismo (SCARPA, 2001, p.209). 

A partir dos anos 60, as colocações inatistas de Chomsky abrem as portas a 

uma série de estudos e é contra-evidenciado por duas vertentes: o 

Cognitivismo Construtivista ou Epistemologia Genética de Jean Piaget (década 

de 70) e o Interacionismo Social de Vygotsky (década de 80). 

O cognitivismo construtivista foi desenvolvido segundo o aparecimento da 

linguagem na superação do estágio sensório-motor; dá-se o desenvolvimento 

da função simbólica, um significante que pode representar um objeto 

significado, além do desenvolvimento da representação, pela qual a 

experiência pode ser armazenada e recuperada (PIAGET apud SCARPA, 

2001, p.211).  

Piaget (1987) fundamenta esta teoria da seguinte forma: 

As relações entre o sujeito e o seu meio consistem numa 
interação radical, de modo tal que a consciência não começa 
pelo conhecimento dos objetos nem pelo da atividade do 
sujeito, mas por um estado diferenciado; e é desse estado que 
derivam dois movimentos complementares, um de 



incorporação das coisas ao sujeito, o outro de acomodação às 
próprias coisas. 

Com a linguagem, o jogo simbólico, a imagem mental, as sucessivas 

coordenações entre as ações e o sujeito surgem à possibilidade de internalizar 

e conceituar as ações. Em contraposição ao modelo inatista, a aquisição é 

vista como resultado da interação entre o ambiente e o organismo.  

A Epistemologia Genética é uma composição das teorias existentes, já 

mencionadas, de modo que Piaget não acredita que todo o conhecimento seja 

inerente ao próprio sujeito, nem que o conhecimento provenha totalmente das 

observações do meio que o cerca. De acordo com suas teorias, o 

conhecimento, em qualquer nível, é gerado através de uma interação radical do 

sujeito com seu meio, a partir de estruturas previamente existentes no sujeito.  

Ferreira (1998) ressalta que a aquisição de conhecimentos, para Piaget, 

depende tanto de certas estruturas cognitivas inerentes ao próprio sujeito como 

de sua relação com o objeto, não priorizando ou prescindindo de nenhuma 

delas. 

No entanto, para Scarpa (2001), as críticas que surgem aos modelos 

piagetianos são, justamente, por terem subestimado o papel social e das 

pessoas no desenvolvimento da criança. Destes princípios, surgem as ideias 

de Vygotsky, que propõe fala e pensamento prático a serem estudados sob um 

mesmo prisma e atribui à atividade simbólica, viabilizada pela fala, uma função 

organizadora do pensamento: com a ajuda da fala, a criança começa a 

controlar o ambiente e o próprio comportamento.  

De um modo geral, a teoria de Vygotsky se baseia no Interacionalismo Social 9. 

Segundo ele, o homem, por estar inserido na sociedade, se desenvolve com 

ênfase da dimensão sócio-histórica e na interação do sujeito com o outro no 

espaço social (VYGOTSKY, 2005). 

                                                           
9Esta seria caracterizada pela fala do adulto que são estudadas e consideradas 
fundamentais para o desenvolvimento da linguagem na criança. A fala em que a 
criança está exposta (input) é vista como importante fator de aprendizagem. 



Uma das vertentes do Interacionismo Social é o que se convencionou chamar 

de “sóciointeracionismo”, (LEMOS apud SCARPA, 2001, p.219), onde a 

linguagem seria uma atividade constitutiva do conhecimento do mundo pela 

criança. Já desenvolvida a capacidade de linguagem com língua materna, o 

indivíduo desenvolve a competência linguística e comunicativa. 

Em princípio, segundo Scarpa (2001), a comunicação se vale por um repertório 

de ruídos inatos que expressam necessidades. Passará um tempo até a 

vocalização ser usada para designar objetos ou acontecimentos. Esta ainda 

não é propriamente uma gramática ativa, pois a criança ainda não combinou 

palavras em enunciados longos. Mais ou menos no segundo ano de vida a 

criança já começa a dar mostras de seu conhecimento linguístico e à medida 

que ela cresce, também cresce seu domínio da língua materna.  

Vygotsky (2005) apresenta que a linguagem não é apenas uma expressão do 

conhecimento adquirido pela criança, entre pensamento e palavra existe uma 

inter-relação fundamental, em que a linguagem tem papel essencial na 

formação do pensamento e do caráter do indivíduo. Acredita-se que a 

aquisição da linguagem na criança se dá devido à interação que a mesma 

possui com o ambiente que a rodeia e o convívio com outros da espécie.  

A teoria por ele proposta surge como meio de superar o quadro apresentado 

pela psicologia, que se encontrava dividido em duas orientações: o inatismo e o 

construtivismo. 

Podemos considerar a linguagem como algo complexo que facilita na 

comunicação e na vida em sociedade. Todas as línguas que se adquirem 

depois desse período de aquisição da Língua Materna são consideradas 

Segunda Língua (L2) ou Língua Estrangeira (LE) e é sobre a aquisição dessas 

que discorreremos a seguir. 

 

1.3.2 TEORIAS DE AQUISIÇÃO DE LE OU SEGUNDA LÍNGUA (L2) 

 



A aquisição e aprendizagem de segunda língua é um processo longo e 

complexo que envolve a aquisição de uma nova cultura e maneira de pensar. 

Inclui sentimentos e ações para transportar conhecimentos da língua materna 

para a língua que se aprende (NEVES, 2006). 

Uma definição sobre o que significa aprender uma língua, para Baralo (2004), 

seria o que se precisa saber para poder se comunicar nela e o que fazer para 

adquirir esse conhecimento.  

No processo de aquisição de Língua Materna e de uma Língua Estrangeira 

existem diferenças e similaridades. No entanto, um dos fatores mais 

importantes sobre este processo é a motivação e essa, segundo R. Gardner e 

E. Lambert (1959 apud GARGALLO, 1999, p.25), existe de duas formas: a 

integrativa, onde o indivíduo aprendiz quer se integrar à comunidade linguística 

em que se fala a língua estrangeira, e a instrumental, onde o aprendiz aprende 

a língua por motivo social, econômico ou mesmo para o trabalho.  

Brown (2007, p.132) sugere a aprendizagem de uma forma diferente. Para ele, 

aprender é obter êxito; aprender é reter informação; a retenção dessa 

informação implica em sistematização e organização cognitiva; aprender 

implica o sistema linguístico sobre o consciente; aprender pode perdurar, mas 

pode ser esquecido; aprender envolve prática; aprender é mudança de 

comportamento. A aprendizagem é um processo para se atingir o 

conhecimento, resultado do aprender, do ensinar e do interagir numa língua 

estrangeira. 

Esse processo, no entanto, é constituído de etapas que vão desde a língua 

materna até a língua estrangeira. Essas etapas ou estágios de aprendizagem 

denominam-se, segundo os estudos de Selinker, Interlíngua. 

Inicialmente, Selinker (1972) denomina a interlíngua como um sistema 

linguístico próprio, baseado na produção do aprendiz e resultado da tentativa 

que faz de produzir a norma de língua-alvo. Em um segundo momento, 

reelabora a teoria afirmando que interlíngua é um sistema intermediário entre a 



LM e a LE, constituindo uma linguagem autônoma da qual o aluno se serve 

para alcançar seus objetivos comunicativos. 

Em relação à aquisição do espanhol como língua estrangeira, Liceras (1986 

apud GONZÁLEZ, 1994, p.39), com sua investigação, propõe que a interlíngua 

se define pelo conceito do resultado da existência da “permeabilidade” que é 

uma propriedade da gramática que refletiu na existência de regras que não 

foram fixadas e por isso há as variações intuitivas do falante de língua 

estrangeira. 

Está claro que o conhecimento linguístico nativo se caracteriza por sua certeza 

pela consciência firme de seus juízos intuitivos a respeito do que se diz ou do 

que não se diz ou o que é aceito e o que não é aceito em uma determinada 

língua, enquanto que os falantes não-nativos apresentam uma maior 

variabilidade nas suas produções e percepções linguísticas. 

Novamente ressaltamos que a aquisição-aprendizagem se define por um 

processo complexo em que o indivíduo interioriza, de forma gradual, os 

mecanismos necessários (linguísticos, extralinguísticos e culturais) que lhe 

permitirão atuar de forma adequada na comunidade linguística (GARGALLO, 

1999). 

No caso do português e do espanhol - da maneira como ambas as línguas são 

vistas - ensino-aprendizagem, a princípio, se considera fácil e rápido por serem 

línguas muito próximas. Mas, segundo Kulikowski e González (1999), o estudar 

outra língua requer um novo contato com a sistematização, com uma nova 

regularidade, com um interdiscurso que não é o nosso e que possibilita a 

construção de sentidos que lhe são próprios. 

A aprendizagem do espanhol por parte dos brasileiros, ainda segundo as 

autoras citadas, facilita pré-suposições que depois não se confirmam, ou seja, 

cria ou permite uma transferência enganosa que traz inúmeros equívocos e 

empobrece a leitura, a compreensão, a interpretação e a produção dos 

aprendizes. 



Essas considerações deram luz ao que a professora Neves (2006) afirma sobre 

essa temática: no ensino de LE, o comprometimento, as respostas físicas, 

intelectuais e emocionais são prioridades na construção de segunda língua. 

Podemos dizer que o confinamento na sala de aula e a falta de uma “real” 

interação tornam ineficazes esses processos. Kulikowski e González (1999) 

persistem na importância dos diálogos destinados a recriar situações de fala 

“autênticas”, pois esses revelam a língua em sua inteligibilidade para emitir, 

receber e interpretar mensagens, que serão devidamente codificadas e 

descodificadas em função dos modelos preestabelecidos da língua a ser 

estudada.  

Assim sendo, trataremos do ensino que objetiva o uso de habilidades para 

transmitir/interpretar mensagens, além de trabalhar com sentidos interpessoais 

em contextos específicos: a abordagem comunicativa. 

 

1.4 O CAMINHO METODOLÓGICO PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM 

DA LÍNGUA 

 

A partir dos conceitos de aquisição/aprendizagem da linguagem, 

apresentaremos, a seguir, um breve resumo das principais metodologias de 

ensino que permeiam o campo das línguas estrangeiras. Contudo, ressaltamos 

que a adoção de uma teoria de aprendizagem e de uma metodologia de ensino 

está ligada diretamente aos objetivos educacionais que se pretende atingir, os 

quais, por sua vez, não são estáticos, ou seja, acompanham as mudanças 

operadas na sociedade. 

Inicialmente, houve predominância do Método da Gramática e Tradução, 

desde o século XVIII até meados do século XX. O método utiliza-se do 

processo dedutivo, partindo da regra para o exemplo. Basicamente, consiste no 

ensino da segunda língua pela primeira. 



Leffa (1988) revela que mesmo o método sendo um dos primeiros e mais 

antigos, vigorou exclusivamente até o início do século XX, transmitindo o 

conhecimento sobre a língua com o acesso a textos literários e um domínio da 

gramática normativa. Propunha-se a tradução e a versão como base de 

compreensão da língua em estudo, assim, a gramática e o dicionário eram 

indispensáveis.  

Neste método, a “aprendizagem da língua estrangeira era vista como uma 

atividade intelectual em que o aprendiz deveria aprender e memorizar as 

regras e exemplos, com o propósito de dominar a morfologia e a sintaxe” 

(GERMAIN, 1993 apud CESTARO, 2009, p.3). 

O primeiro grande movimento de oposição ao tradicional Método da 

Gramática e Tradução teve ocorrências no início do século XVI. Com essa 

reação, surge o Método Direto com o princípio fundamental de que a língua-

alvo se aprende através da língua-alvo, logo, a língua materna deveria ser 

excluída da sala de aula.  

A transmissão do significado, segundo Leffa (1988), é através de gestos, 

mímicas e gravuras, sem jamais recorrer à tradução para a língua materna. O 

aluno é primeiro exposto aos “fatos” da língua para mais tarde chegar a sua 

sistematização, que era ensinada indutivamente. Pela primeira vez, no ensino 

de LE há a integração das quatro habilidades (ouvir, falar, ler e escrever).  

Entretanto, houve a necessidade de atender uma demanda concreta: o exército 

americano precisava de soldados que falassem várias línguas estrangeiras em 

um curto espaço de tempo como estratégia militar, durante a Segunda Guerra 

Mundial. Deste modo, com uma equipe de linguistas, surgiu o Army Specialized 

Training Program (ASTP). 

A partir das técnicas do programa ASTP, surgiu o Método Audiolingual que 

se baseia, segundo Leffa (1988), nas seguintes premissas: 

a) língua é fala, não escrita;  

b) língua é um conjunto de hábitos;  

c) ensine a língua, não sobre a língua;  



d) a língua é o que os falantes nativos dizem, não o que 

alguém acha que eles deveriam dizer;  

e) as línguas são diferentes. 

Em linhas gerais, o aluno só deve ser exposto à escrita quando os padrões da 

língua oral já estiverem bem automatizados. O aprendizado de uma língua está 

na prática e não nas explicitações ou explicações gramaticais. 

A partir disso, a língua começou a ser estudada como um conjunto de eventos 

comunicativos e não mais como um conjunto de frases. Presumia-se que a 

análise dos textos - oral ou escrito - não bastava, mas também era importante 

que circunstâncias esse texto era produzido e interpretado. Surge o Método 

Comunicativo. 

O entusiasmo da teoria e das práticas dessa metodologia na aprendizagem de 

LE trouxe muitos manuais para os professores e materiais comunicativos para 

satisfazer as exigências de uma comunicação real para aprender uma língua-

alvo. Seguiremos nosso texto com a abordagem dessa metodologia que se 

efetivou definitivamente. 

 

1.4.1 A ABORDAGEM COMUNICATIVA 

 

Almeida Filho (2005) define Abordagem Comunicativa como “conjunto 

harmônico de pressupostos teóricos, de princípios e até crenças, ainda que só 

implícitas, sobre o que é uma língua natural, o que é aprender e o que é 

ensinar outras línguas (p.78)”. 

De maneira mais específica, este tipo de abordagem aponta o funcionamento 

global do ensino de línguas. Podemos observar esse funcionamento no quadro 

a seguir: 

Quadro 1: MODELOS PARA A OPERAÇÃO GLOBAL DE ENSINO DE LÍNGUAS 



(Fonte: ALMEIDA Filho, José Carlos Paes de. Línguistica Aplicada - Ensino de 
Línguas e Comunicação. Campinas, SP: Pontes, 2005) 

 

1° NÍVEL ABORDAGEM 

 

 

 

2° NÍVEL   Planejamento de cursos  Produção de Materiais Método Avaliação 

 

 

3º NÍVEL   Necessidades/ Interesses/ Fantasias/ Projeções 

                   Critérios de Análise e Produção 

                   Técnicas e Recursos para a Apresentação, Prática e Uso 

                   Instrumentos de Avaliação Produzidos sob Critérios 

 

Assim, podemos dizer que abordagem (como em abordagem comunicativa, por 

exemplo) é interpretada de diversas maneiras, com inúmeras variações no 

enfoque e nos elementos que a constitui.  No entanto, na perspectiva retratada 

acima, ela produz efeitos no planejamento de cursos, consequentemente, na 

produção de material, nas técnicas que serão usadas em sala de aula (método) 

e no seu processo de avaliação. 

Com esses princípios, a abordagem comunicativa, que tem por palavra-

chave a interação, é representada tanto pelo meio quanto pelo objetivo da 

aprendizagem ressaltando, pois, as semelhanças com o conceito de 

competência comunicativa. 

Deste modo, a abordagem comunicativa começa exatamente a partir da teoria 

da língua como comunicação, cujo objetivo de aprendizagem foi desenvolvido 

pelo sociolinguista Dell Hymes, a partir da década de 60. 

Os estudos de Hymes começaram das críticas feitas ao conceito chomskyano 

(que abordava a capacidade criativa inata de gerar frases através do emprego 

de regras). Hymes propôs um conceito amplo para a competência comunicativa 

– um conhecimento de gramática e uma capacidade comunicativa abstrata 



para o uso coerente e apropriado da linguagem em situações de interação 

(ALMEIDA FILHO, 2005, p.81).   

Esses novos conceitos se aperfeiçoaram na década de 70 e surgiram novas 

possibilidades de compreensão dos processos de ensino-aprendizagem de 

uma língua. Deixamos claro que esta abordagem não exclui as correntes 

anteriores, no entanto, visto a importância da comunicação, surgiram planos e 

estudos metodológicos objetivando o enfoque mais racional e cognitivo, o qual 

a linguagem começa a ser estudada como uma atividade mental.  

Abadía (2000) sugere esta atividade mental, no campo da aprendizagem, como 

a formulação de hipóteses sobre como funciona a língua e posteriormente 

como estas se comprovam no uso comunicativo. Vemos esses aspectos 

característicos do enfoque comunicativo no seguinte quadro: 

Quadro 2: CARACTERÍSTICAS DO ENFOQUE COMUNICATIVO  

(Fonte: ABADÍA, Pilar Melero. Métodos y Enfoques en la enseñanza/aprendizaje Del 
Español como Lengua Extranjera. Madrid: Edelsa, 2000) 

1° 2° 3° 

Comunicar, na medida do 

possível, com os recursos 

disponíveis. 

Apresentar os elementos 

linguísticos necessários para 

conseguir a comunicação 

efetiva. 

Reproduzir situações se 

necessário 

 

Logo, o uso da prática comunicativa promove ao aluno necessidades reais da 

aquisição da linguagem e, desta maneira, deve ser flexível e aberto diante do 

desenvolvimento do ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira. 

Deste modo, parece-nos claro que o foco é a comunicação, no entanto, as 

implementações e as mudanças dos pressupostos metodológicos de ensino 

trazem divergências a respeito de como seria essa comunicação. Sobre isso, 

Richards (2006) aborda alguns aspectos para que o aprendiz seja capaz de 

usar a linguagem para uma produção significativa.  



Para o autor, essa produção significativa seria: saber usar a linguagem para 

uma gama de diferentes finalidades e funções; saber como variar o uso da 

linguagem de acordo com a configuração e os participantes (por exemplo, 

saber quando usar o discurso formal e informal ou quando usar a linguagem 

adequadamente para a escrita em oposição à comunicação falada); saber 

como produzir e compreender diferentes tipos de textos (por exemplo, 

narrativas, relatos, entrevistas, conversas); saber como manter uma 

comunicação, apesar de ter limitações em conhecimento da sua língua (por 

exemplo, através da utilização de diferentes tipos de estratégias de 

comunicação). 

Esses princípios básicos apresentam o estudante como eixo central do 

processo de aprendizagem e ressaltam o que nos revela os PCN: 

Para poder afirmar que um determinado indivíduo possui uma 
boa competência comunicativa em uma dada língua, torna-se 
necessário que ele possua um bom domínio de cada um dos 
seus componentes. Assim, além da competência gramatical, o 
estudante precisa possuir um bom domínio da competência 
sociolingüística, da competência discursiva e da competência 
estratégica (BRASIL, 2000, p.29). 

Comunicar-se significa, portanto, ser capaz de produzir enunciados linguísticos 

de acordo com a intenção de comunicação e conforme a situação de 

comunicação, não utilizando uma base teórica particular de aprendizado de 

línguas.  

No entanto, encontramos características próprias em várias atividades 

desenvolvidas, ou seja, a prática de atividades que envolvam comunicação real 

e, também, a utilização da língua usada para apresentar e completar tarefas 

significativas e feitas a partir do mundo do aluno com um ensino autêntico. 

Richards (2006), sobre esta temática, mostra o resultado deste processo de 

aprendizagem da seguinte maneira: 

-interação entre o aluno e os falantes da língua; 

-criação colaborativa de significado; 



-criação de interação significativa e intencional por meio da 
linguagem; 

-negociação de significado com o aluno e seu interlocutor para 
chegar ao entendimento; 

-aprendizado pelo feedback dos alunos quando 
estes usam a língua; 

-prestar atenção ao ouvir uma língua (input) e tentar incorporar 
novas formas no desenvolvimento da competência 
comunicativa; 

-tentar e experimentar diferentes maneiras de dizer as coisas. 

No panorama brasileiro de ensino, é relevante considerar sobre as 

competências a serem atingidas nos cursos de línguas, pois:  

A grande maioria das escolas baseia as aulas de Língua 
Estrangeira no domínio do sistema formal da língua objeto, isto 
é, pretende-se levar o aluno a entender, falar, ler e escrever, 
acreditando que, a partir disso, ele será capaz de usar o novo 
idioma em situações reais de comunicação (BRASIL, 2000, 
p.28).  

Na apresentação das quatro habilidades linguísticas, não existe ordem de 

preferência, nem restrições maiores quanto ao uso da língua materna. Em 

geral as quatro habilidades (ler, escrever, entender e falar) são apresentadas 

de modo integrado, mas dependendo dos objetivos, pode haver concentração 

em uma só.  

Nos anos 80, as análises de Merril Swain (HANNA, 2001) complementaram as 

considerações sobre as quatro dimensões da competência comunicativa: a 

Competência Gramatical, a Competência Sociolinguística, a Competência 

Estratégica e a Competência do Discurso. 

Para melhor compreensão, formulamos essas dimensões na seguinte figura:  

 

 

 



 

 

Figura 1: OS QUATRO COMPONENTES DA COMPETÊNCIA COMUNICATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

A competência gramatical abrange o conhecimento léxico-sistêmico e o 

fonético-fonológico que a língua se insere; a competência sociolinguística 

adéqua a linguagem às situações de interação; a competência estratégica está 

no âmbito do uso consciente de estratégias para lidar com situações e 

contextos pouco conhecidos nas várias interações do dia-a-dia por meio da 

língua estrangeira (tanto na modalidade oral quanto na escrita) e, por fim, a 

competência do discurso insere-se no campo da importância do significado em 

relação ao texto e contexto. 

O principal objetivo das ações pedagógicas propostas é o desenvolvimento 

das habilidades necessárias para que o aluno possa passar pelas situações 

práticas do uso da LE, tendo em vista sua competência comunicativa, tanto oral 

quanto escrita. 

Discorreremos sobre essas habilidades começando pelo processo de 

compreensão escrita (ler), seguida pelo processo de produção escrita 
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(escrever), o processo de compreensão oral (entender) e, por fim, o processo 

de produção oral (falar). 

Sobre o processo de compreensão escrita, Dias revela que: 

A leitura, longe de ser uma atividade passiva, é um processo 
dinâmico através do qual o leitor se envolve ativamente na (re) 
criação do sentido do texto, fundamentado não só em seu 
conhecimento anterior, mas também nas condições de 
produção textual (2003, p.22). 

A leitura, objetivo dessa pesquisa, pode ser vista como uma interação entre 

leitor e autor através do texto, inserida nas situações comunicativas do dia a 

dia. O sentido não é o principal revelado no texto, pois se estabelece durante o 

processamento da informação. O texto é (re) descoberto a cada nova leitura. 

Na perspectiva do ensino de leitura em língua estrangeira, prioriza-se, hoje, a 

utilização de textos autênticos, como já mencionamos, evitando os que são 

artificialmente produzidos para a situação de aprendizagem como era feito 

anteriormente. Há uma seleção diversificada de gêneros textuais como 

anúncios publicitários, cartas, histórias em quadrinhos, artigos, entre outros, 

retirados de suportes diversos, como jornais, revistas, livros, internet. O 

objetivo é preparar o aluno para as práticas de leitura fora dos limites da sala 

de aula.  

No processo de produção escrita, o autor assume um papel ativo tendo sempre 

em vista o seu leitor-alvo e as situações sociais de comunicação a que se 

propõe no seu produto. Conforme Dias (2003) sobre as produções do autor: 

Escrever um bilhete é diferente de escrever uma carta formal; 
escrever um romance não é o mesmo que escrever um artigo 
científico. Do mesmo modo, há diferenças que marcam o 
processo de produção de um anúncio publicitário do de uma 
crônica ou do de um poema (p.25). 

As condições de produção (quem escreve; sobre o que se escreve; para quem 

e para quê; quando, onde e de que forma escreve) propiciam as decisões do 

autor do texto, de maneira que o texto final atenda a seus objetivos e à sua 

função de comunicação. 



Fica-nos claro que os processos de produção e compreensão escrita de um 

texto não acontecem de maneira simultânea. Logo, o autor deve pressupor o 

outro e preocupar-se em fornecer maneiras, implícita ou explicitamente, para 

sinalizar seu percurso no processo de produção textual. A intenção é permitir a 

(re) construção da comunicação.  

No âmbito escolar, a produção textual apóia-se na visão da escrita como 

processo, centrando especial atenção ao seu caráter não linear e à importância 

do feedback ao longo do processo de produção do texto. 

O essencial é que o aluno incorpore a noção de que escrever é interagir com 

um outro ausente que constrói sentido com base nos seus objetivos e 

conhecimento expostos, de acordo com a sua intenção. 

O aluno deve ser incentivado a escrever textos que atendam a funções 

comunicativas variadas em gêneros diferentes. À produção deve aparecer 

como prática social comum do dia-a-dia.  

O conhecimento de mundo tem um papel primordial, pois, ao 
ler, o aluno cria hipóteses sobre o significado que está 
construindo com base em seu pré-conhecimento [...] ao ensinar 
os tipos de conhecimento mencionados, o professor deve se 
balizar pelos conhecimentos que o aluno tem de sua língua 
materna e do mundo (BRASIL, 1998, p.67 e 68). 

Devem ser priorizados os gêneros que já fazem parte do cotidiano do aluno 

pelas práticas de leitura e produção de textos em língua materna e aqueles que 

ele é chamado a realizar pela escrita por meio da língua estrangeira. 

No processo de compreensão oral, assim como na leitura, demanda 

a participação ativa do ouvinte no processo de criação de sentido de quem 

ouve em suas interações sociais, envolvendo também os propósitos 

específicos que abrangem a relação ouvinte-falante. 

Existe a preocupação do falante com aquilo que vai ser dito, 
com a organização do texto, com os vários níveis de 
organização linguística e com as expectativas dos ouvintes 
para facilitar a compreensão da informação (BRASIL, 2000). 



Assim, embora os envolvidos estejam compartilhando do que está ocorrendo, 

não há uma participação ativa no processo interacional propriamente dito, já 

que não podem interferir diretamente na situação comunicativa. 

Nas diversas interações das quais participam o ouvinte e o falante, também 

estabelecem relações entre os elementos extralinguísticos como os gestos, o 

olhar, as expressões fisionômicas, além de se deter ao ritmo, à entonação, de 

modo a ser compreendido e compreender. 

Muitas das sugestões e recomendações sobre o ensino de compreensão 

escrita são semelhantes às que serão fornecidas, segundo Dias (2003), para o 

ensino de compreensão oral, uma vez que leitura e escuta são processos 

equivalentes. No entanto, o conhecimento sistêmico no nível fonético-

fonológico assume maior importância no processo de compreender o texto da 

modalidade oral.  

No ensino da produção escrita e oral é particularmente 
importante fazer com que o aluno se dê conta de como os três 
tipos de conhecimento de mundo, sistêmico e da organização 
textual estão articulados na construção do significado. Além 
disso, ao escrever e ao falar, o aluno precisa perceber o ato 
interacional envolvido na escrita e na fala, pois quem usa a 
linguagem o faz em relação a alguém, com um propósito 
determinado etc., ou seja, para agir no mundo social (BRASIL, 
2000). 

O aluno-ouvinte, longe de se manter um receptor passivo, participa ativamente 

da construção do sentido do texto oral em todas as fases do seu 

processamento, tendo por base os três tipos de conhecimento: o de mundo, o 

textual e o sistêmico (no nível fonético-fonológico).  

E, por fim, no processo de produção oral, Dias (2003) expõe que ao fazer uso 

da língua estrangeira para construir e/ou manter relações sociais por meio da 

fala, o falante competente utiliza os quatro componentes de competência 

comunicativa: o textual, o sociolinguístico, o gramatical e o estratégico, em 

função de determinadas condições de produção e determinados contextos em 

que ocorre a interlocução. 



O falante e ouvinte participam, diretamente, do processo de produção oral, 

colaborando um com o outro, sinalizando suas intenções comunicativas e 

fazendo as modificações necessárias no decorrer da interação oral. Sobre o 

diálogo entre os participantes, esse se organiza em turnos, que seriam as 

intervenções dos interlocutores ao longo da interação. 

Existem as interações simétricas (bate-papos do dia-a-dia e 
conversas telefônicas, por exemplo), em que todos os 
participantes compartilham o mesmo direito ao uso da palavra, 
e as interações assimétricas (palestras, aulas, consultas, 
debates, por exemplo), em que um dos participantes detém a 
posse da palavra por mais tempo e a distribui de acordo com 
sua vontade (DIAS, 2003). 

Novamente, esclarecemos que os falantes esperam atingir suas propostas 

comunicativas com as expectativas dos ouvintes no que se refere ao discurso. 

Os ouvintes, por sua vez, demonstram, com os falantes, a negociação e 

construção de significados. 

O desenvolvimento de habilidades direcionadas ao uso da língua estrangeira 

em situações de interação não é uma tarefa fácil para nenhum dos envolvidos 

nesse processo em vista à reduzida carga horária e a uma infraestrutura que, 

por vezes, deixa muito a desejar nas escolas.  

Apesar deste dilema, há algumas considerações feitas com relação às 

atividades a serem desenvolvidas neste âmbito.  

[...] o que se espera que o aluno produza oralmente na Língua 
Estrangeira remete a duas questões: uma diz respeito à clareza 
do objetivo da produção solicitada e a outra à contextualização 
da tarefa que deverá buscar contextos situacionais em sala de 
aula semelhantes a contextos fora da sala de aula (BRASIL, 
1998, p.103). 

Assim, as atividades propostas aos alunos para falar a língua estrangeira 

devem, sempre que possível, ser integradas às do processo de compreensão 

oral a fim de facilitar as ações pedagógicas. 

Os encaminhamentos em sala de aula devem ser aproveitados como 

oportunidades de uso real da linguagem para as interações na língua 



estrangeira. E sobre isso os PCN (BRASIL, 1999, p. 102 e 103) projetam 

determinadas implicações: 

- reconhecer traços supra-segmentais (entonação e variações 
da tonicidade que implicam significado); 

- identificar níveis de formalidade da fala e suas adequações a 
contextos específicos; 

- perceber marcadores de coesão e facilitadores da coerência 
típicos da linguagem oral (por exemplo, o uso de determinadas 
palavras, em geral curtas, que funcionam como apoio para o 
processo de organização do pensamento a ser expresso 
oralmente); 

- observar procedimentos de iniciar, manter e finalizar a fala, 
bem como as formas de tomada de turno aceitas em contextos 
interacionais específicos. 

A língua estrangeira se apresenta, pois, de forma mais autêntica e significativa, 

refletindo a realidade vivenciada pelo aluno. As características apresentadas 

mostram, em linhas gerais, o que faz essa abordagem persistir no ensino de 

LE. No entanto, há algumas críticas feitas por estudiosos pela maneira que se 

é trabalhada, metodologicamente, a língua em sala de aula. 

Algumas dúvidas seriam, conforme Abadía (2000), a respeito dos materiais 

utilizados focados no ensino comunicativo, unicamente na língua oral, deixando 

de lado as outras habilidades, que já abordamos serem extremamente ligadas 

e de extrema importância de serem trabalhadas juntas. 

Outra dificuldade encontrada é na comunicação, propriamente dita, na língua 

coloquial, que dependerá do contexto social e cultural do tema que será 

abordado, dos objetivos que serão alcançados e dos falantes. Desta maneira, a 

autenticidade e a significação da língua não seriam de todo verdadeiras. 

Para alguns profissionais do ensino, a abordagem comunicativa traz, ainda, 

conjeturas a respeito da aplicabilidade a todos os níveis de ensino; as idades 

dos estudantes; se há avaliação para a competência comunicativa ou ainda se 

os docentes que não têm como língua materna, a língua ensinada, podem 

ministrar estas aulas.  



Parece-nos notório que para aprender a se comunicar na LE é necessário que 

se criem espaços de comunicação real em sala de aula. No entanto, como nos 

revela Nicholls (2001), os alunos tornam-se mais responsáveis pela própria 

aprendizagem, visto que o papel do professor é menos dominante do que nos 

métodos centrados no professor. 

As quatro habilidades são apresentadas concomitantemente, já que não 

prevalece mais a noção de prioridade de uma sobre a outra. Os alunos usam 

as quatro habilidades desde o início do aprendizado, porém, neste momento, 

iremos propor o aprofundamento da habilidade leitora como foco do nosso 

trabalho. 

A leitura é uma das habilidades fundamentais e de considerável importância a 

ser desenvolvida pelo ser humano. Ela é um dos principais meios que o aluno 

encontra de compreender a realidade em que ele está inserido, assim como 

aumenta sua visão de mundo e suas reflexões.  

Essa habilidade é essencial e dá suporte para o estudo de outras áreas do 

conhecimento tendo em vista que todo o saber interiorizado num indivíduo na 

maioria das vezes é explicitado e/ou compartilhado por intermédio de livros, 

manuais, jornais etc. Sendo assim, ler é essencial e fundamental para uma 

vivência saudável. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: A HABILIDADE LEITORA 

 

A atividade de leitura se faz presente em todos os níveis educacionais das 

sociedades letradas. Como uma fase marcante e, sem dúvida nenhuma, 

abrangente na vida de um educando, inicia-se no período de alfabetização e 

segue de maneira contínua em contato com livros-textos (na vida escolar a 

partir de leituras suplementares, apostilas, livro didático, bibliografias 

obrigatórias, entre outros).   

Como já mencionamos no primeiro capítulo, o ato de ler não é visto como algo 

passivo, pois o leitor necessita interagir com o texto e, além disso, acrescentar 

sua própria experiência de vida ao que lê.  

No ensino do espanhol como língua estrangeira (ELE), a leitura propicia o 

encontro com o mundo cultural hispânico proporcionando oportunidades de 

conhecimentos desse universo e oferecendo melhorias no contexto da língua 

materna e da própria língua estrangeira. 

Ressaltamos que um aluno que não lê, não tem conhecimento do que está ao 

seu redor ou, infelizmente, lê e não consegue encontrar relações com a sua 

leitura e seus conhecimentos de mundo, não tendo uma visão crítica do que 

está ao seu redor ou da sociedade em que vive. 



Portanto, a aquisição da leitura é fundamental para agir com autonomia na 

sociedade letrada, e quem está à margem disto, encontra-se em desvantagem 

profunda dos que conseguiram realizar essa aprendizagem. 

 

2.1 A CONDIÇÃO DA LEITURA NO BRASIL 

 

A ascensão da leitura é uma responsabilidade de todo o corpo docente de uma 

escola, no entanto, esta, muitas vezes, não encontra tempo para a prática da 

leitura e quando a faz, é em atividades por vezes impositivas, sem nada para 

acrescentar de importante à vida e ao crescimento do leitor.  

Para o nosso estudo, no que diz respeito ao desenvolvimento da leitura em 

espanhol, essas questões que afetam à língua materna são importantes para 

que o professor saiba como lidar com os alunos que, provavelmente, 

transpassarão suas carências para a língua estrangeira.  

Deste modo, a situação da leitura no Brasil se apresenta contraditória, em vista 

da preparação carente do professor de leitura, da evidente divisão de classes 

sociais e das recomendações das autoridades educacionais, por vezes 

ilusórias, através de documentos oficiais.  

A partir das condições de desenvolvimento histórico e cultural do Brasil, a 

leitura como atividade de atualização e divertimento, sempre se restringiu a 

uma minoria que teve acesso a educação e assim aos livros, não existindo uma 

tradição de leitura no país. Deste modo, um dos inúmeros desafios a ser 

encarado pela escola é o de fazer com que os alunos aprendam a ler 

corretamente.  

A história da leitura brasileira incorpora o percurso das instituições que se aliam 

a ela. A principal é a literatura. A respeito desta união, a professora Regina 

Zilberman, em seus estudos, declara: 



A literatura - e a arte, de modo geral - é institucionalizada [...] A 
história da literatura no Brasil corresponde ao processo dessa 
institucionalização, difícil e penosa. O processo se particulariza, 
quando lembramos que pertence à história da literatura 
brasileira a permanente busca de sua própria identidade (s/d). 

No período colonial, os poetas brasileiros se julgavam portugueses até que 

José Basílio da Gama e Silva Alvarenga se declararem americanos e 

brasileiros. Os românticos, no século XIX, buscavam o espírito brasileiro no 

passado (ZILBERMAN, 1994). Desde então, essa busca pode ter perdido 

forças, mas ainda faz parte das críticas sobre a produção literária brasileira. 

Relacionada a essa questão está à qualidade dessa literatura, porque, para ser 

reconhecida como instituição, é preciso que contenha obras de valor artístico, 

aceitos dentro e fora do país. 

Com esta perspectiva da história da literatura, a história da leitura cumpre seu 

papel, materializando o cunho cultural. Por sua vez, a literatura brasileira revela 

a natureza contraditória da história da leitura, que narra o progresso e depara-

se, muitas vezes, com os retrocessos.  

Desta maneira, a história da leitura (e, consequentemente, a história da 

literatura) corresponde à história da educação, a partir do ensino, na sala de 

aula e com o professor. 

Lajolo e Zilberman (1996) apontam que “a escola constitui o espaço por 

excelência de aprendizagem, valorização e consolidação da leitura, 

cooperando com o processo de legitimação da literatura e da escrita (s/p)”. 

Desta responsabilidade da escola, ressaltamos a importância do professor para 

a efetivação da leitura. O professor é o mediador da leitura, no que diz respeito 

à adoção de um livro ou de um texto. A leitura é um requisito das disciplinas 

oferecidas pela escola, e, desta maneira, os respectivos professores são, 

implícita ou explicitamente, orientadores de leitura.  

Silva (1996) ressalta que, por diversas razões, a responsabilidade pela 

orientação da leitura e pela formação do aluno-leitor é deixada somente aos 



alfabetizadores e aos professores de comunicação e expressão. Contudo, o 

preparo destes professores é ineficaz, em boa parte dos cursos oferecidos. 

Nos cursos de licenciatura, a formação inadequada dos docentes, relacionada 

ao ensino da leitura, gera despreparo e falhas na formação dos docentes e os 

guias curriculares, que são o suporte para a preparação das aulas, não 

colaboram, muitas vezes, com o trabalho do professor para o ensino da leitura, 

que é reportada como apenas mais uma das habilidades. 

Em um artigo da influente revista britânica The Economist (2006) sobre a leitura 

no Brasil, pesquisas mostram que, em 2000, um quarto da população com 15 

anos ou mais é analfabeto funcional; muitos simplesmente não querem ler; 

apenas um adulto alfabetizado em cada três lê livros e o brasileiro, em média, 

lê 1,8 livros não-acadêmicos por ano. Deste modo, sobre hábitos de leitura, os 

brasileiros ficaram em 27º em um ranking de 30 países, gastando 5,2 horas por 

semana com um livro.  

Constatamos essas pesquisas com os dados apresentados por algumas 

Coordenadorias de Educação (CEs) em 2006. Com base em um diagnóstico 

elaborado pelas escolas, os resultados apontam que, em média, 1,7% dos 

alunos que frequentam a escola a partir do II Ciclo (Ensino Fundamental II), 

ainda não estão alfabetizados. No entanto, em algumas escolas, esse 

percentual é menor e, em outras, superior a 3%. 

Entretanto, a leitura aparece no Ensino Fundamental como objetivo prioritário, 

e se espera que no final da etapa o aluno possa ler textos adequados à sua 

idade de forma autônoma. Assim, de maneira progressiva, no período de 

escolaridade os alunos utilizariam a leitura com fins de informação e 

aprendizagem.   

Como constatamos pelos dados, isto não ocorre e interfere na habilidade 

leitora da maioria dos alunos brasileiros, que por ser pouco desenvolvida, 

consequentemente, faz com que as inúmeras possibilidades de formação que 

os textos oferecem sejam descartadas. 



No âmbito da língua materna, a problemática se evidencia nas avaliações de 

leitura onde o aluno não tem domínio de técnicas de pontuação, pausas ou 

compreensão de palavras na oralidade. O mesmo ocorre nas avaliações 

escritas, onde erros ortográficos são pertinentes, estruturação de frases não 

são conexas e, claro, nas avaliações de leitura e compreensão de texto, onde o 

aluno não consegue explorar sua análise crítica e entendimento do que leu. 

As avaliações do Sistema Nacional de Avaliação de Educação Básica (SAEB), 

do Programa Internacional de Avaliação do Aluno (PISA), do Sistema de 

Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP) e da 

Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC) mostram que poucos 

alunos são capazes de compreender textos longos, identificar e recuperar 

informações literais, formular hipóteses interpretativas, sintetizar e avaliar 

criticamente o que lêem. 

A partir dessas pesquisas, está comprovado que a problemática com relação à 

habilidade leitora dos brasileiros existe e provoca extrema preocupação nos 

estudiosos da área e, principalmente, nos docentes, afinal se isso é constatado 

em várias escolas, independente do ano que o aluno cursa, é porque há a 

ineficácia de algum ponto no ensino, seja ele na escola pública ou particular. 

Além do mais, se o problema está no ensino da própria língua materna do 

estudante, a dificuldade se estende, consideravelmente, no uso da habilidade 

em língua estrangeira. 

As palavras são instrumentos de compreensão. Em todos os graus de leitura, 

isto é, da decodificação à compreensão efetiva do texto lido, é possível 

intensificar a admiração e a contemplação da realidade e realizar 

interpretações, possibilitando ao leitor que se coloque criticamente a respeito 

do que leu, mobilizando aspectos cognitivos na aquisição de seus novos 

conhecimentos. 

Essa visão de ensino está ressaltada nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 1998), em que a escola deve viabilizar o acesso do aluno ao mundo 

dos textos que circulam na sociedade e ensinar a manejá-los com eficácia. O 

documento menciona, ainda, entre seus objetivos, a competência literária, que 



se deve explorar e estimular nos alunos, decorrente de uma visão dos textos 

em geral como modelo de produção. Concebendo o texto literário como 

patrimônio cultural, situação privilegiada para o exercício imaginário humano, 

reserva-lhe lugar nas atividades didáticas de escrita e leitura de textos. 

A leitura é, pois, uma das chaves para o acesso ao conhecimento, quanto mais 

refletimos com os alunos sobre as formas de conceber a leitura, entendendo 

sua importância e sua necessidade, não se reduzirá o ato de ler a uma prática 

mecânica e pouco transformadora que podem ocasionar na falta de incentivo à 

leitura (ILARI, 2002). 

Segundo o professor Egon Rangel (apud BEZERRA e DIONÍSIO, 2005), 

entender a língua como linguagem, como uso, como interação entre sujeitos 

que fazem parte de determinado contexto histórico-social é muito diferente de 

estudar a língua como código que atende a prescrições gramaticais. Isto 

ocorre, principalmente, porque os processos de escrita e de leitura:  

Interagem por meio de textos, produzindo a cada passo efeitos 
de sentido particulares. Nesse processo, desenvolvem 
estratégias e mecanismos de elaboração e de entendimento de 
textos, assim como de relação, quer entre si, quer de si para si; 
de tal forma que ler ou escrever devem ser vistos também 
como forma de viver, de conviver e mesmo de ser (BEZERRA 
e DIONÍSIO, 2005). 

Afinal, se a linguagem serve para pessoas se relacionarem com o mundo, é 

evidente a sua interação com os textos que se manifestam sempre num ou 

noutro gênero textual apresentando características sócio-comunicativas 

definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e aspectos 

composicionais. 

Em vista dessa importância da leitura e entendimento de textos, a Diretoria de 

Orientação Técnica (DOT) do MEC, juntamente com as Coordenadorias de 

Educação, em 2007, estabeleceu ações voltadas para o desenvolvimento das 

aprendizagens a fim de “amenizar” o problema enfrentado por muitos 

professores em sala de aula. 



Segundo o Referencial de Expectativas para o Desenvolvimento da 

Competência Leitora e Escritora (SME / DOT, 2006), o docente deve contribuir 

para que os alunos sejam incluídos nas propostas de atividades com a turma. 

Para esse fim, destacamos alguns itens: 

- favorecer o acesso ao assunto ou tema tratado nos textos, 
permitindo que os alunos arrisquem e façam antecipações 
bastante aproximadas sobre as informações que trazem; 

- centrar a leitura na construção de significado, e não na pura 
decodificação; 

- envolver os alunos em atividades em que a leitura seja 
significativa, despertando-lhes o desejo de aprender a ler; 

- organizar trabalhos em grupo para que os alunos participem 
dos momentos de leitura com colegas mais experientes; 

- envolver os alunos em debates orais para que expressem sua 
opinião sobre os temas tratados. 

E, neste momento, cabe-nos observar que a ascensão da leitura é uma 

responsabilidade de todo o corpo docente de uma escola, afinal, não se 

conseguirá êxito com ações isoladas em meio a discussões sobre o trabalho da 

interdisciplinariedade, a construção coletiva do conhecimento, a integração e a 

unidade escolar. 

Ressaltamos, ainda, que o conhecimento de mundo do aluno e os tipos de 

textos com os quais o aluno esteja mais familiarizado em sua língua materna, 

colaboram para seu engajamento discursivo com a leitura em língua 

estrangeira. 

Do mundo da leitura à leitura do mundo, o trajeto se cumpre 
sempre, refazendo-se, inclusive, por um vice-versa que 
transforma a leitura em prática circular e infinita (LAJOLO, 

2000).  

Assim, novamente lembramos que a leitura é crucial para a formação do ser 

humano, pois é através dela que podemos enriquecer nosso vocabulário, obter 

conhecimento, dinamizar o raciocínio e a interpretação.  

Dentro das muitas justificativas dadas pelos alunos para a não apreciação da 

leitura está à falta de paciência para ler um livro. No entanto, isso ocorre por 



falta de hábito de ler, pois se a leitura fosse algo rotineiro, talvez soubessem 

apreciá-la e usá-la melhor.  

Portanto, o hábito de ler deve ser estimulado na infância, para que o indivíduo 

aprenda desde pequeno que ler é algo importante e prazeroso, assim com 

certeza ele será um adulto culto, dinâmico e perspicaz.  

Saber ler e compreender o que os outros dizem nos difere dos animais 

irracionais, pois é a leitura que proporcionará a capacidade de interpretação.  A 

leitura pode servir como um instrumento que liberta o homem da alienação e 

desvenda as ideologias que estão implícitas no ambiente que o cerca.  

 

2.1.2 AFINAL PARA QUE LER? OS OBJETIVOS DA LEITURA NO ENSINO 

DO ESPANHOL COMO LE 

 

A crise da leitura é um dos mais graves problemas enfrentados pela sociedade, 

em vista que são poucos os que lêem; poucos são os que lêem e 

compreendem o que estão lendo e, em menor número, são os que usam a 

leitura para seu prazer. 

O conhecimento de mundo do aluno e os tipos de textos com os quais o aluno 

esteja mais familiarizado em sua língua materna, colaboram para seu 

engajamento discursivo com a leitura em língua estrangeira, por isso é 

importante ressaltar os objetivos do desenvolvimento da leitura no ensino de 

ELE para a formação do aluno. 

Ressaltamos que, muitas vezes, a escola não disponibiliza um tempo para a 

leitura e, quando a faz, é em atividades por vezes impositivas ou 

desestimulantes. Talvez essa seja uma das respostas para a crise da leitura. A 

aquisição da habilidade de ler vem sendo negligenciada e seu valor vem 

diminuindo. Isso acontece quando a leitura se torna mecânica, sem nada para 

acrescentar de importante à vida e ao crescimento do leitor.  



Unindo-nos aos conceitos e pesquisas elaborados neste âmbito, apresentamos 

algumas finalidades da leitura para os indivíduos. Os objetivos dos leitores com 

relação a um texto podem variar desde o que se quer atingir com a leitura, até 

em que situação ou momento se requer a leitura e se encontra o leitor.  

Nesta perspectiva, apresentamos algumas, das muitas finalidades, que são 

reforçadas por Isabel Solé (1998) que devem ser consideradas nas situações 

de ensino: 

A. Ler para obter uma informação precisa 

A leitura de informações precisas é realizada para obter dados necessários. Se 

objetiva, principalmente, na busca de certas informações e na anulação de 

outras. 

Alguns exemplos característicos para esse tipo de leitura, para a autora, seriam 

para localizar uma informação concreta como: “A busca de um número 

telefônico em uma lista, a consulta em um jornal para descobrir que cinema e 

horário será projetado um filme a que queremos assistir; a consulta de um 

dicionário etc.” (SOLÉ, 1998, p.93). 

Para o ensino da leitura, na obtenção dessas informações precisas, são 

necessárias algumas estratégias como conhecer ordem alfabética e saber que 

listas e dicionários seguem essa ordem para conseguir a informação; no caso 

do cinema, o jornal traz uma seção dedicada a esse tipo de utilização e esta 

aparece no índice. 

Por considerarmos essa leitura quase dinâmica, devido à sua rapidez para 

encontrar a informação ao “passar os olhos” e descartar outros conteúdos, o 

trabalho com a leitura se torna um exercício de agilidade e velocidade na hora 

de ler. 

B. Ler para obter uma informação de caráter geral 



A leitura para obter uma informação de caráter geral não pressiona o leitor a 

uma busca concreta do texto, nem o preocupa com detalhes; é suficiente obter 

ideias mais gerais e ter uma impressão do assunto. 

Solé (1998) apresenta o seguinte exemplo para a leitura geral: 

Quando pegamos o jornal, não lemos cada notícia, ou matéria. 
No caso das primeiras, é bastante provável que leiamos a 
manchete; às vezes, essa simples leitura já é suficiente para 
passarmos para outra notícia [...] temos a opção de ler todas as 
notícia ou “saltear” e procurar o parágrafo que trata de algum 
ponto concreto que suscita nosso interesse (p.95).  

O incentivo a essa leitura é ótimo para o trabalho da leitura crítica, em que o 

leitor somente lê o que for do seu interesse e de seu propósito. O aluno, para 

esse caso, assume sua responsabilidade como leitor. 

C. Ler para seguir instruções 

A leitura para seguir instruções se caracteriza por permitir a concretização do 

que se lê, por exemplo, ler as instruções de uso de um eletroeletrônico, 

receitas de culinária, orientações para um trabalho acadêmico entre outros. 

Quando há a leitura para saber como agir diante de algo, é determinante 

compreender todo o texto lido. Diferentemente de ler para obter uma 

informação precisa, a leitura não deve ser parcial, pois não se atingi o fim 

proposto. 

No ensino, essa prática é de grande valia, pois “a criança não deve somente 

ler, mas sim garantir a compreensão do que se leu” (SOLÉ, 1998, p.94). Deste 

modo, a leitura de instruções, receitas, orientações incentiva tanto a 

compreensão como o controle desta. 

D. Ler para aprender  

A leitura sempre traz o enriquecimento do conhecimento, no entanto esta forma 

de ler para aprender é da maneira mais literal possível. Um texto pode ser 

indicado pela escola, pela universidade ou ainda o texto pode ser escolhido 

pelo leitor quando este sente necessidade, ou melhor, quando há defasagem 



de algo e há a necessidade de procura mais informações a respeito para sanar 

suas dúvidas ou questionamentos.   

Quando se estuda algo determinado ou não, focado na ideia de obter 

conhecimento, esta leitura se torna diferente das que já apresentamos, pois se 

realiza a leitura geral do texto para interar-se do conteúdo e logo essas 

informações se unem às ideias que o leitor já tem e que serão aprofundadas.   

Quando lemos para aprender, as estratégias responsáveis por 
uma leitura eficaz e controlada atualizam-se de forma integrada 
e consciente, permitindo a elaboração de significados que 
caracterizam a aprendizagem (SOLÉ, 1998, p. 96). 

O aluno que lê objetivando a aprendizagem começa a perceber o porquê 

daquilo que o professor explica ou o porquê determinadas coisas são 

importantes para o seu conhecimento escolar. Nesta hora, o ensino começa a 

atingir o seu resultado.  

E. Ler para revisar um escrito próprio  

A leitura para revisar um escrito é comum, principalmente, para quem utiliza a 

escrita como meio de trabalho. Quando se escreve um texto e, logo, é 

retomada sua leitura, se revisa a adequação de ideias, significados, adequação 

do texto, que quando se escreve às vezes não se é percebido. 

Deste modo, podemos dizer que é uma leitura crítica e no contexto escolar se 

torna útil em um enfoque integrador entre ensino da leitura e da escrita. 

F. Ler para verificar o que se compreendeu 

Mesmo evidenciando que a leitura pode ser completa ou com a anulação de 

algumas partes do texto, com total ou parcial compreensão, os discentes no 

uso escolar da leitura devem ter compreensão do que lêem para responder a 

perguntas sobre o texto ou alguma outra atividade.  

No entanto, como essa verificação será feita, dependerá das técnicas utilizadas 

pelos professores, como veremos mais à frente. Cada estratégia será para um 



determinado fim e, com a junção de todas elas, a compreensão poderá ser 

alcançada na sua totalidade. 

O docente, mediante essas estratégias, perceberá se houve ou não a 

compreensão por parte dos alunos. Desta maneira se chegará ao objetivo 

proposto à atividade.  

G. Ler por prazer  

No ambiente escolar, como citamos anteriormente, a leitura deve ser apontada 

objetivando a compreensão, por isso, normalmente, são feitas perguntas e 

atividades que visam à fixação do texto e avaliam o que se compreendeu.  

Esta leitura, por vezes imposta pelo professor, pode causar repúdio aos alunos, 

pois sabem que logo após serão os mesmos exercícios, com um único objetivo: 

a avaliação. 

Em nenhum momento estamos reprimindo esse tipo de didática, porém a 

maneira que se trabalha a leitura e o que os alunos lêem na escola, iniciam 

novos leitores ao mundo dos livros. Se esse incentivo não vem do ambiente 

escolar virá de onde? 

Parece-nos claro que alguns textos se aplicam melhor a determinados 

objetivos do que outros, mostrando o quão diverso é o uso da leitura. O 

trabalho do docente vai além de entregar um texto para a leitura, esse deve ter 

algum propósito e a leitura também deve estar contida nesse propósito. É fato 

dizer que a leitura terá maior eficiência quando atender as necessidades e 

exigências do leitor. 

Deste modo, com o tempo e o hábito de ler, os próprios alunos podem mostrar 

interesse, vendo que ela não é feita por mero acaso e, futuramente, ela se 

torne lazer e prazer dos que a fazem.  

No ensino de língua estrangeira, o ato de ler deve ser visto como um processo 

crítico e ativo, as habilidades construídas devem favorecer o seu uso em 

situações reais, o que permite ensinar a leitura para a comunicação uma vez 



que o aluno necessita aprender não apenas conhecimentos gramaticais e, sim, 

saber avaliar e negociar concepções de mundo através do texto (ALMEIDA 

FILHO, 2005). 

O ensino comunicativo, para o autor, é aquele que organiza as experiências de 

aprender em termos de atividades relevantes, de real, interesse ou 

necessidade do aluno para que ele consiga usar a língua-alvo na interação 

com outros falantes usuários dessa língua. Assim, atendendo a essas 

necessidades, o professor no ensino do ELE deve utilizar textos que revelem a 

individualidade, as reações do grupo, competências, interesses e preferências 

possibilitando ao aluno autonomia na aprendizagem.   

 

2.2 OS PROCESSOS COGNITIVOS DA LEITURA NO ENSINO DE LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

 

Como explica Paulo Freire (2001, p.11), “a leitura do mundo precede sempre a 

leitura da palavra e a leitura desta implica na continuidade da leitura daquele”. 

Assim sendo, podemos dizer que a leitura começa fora do texto e o ultrapassa.  

A leitura é vista, também, como interação verbal e Magda Soares (1999) 

destaca a interação entre o leitor, seu universo, seu lugar na estrutura social, 

suas relações com o mundo e com os outros e a interação entre o autor, seu 

universo, seu lugar na estrutura social, suas relações com o mundo e os 

outros.    

Acrescentamos, nestas considerações, que a leitura envolve processos 

mentais de atenção, percepção, memória e pensamento, que desencadeiam 

operações necessárias para a compreensão da linguagem e assim propiciar a 

interação entre leitor e autor do texto. 



“O processo de leitura deve garantir que o leitor compreenda os diversos textos 

que se propõe a ler” (SOLÉ, 1998, p.116). Para isso, ele deve ser ensinado, 

mesmo sendo um processo interno.  

Para esse aprendizado, primeiramente, o aluno deve ver e entender como faz o 

seu professor para formar as interpretações do texto: quais as suas 

expectativas, que perguntas se formulam, quais são as dúvidas, como chegou 

àquela conclusão, que elementos usam ou não no texto. Enfim, o aluno deve 

participar do processo/modelo de leitura parar se interar do processo de 

significação do texto.   

Para uma melhor compreensão, discorremos sobre as teorias que envolvem o 

processo cognitivo da leitura no ensino de língua estrangeira. Estas foram 

feitas através de observações do comportamento dos leitores pelos estudiosos 

Gough, Goodman e Rumelhart e influenciaram nas metodologias de ensino de 

línguas, como apresentaremos a seguir. 

As pesquisas de Philip B. Gough, em 1972 e 1985, defendem o modelo 

ascendente (bottom-up); as do professor Kenneth Goodman, em 1976, 1985 e 

1988, corroboram o modelo descendente (top-down) e as do psicólogo 

americano David Rumelhart em 1977 e 1985, defendem o modelo interativo.  

Primeiramente, com pesquisas e estudos de Gough, as estratégias utilizadas 

na leitura seriam as sustentadas pelo modelo ascendente. Mais tarde, pelas 

necessidades que se depararam nas observações feitas do comportamento 

dos leitores, apresentaram estratégias evidenciadas no modelo descendente, 

com Goodman. E, por fim, os modelos foram revistos e sustentou-se a 

existência e a necessidade dos dois processos para a compreensão leitora, 

nomeando e se propondo o modelo interativo, com Rumelhart.   

 

2.2.1 O MODELO BOTTOM-UP 

 



O francês Jean Foucambert evidencia esse modelo da seguinte maneira: “o 

leitor coloca seus olhos com toda a inocência sobre um texto. Ele vê elementos 

gráficos (letras, pontuação, espaços). Ele se reúne em palavras, em frases, e 

assim encontra significação do texto” (2002, p.118). 

Assim, o modelo ascendente (bottom-up) foi publicado em 1972 por Philip B. 

Gough, assumindo que todas as letras do campo visual devem ser 

consideradas individualmente pelo leitor para assinalar o significado de cada 

uma, ou seja, a informação parte do texto para o leitor (PINTO e RICHTER, 

2006). 

Podemos notar que o modelo é centrado no texto, mas não explica o fato de 

que quando o indivíduo lê, sem a necessidade de entender os elementos na 

sua totalidade, pode-se alcançar a compreensão do texto.   

Solé (1998) ressalta, para as propostas de ensino a partir do bottom-up, a 

importante atribuição dada às habilidades de decodificação, pois considera que 

o leitor compreende o texto porque pode decodificá-lo totalmente. 

A habilidade de decodificação é o desenvolvimento do vocabulário e o 

reconhecimento de palavras. Ao contrário da visão tradicional da aquisição de 

vocabulário sabemos, atualmente, pelos estudos funcionais da língua, que uma 

determinada palavra não tem um sentido fixo. Este dependerá do contexto e do 

conhecimento prévio do leitor, podendo, assim, assumir variados significados. 

Dione Paz (2006), citando Gough, explica o que ocorre durante a leitura para o 

pesquisador/criador do modelo:  

A leitura começa com uma fixação dos olhos. Os olhos do leitor 
focalizam um ponto levemente recuado do começo da linha, e 
eles permanecem naquela fixação por alguns segundos. Então 
eles varrerão graus do ângulo visual em um movimento rápido 
dos olhos, e uma nova fixação começará. Excetuando as 
regressões e ignorando as varreduras de retorno, esta 
seqüência será repetida, contanto que a leitura continue (p.77). 

Assim, comprovamos que o objetivo do modelo ascendente centra-se na 

habilidade de decodificar o que é visto linearmente em um texto. A leitura é 

vista de maneira passiva, partindo somente da recuperação das informações 



na qual o leitor, com a decodificação das palavras, é capaz de reconstruir 

através do esperado pelo autor.   

A grande contribuição, que podemos citar desse modelo para o ensino de 

línguas, está em exercícios que enfatizam habilidades gramaticais e o 

desenvolvimento do vocabulário.  

Patrícia Marcuzzo (2004), em seus estudos sobre o papel da leitura, apresenta 

um exemplo de atividade de leitura que envolve o uso de estratégias 

ascendentes. No exercício, os alunos devem tentar agrupar os títulos das 

seções de um texto com os parágrafos que compõe essas seções. O professor 

fornece o título das seções e os parágrafos do texto separados de forma 

desordenada.  

Os alunos devem tentar identificar qual o título da seção que melhor se encaixa 

em qual parágrafo do texto. Para fazer esse exercício, os alunos devem 

entender o texto como um todo, estabelecendo relações entre as sentenças, a 

fim de obter uma representação integrada do conteúdo do texto. 

As pré-atividades podem ser úteis para o ensino do vocabulário, porém essas 

devem enfatizar palavras-chave, escolhidas de acordo com o contexto 

semântico e o conhecimento prévio do aprendiz. 

Para que haja a compreensão, o leitor deve ser capaz de reconhecer, não 

somente os pontos linguísticos do texto, mas sim, o conhecimento adquirido 

que o ajudem na construção de sentido. A partir desta concepção, a 

importância do conhecimento prévio do leitor como parte do processo de 

compreensão, apresenta-se o processo descendente (top-down).  

 

2.2.2 O MODELO TOP- DOWN 

 

O modelo top-down retifica o modelo ascendente de Gough e afirma que os 

leitores não se atêm letra por letra, mas usam seu conhecimento prévio e seus 



recursos cognitivos para estabelecer antecipações sobre o conteúdo do texto 

(SOLÉ, 1998). Este movimento em oposição surge modelo descendente pelo 

professor Kenneth Goodman em 1976.  

Goodman, explica o que ocorre durante a leitura: 

A leitura é um processo receptivo de linguagem. É um processo 
psicolinguístico em que começa com uma representação 
lingüística da superfície codificada por um escritor e finaliza 
com o significado o qual o leitor constrói (PAZ, 2006, p. 69).  

O foco passa do texto para o leitor e suas experiências de vida são mais 

importantes que os dados do texto. Este assume um papel ativo, onde o 

processo começa pelo significado e o pensamento dando pouca importância 

para a decifração visual. 

O leitor aborda um texto com muitas hipóteses e perspectivas prévias sobre o 

sentido, ele usa os elementos gráficos para testar suas hipóteses e encontrar 

as respostas para os questionamentos que fez na leitura (FOUCAMBERT, 

2002). 

Há, portanto uma interação essencial entre a linguagem e o 
pensamento na leitura. O escritor codifica o pensamento como 
língua e o leitor descodifica a língua em pensamento 
(GOODMAN apud PAZ, 2006, p.69). 

O processo de leitura se estabelece a partir das hipóteses e antecipações 

prévias, quanto mais o leitor tem informações sobre o texto, menos precisará 

dele para construir uma interpretação. 

Dione Paz (2006) ainda acrescenta, a este processo de leitura, três níveis:  

- da palavra 

- da frase  

- do texto 

No nível da palavra, o leitor se guia por letras iniciais ou finais, ou pela 

extensão da palavra ou pelas regras de composição dos grafemas e de 



formação de palavras. A leitura descendente vem da familiarização das regras 

pertinentes a formação de palavras. 

Em seguida, no nível da frase, a autora aborda que o modelo descendente 

rege os critérios semânticos relacionados a sistemas já conhecidos.  

E, por fim, no nível do texto, o leitor usa relações iniciadas pelas palavras ou 

expressões e também esquemas que codifiquem estruturas retóricas que 

abrangem o texto. 

Ao passo que a compreensão é adquirida, esquemas e relações são 

preenchidos, alcançando as representações mentais conscientes. O modelo 

top-down começa, pois, no momento em que o cérebro recebe a informação 

visual e termina quando a informação é ligada aos conhecimentos prévios. 

Para o ensino de língua estrangeira, o modelo descendente requer um 

estágio avançado de leitura, uma vez que parte das concepções hipotéticas 

para o conhecimento do que está escrito.  

Para fins de exemplificação, Marcuzzo (2004) nos apresenta uma atividade que 

envolve exclusivamente o uso de estratégias descendentes. A previsão do 

conteúdo do texto é a partir de textos não-verbais que o acompanham (figuras, 

imagens, tabelas e fotos) e alguns textos verbais como título, subtítulo, fonte e 

indicações de datas. Por meio da leitura desses elementos, os alunos podem 

tentar ativar seu conhecimento prévio e tentar fazer previsões acerca do 

conteúdo do texto.  

A proposta é enfatizar o reconhecimento global de palavras e diminuir as 

habilidades de decodificação (modelo ascendente). Reforçamos que há 

hipóteses para a construção do sentido até sua confirmação ou não com as 

unidades do texto. Desta maneira, acrescentamos que a compreensão não 

está pronta, mas, sim, em desenvolvimento constante. 

 

2.2.3 O MODELO INTERATIVO 



 

A partir dos dois modelos apresentados, estabelece-se uma interação dos 

modelos ascendente (bottom-up) e descendente (top-down), pressupondo uma 

síntese de ambos. Este é chamado de modelo interativo pelo psicólogo 

americano David Rumelhart em 1977 e 1985.  

O modelo não se centra exclusivamente no texto nem no leitor, embora legitime 

a sua importância ao uso dos conhecimentos prévios para a compreensão do 

texto. O leitor deve ser capaz de desenvolver e utilizar informações de ordem 

visual, lexical, ortográfica, semântica, sintática e esquemática.  

O aluno acessa esquemas que ele já possui em sua mente. Além disso, usa 

também inferências que só são possíveis se ele entender as normas 

socioculturais expressas no texto e as relações causais entre o que o texto 

expressa. 

A introdução do modelo interativo serviu para legitimar os dois outros 

modelos (bottom-up e top-down), em vista da integração destes. No entanto, 

privilegiou-se o modelo ascendente, enfatizando a atenção para a identificação 

codificando as unidades gráficas. 

Nesta perspectiva, a professora e pesquisadora Isabel Solé (1998) apresenta 

que este processo de leitura viria a ser o seguinte: 

Quando o leitor se situa perante o texto, os elementos que o 
compõem geram nele expectativas em diferentes níveis (o das 
letras, das palavras,...), de maneira que a informação que se 
processa em cada um deles funciona como input para o nível 
seguinte; assim, de uma maneira ascendente, a informação se 
propaga [...] (p.26). 

Mas, ao mesmo tempo o texto gera expectativas em nível semântico. Tais 

expectativas buscam a verificação da leitura em níveis inferiores (léxico, 

sintático) utilizando o processo descendente (top-down). 

O leitor, desta maneira, utiliza simultaneamente seu conhecimento de mundo e 

seu conhecimento do texto para construir uma interpretação ao que está lendo. 



Dione Paz (2006) ressalta que o modelo interativo se desenvolve a partir da 

teoria prototípica (conhecimento prévio definido e conhecido por certa cultura) 

junto à teoria de procedimento (que identifica a adequação de dados que estão 

sendo processados) facilitando a significação do texto. 

A respeito das duas teorias citadas acima, a professora Mary Kato (1999) 

apresenta o seguinte texto como exemplo: 

Hoje é aniversário de Cacá. Helô e Juliana saíram para 
comprar um triciclo de presente. Acabaram, porém, escolhendo 
uma boneca que faz pipi (p.100).  

 Algumas informações podem ser extraídas desse texto mesmo não estando 

explicitamente escritos, por exemplo: 

(A) Se o aniversário é da Cacá e as meninas saíram para 

comprar um triciclo de presente, logo o presente é para Cacá. 

(B) Quem usa triciclo é criança, deste modo, podemos dizer 

que Cacá deve ser uma criança. 

(C) Boneca é um brinquedo de menina, se Cacá ganhou uma 

boneca, ela é uma menina. 

A professora Kato explica esses raciocínios fundamentados na experiência e 

no conhecimento de mundo, ou seja, nas situações normais e típicas. Assim, 

explica-se que para conseguirmos extrair de um texto mais do que ele 

expressa linguisticamente, é necessário mais do que conhecimento de normas 

e estratégias gramaticais.  

A teoria prototípica está, então, na proposta de esquemas, isto é,  

Representam mais um conhecimento do sujeito do que uma 
definição. Esse conhecimento não se limita a conceitos 
vinculados por palavras, mas também àqueles expressos por 
sintagmas mais complexos, tais como crise do petróleo, 
homem de negócios, etc. (KATO, 1999, p.102). 

Os estudiosos da teoria dos Esquemas sustentam a existência e a necessidade 

dos dois processos (ascendente e descendente) na compreensão leitora, e por 

isso a junção para a formação do modelo interativo. As estratégias utilizadas 



para a adivinhação é parte do top-down; a confirmação e revisão da teoria é 

estratégia do bottom-up.  

Deste modo, o modelo interativo traz como hipótese, que a compreensão não 

é o produto da atividade de leitura, mas da atividade em si, pela qual operam a 

construção dos conteúdos semânticos e a abordagem das unidades gráficas 

(FOUCAMBERT, 1997). 

A compreensão é, assim, um processo, não um resultado. O resultado é a 

significação atribuída ao texto e a mudança que o texto ocasionou nas 

representações do leitor.  

Para se conseguir um bom resultado no modelo interativo é necessário 

abranger as informações contidas no texto e o conhecimento prévio do leitor 

com o texto a ser lido. Este conhecimento prévio é importante para a 

integração com as informações textuais durante a leitura do texto. 

Do ponto de vista do ensino, as propostas baseadas nesta perspectiva 

apontam a necessidade de que os alunos aprendam a processar o texto e seus 

diferentes elementos, assim como as estratégias que tornarão possíveis a 

compreensão. 

Voltando ao Referencial de Expectativas para o Desenvolvimento da 

Competência Leitora e Escritora (SME / DOT, 2006) e as táticas que o docente 

deve usar para a leitura do texto, o modelo interativo é o que mais se 

assemelha atualmente ao proposto para o ensino da leitura. 

Logo, em sala de aula, o aluno participa ativamente do processo de leitura, 

fazendo previsões e usando o seu conhecimento de mundo, de modo a 

negociar o significado com o texto. 

Conforme vimos, para ler é necessário dominar as habilidades de 

decodificação e aprender as diferentes estratégias que levam a compreensão. 

Também se supõe que o leitor seja um processador ativo do texto e que a 

leitura seja um processo de emissão e verificação de hipóteses que constroem 

a compreensão do texto (SOLÉ, 1998).  



Desse modo, no caminho percorrido pela visão da leitura em língua 

estrangeira, ressaltamos a passagem do processo passivo que o leitor tinha 

para a visão contemporânea de um leitor ativo e participativo na leitura.  

 

2.3 CAPACITAÇÃO E ENSINO DA HABILIDADE LEITORA EM LE 

 

Como pudemos observar, a leitura ocupa um lugar de destaque não só no 

ensino de língua materna, mas também no que diz respeito às disciplinas que 

transmitem a cultura e os valores para as novas gerações discentes. 

Acrescentamos, neste âmbito, que a leitura deve ser trabalhada 

independentemente da disciplina ou da área de conteúdo. 

Para que haja uma leitura eficiente, é necessário o leitor/aluno atrelar o seu 

conhecimento de mundo ao conhecimento na língua alvo de maneira 

equilibrada. Pensando na função social da LE na sociedade brasileira, nas 

condições de aprendizagem existentes e nas necessidades mais urgentes, a 

partir de alguns objetivos estabelecidos pelos PCN (BRASIL, 1998), 

encontramos a valorização da leitura no processo de formação do indivíduo. 

A leitura é uma ferramenta fundamental dentro do processo de 

ensino/aprendizagem de LE, pois permite que o aluno construa seu 

conhecimento com autonomia, sendo capaz de solucionar os problemas que 

poderão surgir em situações reais de leitura em língua estrangeira. 

Nos conceitos de leitura, Eni Orlandi afirma que: 

É um ato cultural em seu sentido amplo, que não se esgota na 
educação formal tal como esta tem sido definida. Deve-se 
considerar a relação entre o leitor e o conhecimento, assim 
como a sua reflexão sobre o mundo. Eu diria que o 
conhecimento tem caminhos insuspeitados. Ninguém tem a 
fórmula da descoberta, de como se chega ao conhecimento e à 
crítica (2003, p.210). 



A autora traz a noção de leitura produzida a partir da relação leitor e 

conhecimento e se atenta às condições de produção que certamente serão 

diversificadas, dadas as diferentes vivências dos leitores. 

Sabendo como lidar com o texto, o que se espera do leitor/aluno é que crie a 

capacidade de ler, não somente com o professor em sala de aula, mas que vá 

além e que possa se construir como sujeito de sua leitura. 

Para a professora de ELE, Sonsoles Fernández (1991), a competência leitora 

está construída a partir de quatro conhecimentos e estratégias. São eles:  

1. Conhecimentos Prévios e Experiência Sociocultural 

2. Hábitos e Estratégias de Leitura  

3. Competência Discursiva  

4. Competência Linguística 

Os conhecimentos prévios e a experiência sociocultural estão relacionados 

a partir da necessidade, da curiosidade e do desejo pessoal de ler. 

Normalmente esses indicadores partem do próprio mundo do indivíduo e se 

relacionam com referências socioculturais, assim sendo, já possui uma base 

para buscar as informações.  

Para um biólogo, por exemplo, que lê um texto de sua área, mas em outro 

idioma, terá um conhecimento prévio de vocabulários específicos, resultando 

uma leitura mais fácil e acessível do que um texto de outra especificidade. 

Compete ao professor, para desenvolver esta estratégia, adequar, de maneira 

individualizada e coletiva, o que se escolherá para ler em sala de aula. Além 

disso, antes da leitura, é preciso saber se a turma tem algum conhecimento 

prévio sobre o tema e, se não, deve supri-lo para a compreensão textual.  

Os hábitos e as estratégias de leitura estão ligados à capacidade seletiva 

dos leitores. Em um texto, pode haver algumas palavras chaves, letras 

diferentes, ilustrações, diagramação diferente, etc. Essas diferenciações serão 

usadas como estratégias na língua estrangeira, ajudando no processo de 



leitura. Normalmente, essas estratégias ocorrem na língua materna e são 

transferidas para a LE de maneira quase inconsciente.  

No processo de ensino/aprendizagem, é conveniente que o aluno seja 

estimulado pelo docente a fazer com que essas diferenciações sejam 

desenvolvidas, conscientizadas e percebidas, obtendo-se assim, êxito na 

leitura.  

A competência discursiva se restringe aos elementos relevantes para que o 

leitor-aluno capte a coerência do texto e reconstrua sua mensagem. Podemos 

destacar esses elementos relevantes, ainda segundo Fernández (1991): 

(A) A identificação do gênero e tipo do texto: a identificação do 

texto (jornalístico, carta, poesia, etc.) possibilita o 

reconhecimento de alguns paradigmas que ajudam na seleção 

das informações, na capacitação da sua função e no seu 

conteúdo essencial. 

Para o ensino, é possível que muitos alunos já reconheçam os diversos tipos 

de texto, e isso deve ser aproveitado na hora da leitura, mas, se há 

deficiências, inclusive na língua materna, é necessário um tempo maior e um 

ensino gradual nesta estratégia. 

(B) Estrutura do texto: cada texto se organiza de um modo 

(carta, bula de remédio, reportagem, poesia, descrição, 

discurso, etc.) e essa organização será determinante no 

reconhecimento do texto e na sua familiaridade. 

O docente deve pôr em evidência essas relevâncias do texto ao aluno e 

familiarizá-lo, se for o caso, com as perguntas chaves de cada tipo. 

(C) Reconstrução do sentido: a ideia principal é de 

reconstrução, a partir das dicas do autor se descobre o sentido 

do texto. O leitor participa ativamente, pois já se valeu de 

outras estratégias e agora está construindo a significação. 



Como esse processo está no nível da memorização, algumas sugestões 

seriam o aluno elaborar esquemas, sublinhar informações, tomar nota, resumir, 

fazer perguntas a partir do texto e assim ir construindo a significação do texto. 

(D) Marcas linguísticas de coesão textual: estas marcas 

estariam no nível dos conectores, índices do discurso e os 

anafóricos.  

Esses elementos formam parte do léxico da língua alvo, em vista que os outros 

elementos eram de conhecimentos universais. Assim, esses seriam os 

elementos mais difíceis, porém os que regeriam e organizariam o discurso, 

indicando o caminho que o leitor deve percorrer na leitura. 

Algumas táticas que o professor pode usar para o seu aluno reconhecer essas 

marcas seriam: sublinhar e reconhecer as expressões no texto; definir os 

nomes, relacionar os referentes; criar outras frases usando as estruturas, etc. 

Fernández (1991) acrescenta que a quarta estratégia para a competência 

leitora, é a competência linguística, que se refere a partir do reconhecimento 

de alguns aspectos como:  

- Unidades nominais e verbais; 

- Expressões de negação, dúvida, interrogação e ordem;  

- Capacidade de reconhecer famílias de palavras.  

Lembramos que não existem receitas prontas para executar as atividades, pois 

as situações de leitura são variadas, tanto no caso de se comparar as leituras 

que ocorrem em diferentes salas de aula ou níveis, como se compararmos, em 

um mesmo grupo, as leituras que são guiadas por propostas diferentes.  

Destacamos a afirmação de Solé (1998) “ler é um procedimento”, de onde 

concluímos que, para se ter domínio dos procedimentos, é necessário 

exercitação. Os próprios alunos devem selecionar marcas e indicadores do 

texto, formular hipóteses, verificá-las, construir interpretações e saberem que 

isso os ajudará a alcançar determinados objetivos.  



Alguns autores, no entanto, afirmam que não é necessário ter uma 

competência linguística desenvolvida, mas sim uma competência discursiva 

para uma competência leitora. 

É claro que quanto mais se domina a LE, mais fácil será o processo da leitura. 

Como mostramos, é verdade, que o domínio do léxico e da gramática da língua 

não garante, por eles mesmos, a compreensão do texto. Deste modo, se o 

indivíduo tem os conhecimentos e as estratégias que destacamos nesta seção 

e, além disso, a competência linguística, não resta dúvidas que a leitura será 

um sucesso. No entanto, ainda que o leitor tenha desenvolvido alguns 

aspectos, mas desenvolveu menos a competência linguística ou ainda a está 

desenvolvendo, ele também pode ser um leitor competente. 

Para Orlandi (2003), cada aprendiz de língua estrangeira leva consigo sua 

própria história de leitura, sendo assim, analisando diferentes histórias de 

comunidades educacionais, será também infinitas as histórias de leituras. As 

relações entre diferentes textos resgatam a história dos sentidos deles. 

A leitura é o momento da interação e, em se tratando do processo ensino 

aprendizagem de língua estrangeira, essa interação vai além da relação texto e 

leitor. Revela-se, também, a língua pela linguagem assumida. 

Além disso, conhecer as diferentes estratégias de leitura e aplicá-las tornará o 

leitor mais crítico, com um desempenho mais eficaz até mesmo na leitura de 

textos em língua materna, valorizando, também, a leitura no processo de 

formação do indivíduo.  

Acrescentamos, com o auxílio do próprio PCN (BRASIL, 1998), que a visão de 

leitura adotada difere da tradicionalmente seguida em sala de aula e em 

material didático, centrada em aspectos de decodificação da palavra escrita, 

em que o único conhecimento utilizado pelo leitor-aluno é o sistêmico, 

baseando-se numa concepção de leitura onde o significado é inerente ao texto 

e não à construção social. 

O trabalhar a leitura de textos é um jeito eficiente de ajudar os alunos a 

descobrir uma das formas de conhecer ao outro e a si mesmo. A escola, por 



sua vez, é um lugar excepcional para que se construa essa prática de leitura 

chegando a criar um hábito entre os alunos. 

 

2.3.1 O DESENVOLVIMENTO DA LEITURA EM LE 

 

Os estudos de Santos (1998) esclarecem que para os níveis iniciais da língua, 

o interessante é o trabalho com textos pequenos e, aos poucos, passar para 

outros mais complexos com o processo de aprendizagem do idioma. Além 

disso, o professor deve atrair o seu leitor-aluno pelo texto que tem em mãos e 

desenvolvê-lo de maneira satisfatória. 

A autora também recomenda para a compreensão do texto algumas etapas: 

uma pré-leitura, uma exploração da situação inicial da narrativa, uma leitura 

descoberta e, por fim, a pós-leitura. 

Nos PCN (BRASIL, 1998), também encontramos esta divisão como fases para 

o trabalho da leitura. Seriam a pré-leitura, a leitura e a pós-leitura. 

Primeiramente, a fase da pré-leitura é reconhecida pela sensibilização do 

aluno em relação aos possíveis significados a serem construídos na leitura com 

base na elaboração de hipóteses. Segundo o mesmo documento a fase 

engloba: 

 

- ativar o conhecimento prévio dos alunos em relação ao 
conhecimento de mundo: explorar o título, subtítulos, figuras, 
gráficos, desenhos, autor, fonte; 

- ativar o pré-conhecimento do aluno em relação à organização 
textual: explorar itens lexicais (“era uma vez”), cabeçalhos (de 
carta), a distribuição gráfica do texto (listagem de ingredientes) 
etc., reveladores da organização textual; 

- situar o texto, identificando quem é o autor, o leitor virtual, 
quando e onde publicado e com que propósito (a quais 
interesses serve), de modo a evidenciar a leitura como uma 
prática sociointeracional. 



Logo, na fase da leitura, o aluno projeta o seu conhecimento de mundo e a 

organização textual nos elementos sistêmicos do texto. Com base no nível de 

compreensão previamente estabelecido, o professor aplica as estratégias de 

leitura que o aluno tem como leitor em sua língua materna. 

É nesta fase também, que o aluno aprende a adivinhar o significado de 

palavras que não conhece, por meio de pistas contextuais, como já 

mencionamos, da mesma forma que é essencial que aprenda a desconsiderar 

a necessidade de conhecer todos os itens lexicais para ler.  

Os PCN (BRASIL, 1998) ressaltam a importância, nesta etapa, das estratégias 

de integração de uma informação a outra, o estabelecimento dos elos coesivos 

e a utilização de estratégias de inferência. O aluno deve aprender a distinguir 

as informações centrais na estrutura semântica do texto e os detalhes. 

E, por fim, na pós-leitura é onde o professor poderá planejar atividades que 

levem os alunos a pensar sobre o texto e avaliar, criticamente, as ideias do 

autor. O principal é relacionar o mundo do aluno com as ideias do autor. 

Através dessas etapas, o professor leva o aluno a interagir com o texto, 

antecipando os acontecimentos, formulando hipóteses a partir do título, 

fazendo relações entre os personagens da história, relacionando suas 

características e, por fim, chegar à leitura individual e compreensão do texto. 

Pensando na função social da LE na sociedade brasileira, os PCN (BRASIL, 

1998) propõem que sejam utilizados diferentes tipos de texto, como textos de 

humor (histórias em quadrinhos, anedotas), textos jornalísticos (notícias, 

entrevistas, classificados, reportagens), textos publicitários, textos literários 

entre outros. 

Assim, com relação ao papel da leitura nas aulas de ELE, é importantíssima a 

escolha dos textos a serem trabalhados. Estes devem contemplar diversos 

gêneros, sendo adequados à faixa etária dos alunos, abordando questões 

culturais, propiciando a interdisciplinariedade, a reflexão e o senso-crítico.  



Observamos que as estratégias de leitura, abordadas nessa seção, não são 

regras que, obrigatoriamente, devam ser seguidas e, sim, um conjunto de 

procedimentos, métodos ou habilidades que podem auxiliar ao aluno atingir 

seus objetivos. 

Para atender a essas necessidades, iniciamos uma reflexão sobre o uso dos 

gêneros textuais em sala de aula por estarem normalmente associados a 

contextos verossímeis com a realidade, enriquecendo, dessa maneira, a 

aprendizagem. 

CAPÍTULO III: GÊNEROS TEXTUAIS: AUTENTICIDADE E ENSINO DE 

LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 

As Orientações Curriculares do Ensino Médio 10 (MEC/SEB, 2006) revelam que 

o conhecimento de Línguas Estrangeiras é muito valorizado no âmbito 

profissional, porém, no caso do Ensino Médio, mais do que encarar o novo 

idioma apenas como uma simples ferramenta ou um instrumento que pode 

levar à ascensão, é preciso entendê-lo como um meio de integrar-se e agir 

como cidadão, como já mencionamos.  

Nesse sentido, o foco do ensino não deve ser exclusivo e predominante na 

preparação para o trabalho ou para a superação de provas seletivas, como o 

vestibular (MEC/SEB, 2006). 

Os professores de línguas precisam, entre outras coisas, 
produzir o seu ensino e buscar explicar por que procedem das 
maneiras como o fazem. Para dar conta desse duplo desafio, o 
movimento comunicativo tem sugerido alçarmos a posição mais 
alta, o nível de abstração das crenças e pressupostos guias. 
Isso equivale a elevar a abstração do nível do método 
(materialidade de ensino, fórmula estável de ação pedagógica) 
para abordagem (conjunto de conceitos nucleados sobre 
aspectos cruciais do aprender e ensinar uma nova língua) 
(ALMEIDA FILHO, 2001, p.19). 

Uma abordagem de ensino se estabelece a partir da reflexão e concretização 

de concepções a partir das experiências, crenças e pressupostos de cada 
                                                           
10 Orientações Curriculares do Ensino Médio a partir de agora, OCEM. 



docente. O que não podemos deixar de lado é que o conhecimento de uma 

língua estrangeira deve levar o aluno a ver-se e constituir-se como sujeito a 

partir do contato e da exposição ao outro, à diferença e ao reconhecimento da 

diversidade. 

O trabalho com a linguagem (tanto em língua materna como em línguas 

estrangeiras) desenvolve as maneiras de ver, relatar, explicar, portar, entre 

muitas outras coisas e, no que diz respeito à leitura - nosso foco de análise - 

ilustram-se várias modalidades, segundo as OCEM (MEC/SEB, 2006):  

- a visual (mídia, cinema);  

- a informática (digital);  

- a multicultural; 

- a crítica (presente em todas as modalidades). 

Deste modo, a fim de aperfeiçoar o processo de interação entre leitor e texto, o 

que alguns não é fácil, o trabalho com gêneros textuais em sala de aula pode 

ser motivador, fácil e agradável, por serem diretamente relacionados à vida e à 

cultura de uma sociedade. 

 

3.1  O USO DOS GÊNEROS TEXTUAIS: CAMINHO PARA A 

APRENDIZAGEM 

 

Com o intuito de promover o ensino de uma língua estrangeira mais 

significativo, os PCN (BRASIL, 2000) propõem uma reflexão sobre os gêneros, 

a fim de direcionar os currículos para um ensino mais eficaz. O objetivo 

principal é levar o conhecimento ao aluno por meio de usos autênticos. 

Todo o texto se organiza dentro de determinado gênero em 
função das intenções comunicativas, como parte das condições 
de produção dos discursos, os quais geram usos sociais que os 
determinam (BRASIL, 1998, p.21). 



O ensino/aprendizagem de língua estrangeira, para o Ensino Médio, deve ter 

mobilidade, ação e não ser de forma estática, pois sendo “a língua o veículo de 

comunicação de um povo, é através de sua forma de expressar-se que esse 

povo transmite sua cultura, suas tradições, seus conhecimentos” (BRASIL, 

2000, p.61). 

É essencial que o ensino de uma língua estrangeira introduza a comunicação 

real ou a mais autêntica possível, pois, dessa forma, os diferentes elementos 

que a compõem estarão presentes, produzindo sentido à realidade. 

 

3.1.1 GÊNEROS TEXTUAIS: DEFINIÇÃO E INTERAÇÃO 

 

Muitos estudos relacionados à noção de gêneros textuais mostram como é 

proveitosa sua utilização no processo de ensino/aprendizagem de línguas, visto 

que há uma preocupação em relacionar o ensino em sala de aula com as 

situações reais de uso da língua estrangeira propriamente dita. 

Por essa razão, utilizaremos, principalmente, os estudos de Bernard 

Schneuwly, Joaquim Dolz, Jean Paul Bronckart e Luiz Antônio Marcuschi para 

desenvolver o tema tratado ao longo desse terceiro capítulo.  

Fortemente atrelados à vida cultural e social humana, os gêneros são 

atividades discursivas socialmente estabilizadas (BRONCKART, 1999). Jean 

Paul Bronckart enfatiza a questão do gênero, sob o prisma de gêneros de 

texto, os quais são facilmente reconhecidos nas práticas sociais de linguagem.  

Chamamos de texto toda a unidade de produção de linguagem 
situada, acabada e auto-suficiente (do ponto de vista da ação 
ou da comunicação). Na medida em que todo texto se inscreve, 
necessariamente, em um conjunto de textos ou em um gênero, 
adotamos a expressão gênero de texto (BRONCKART, 1999, 
p.75). 

Marcuschi (2002), com essa mesma percepção, define gêneros textuais (de 

textos) como uma noção vaga para os textos materializados encontrados no 



dia-a-dia e que apresentam características sociocomunicativas definidas pelos 

conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição característica. 

A linguagem, como prática social, é proposta por Bronckart (1999) como 

interacionismo social, onde o comportamento humano se materializa através de 

ações de linguagem, que se concretizam discursivamente dentro de um 

gênero. 

No interacionismo social há a dependência da história das relações do 

indivíduo com sua sociedade e a utilização da linguagem. Schneuwly e Dolz 

(2011) explicam que o fato de pertencer a uma comunidade de interpretação 

das unidades de representação já permite a compreensão e a antecipação das 

atividades de outros membros deste lugar, permitindo a modificação do seu 

próprio comportamento, levando em consideração o ponto de vista do outro.  

Deste modo, segundo os autores, há duas maneiras de interação entre o 

aprendiz e o texto: a primeira seria a construção direta, “o objetivo primeiro é 

instrumentalizar o aprendiz para que ele possa descobrir, com seus 

camaradas, as determinações sociais das situações de comunicação” 

(BRONCKART, 1999, p.40); a segunda maneira seria as “intervenções 

sistemáticas do professor que desempenham papel central para a 

transformação das interações entre o aprendiz e o texto” (idem). 

A primeira posição, chamada de “interacionismo intersubjetivo”, enfatiza a troca 

de aprendizagem, centralizada no contexto de interação. No entanto, segundo 

Schneuwly e Dolz (2011) há uma dificuldade nesta aprendizagem: “os 

discursos são considerados objetos de aprendizagem e instrumentos a 

serviços da aprendizagem, mas são raramente abordados como objetos de 

ensino (p.40)”. Assim, sem selecionar objetivos e objetos progressivos para o 

ensino, não se formalizariam intervenções do professor. 

A segunda posição, reconhecida como “interacionismo instrumental”, analisa:  

As intervenções intencionais dos professores em função de um 
projeto (...) estuda não só os ajustes retrospectivos para 
assegurar a continuidade das aprendizagens, mas, sobretudo, 
o efeito dos ajustes prospectivos, em função do modelo 



buscado, das novidades introduzidas e do pré-enquadre 
proposto (SCHNEUWLY e DOLZ, 2011, p.40). 

As intervenções do interacionismo instrumental são medidas pelos professores, 

que são responsáveis por auxiliar os discentes a assimilarem o que está sendo 

aprendido. Desta maneira, é mais fácil de controlar os diversos componentes 

que integram o processo de ensino/aprendizagem.  

Com o suporte teórico de Schneuwly e Dolz, optamos por essa última posição, 

pois as situações de ensino são feitas, principalmente, para “permitir aos 

alunos que ultrapassem seus próprios limites na direção definida pelas 

finalidades” (2011, p.42). Os professores, articulando por meio de estratégias, 

disponibilizam uma “sequência didática”11 organizada para melhorar a prática 

da linguagem dos alunos. 

Schneuwly e Dolz afirmam que essas mediações comunicativas se transferem 

na forma dos gêneros, pois “constituem o instrumento de mediação de toda 

estratégia de ensino e o material de trabalho, necessário e inesgotável, para o 

ensino da textualidade” (2011, p.44). 

Os textos organizam-se sempre dentro de certas restrições de 
natureza temática, composicional e estilística, que os 
caracterizam como pertencentes a este ou aquele gênero. 
Desse modo, a noção de gênero, constitutiva do texto, precisa 
ser tomada como objeto de ensino (BRASIL, 1998, p.23). 

As estratégias de ensino com o uso dos gêneros textuais buscam intervenções 

que favoreçam o aprendizado e os instrumentos necessários para o 

desenvolvimento do aluno nas atividades propostas.  

Ainda que a unidade de trabalho seja o texto, é necessário que 
se possa dispor tanto de uma descrição dos elementos 
regulares e constitutivos do gênero, quanto das 
particularidades do texto selecionado (BRASIL, 1998, p.48). 

                                                           
11 Os autores definem a “sequência didática” como “um conjunto de atividades 

escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou 
escrito” (2011, p.43). 

 



Enfatizamos, então, a importância das sequências didáticas, mencionadas 

anteriormente, para fundamentar e guiar as intervenções dos professores no 

processo de utilização dos gêneros. 

 

3.1.2 GÊNEROS TEXTUAIS COMO OBJETOS DE ENSINO 

 

No segundo capítulo, discutimos a leitura como uma das habilidades 

fundamentais e de considerável importância a serem desenvolvida pelo ser 

humano, pois é um dos principais meios que o aluno encontra para 

compreender a realidade em que ele está inserido, além de aumentar sua visão 

de mundo e suas reflexões.  

Tratamos, também, da dificuldade que os alunos encontram no processo da 

leitura que, muitas vezes, não é fácil e muito menos motivador, quando lêem 

um texto para apresentação de algo para o professor. Neste momento, 

destacamos a função do docente que se estende à importância de inserir os 

alunos no mundo da leitura a fim de incentivá-los a vê-la como uma atividade 

de lazer, onde eles, alunos, podem relacionar o imaginário da leitura com sua 

realidade, suas experiências e assim perceber como é fácil gostar de ler 

quando se compreende o texto. 

Na escola, onde os textos fazem parte não só da leitura por lazer, mas sim do 

processo de aprendizagem, é possível encontrar nos gêneros textuais a forma 

de tornar a leitura mais agradável e motivadora. Deste modo, acrescentamos 

que o trabalho com gêneros textuais é, sem dúvidas, produtivo e interessante 

por construírem um contexto próximo à vida e à cultura da humanidade, fator 

importante no ensino de LE.  

Bezerra (2005, p.45) aponta com destaque que a “variedade de textos é 

motivada, principalmente, pela ideia de que os alunos precisariam ler textos 

mais atuais, mais próximos de sua realidade tanto do ponto de vista da 

temática quanto da linguagem”. Os gêneros textuais permitem um leque de 



formas de abordagens para o ensino em sala de aula que contribuem para a 

construção do conhecimento do aluno, em vista de serem de seu próprio 

cotidiano.  

Novamente retomamos que a leitura, principalmente em língua estrangeira, 

pode ser um processo ainda mais complexo, levando em conta a questão do 

vocabulário, da gramática e do uso desta língua. Entre o Espanhol e o 

Português (especialmente o falado no Brasil) os efeitos dessa 

proximidade/distância também se manifestam, de forma por vezes ambígua, 

nos processos de aprendizagem. 

A promessa de facilidade que a Língua Espanhola traz 
inicialmente para os aprendizes brasileiros se vê muito 
rapidamente frustrada, e é muito comum que estudantes 
passem de uma expectativa positiva quanto à rapidez da 
aprendizagem do Espanhol para uma fase que pode ir da 
desconfiança e medo à conclusão de impossibilidade, uma 
impossibilidade que leva a grandes índices de desistência 
(MEC/SEB, 2006, p.140). 

A inserção dos gêneros textuais no ensino, como destacamos, é adequada 

para o que se propõem ao ensino do espanhol no Ensino Médio, porém 

Marcuschi (2002) destaca uma problemática entre os gêneros textuais e seu 

uso pedagógico: 

Surgem emparelhados a necessidades e atividades 
socioculturais, bem como na relação com inovações 
tecnológicas, o que é facilmente perceptível ao se considerar a 
quantidade de gêneros textuais hoje existentes em relação a 
sociedades anteriores à comunicação escrita (MARCUSCHI, 
2002). 

Ter um maior conhecimento de gêneros textuais é importante para o 

entendimento de diversos textos, porém há a necessidade de delimitar o 

conteúdo pedagógico, considerando os objetivos de sua aprendizagem já que 

há um incontável número gêneros textuais.  

Frente ao incontável número de gêneros textuais é 
indispensável ao professor definir o gênero a ser trabalhado em 
aula, de modo que o escolhido atenda aos objetivos propostos 
para determinada aula, seja o que grupo tenha maior afinidade 
e desperte o interesse dos alunos ao tema do texto, a fim de 
possibilitar oportunidades de aprendizagem, o trabalho do 



professor deve respeitar as motivações e a afetividade dos 
alunos, a complexidade do tema, o projeto político-pedagógico 
da escola e da classe além do conteúdo apreensível 
(SCHNEUWLY e DOLZ, 2011). 

A questão da diversidade textual e o modo com que ela deve ser encarada 

podem representar duas das principais preocupações dos professores para a 

preparação do planejamento escolar. A decisão de quais os gêneros que se 

deve selecionar a partir de tantos que existem, diz respeito ao que 

fundamentará os objetivos propostos pelos professores na elaboração do 

currículo, porém há alguns critérios possíveis para a seleção dos gêneros e os 

apresentaremos a seguir. 

 

3.1.3 OS AGRUPAMENTOS DE GÊNEROS 

 

Schneuwly e Dolz apresentam que os gêneros textuais fazem parte da 

comunicação cotidiana e constituem “ingrediente base do trabalho escolar, 

pois, sem os gêneros, não há comunicação e, logo, não há trabalho sobre a 

comunicação” (2011, p.49). 

Os gêneros textuais, por seu caráter genérico, são um termo de 
referência intermediário para a aprendizagem. Do ponto de 
vista do uso e da aprendizagem, o gênero pode, assim, ser 
considerado um megainstrumento que fornece um suporte para 
a atividade, nas situações de comunicação, e uma referência 
para os aprendizes (SCHNEUWLY e DOLZ, 2011, p.65). 

Deste modo, retomamos o questionamento da seção anterior: quais os gêneros 

que se deve selecionar para que a aprendizagem seja eficaz no trabalho 

escolar objetivando as situações reais de uso da língua estrangeira? 

Dentre alguns critérios possíveis, apresentaremos duas propostas: a primeira é 

a sugerida pelas OCEM (2006) e a outra é a sugerida por Schneuwly e Dolz 

(2011). 



Primeiramente, as OCEM, referentes aos Conhecimentos de Língua 

Estrangeira, revelam que: 

Os trabalhos de leitura devem ter continuidade, embora com 
mudanças de perspectivas [...] as escolas de algumas regiões 
possam interessar-se em intensificar o desenvolvimento de 
leitura no terceiro ano, com vistas a ajudar os alunos na 
preparação para o vestibular (MEC/SEB, 2006, p.111). 

Apesar da leitura focando a preparação para o vestibular, o documento 

corrobora com a proposta de leitura como prática cultural e crítica de 

linguagem, componente para a construção da cidadania e formação dos 

alunos. 

Sobre os textos a serem escolhidos, o documento afirma que “a escolha dos 

textos de leitura deve, por exemplo, partir de temas de interesse dos alunos e 

que possibilitem reflexão sobre sua sociedade e ampliação da visão de mundo” 

(MEC/SEB, 2006, p.114). 

Dessa forma, o que se propõe é que: 

 [...] na delimitação dos conteúdos, as escolas procurem 
organizar suas práticas de ensino por meio de agrupamentos 
de textos, segundo recortes variados, em razão das demandas 
locais, fundamentando-se no princípio de que o objeto de 
ensino privilegiado são os processos de produção de sentido 
para os textos (MEC/SEB, 2006, p.36). 

Para corroborar essa proposta, refletimos sobre a hipótese de sequências 

didáticas, como já explicamos anteriormente a partir da definição de Schneuwly 

e Dolz, que envolvam agrupamentos de textos. Esses agrupamentos são 

baseados, segundo as OCEM (MEC/SEB, 2006, p.36), em recortes relativos a: 

- Temas neles abordados;  

- Mídias e suportes em que circulam;  

- Domínios ou esferas de atividades de que emergem;  

- Seu espaço e/ou tempo de produção; tipos ou sequências 
textuais que os configuram;  

- Gêneros discursivos que neles se encontram em jogo e 
funções sócio-comunicativas desses gêneros;  



- Práticas de linguagem em que se encontram e comunidades 
que os produzem. 

Esses agrupamentos devem ser ao longo da formação oferecida no Ensino 

Médio e à luz dos projetos político-pedagógicos das escolas seguindo “o grau 

de complexidade na configuração, no funcionamento e/ou na circulação social 

dos textos e o grau de complexidade na abordagem do(s) recorte(s) de 

conteúdos de ensino e de aprendizagem” (MEC/SEB, 2006, p.36). 

Por outro lado, Schneuwly e Dolz avaliam esses domínios de circulação social 

dos gêneros com outro critério, ligado ao desenvolvimento de determinadas 

capacidades de linguagem – narrar, relatar, argumentar, expor e descrever 

ações.  

Tendo em vista a infinita diversidade de gêneros textuais existentes, a proposta 

dos autores viabiliza o ensino dos gêneros na escola. O quadro a seguir 

(SCHNEUWLY e DOLZ, 2011, p. 51), representa a proposta provisória de 

agrupamento de gêneros: 

  

Quadro 3: PROPOSTA PROVISÓRIA DE AGRUPAMENTOS DE GÊNEROS 

 (Fonte: SCHNEUWLY, B.; DOLZ, J. Gêneros orais e escritos na escola. Campinas: 
Mercado de Letras, 2011) 

Domínios sociais de comunicação 
Aspectos tipológicos 

Capacidade de linguagem dominante 

 

Exemplos de gêneros orais e escritos 

 

Cultura literária ficcional 
Narrar 

Mimeses da ação através da criação da 
intriga no domínio verossímil 

 

 

 

 

 

 
conto maravilhoso 

conto de fadas 
fábulas 
lenda 

narrativa de aventura 
narrativa de ficção científica 

narrativa de enigma 
narrativa mítica 

sketch ou história engraçada 
biografia romanceada 

romance 
romance histórico 
novela fantástica 

conto 
crônica literária 



 adivinha 
piada 

 

Documentação e memorização de ações 
humanas 

Relatar 
Representação pelo discurso de 
experiências vividas, situadas no 

tempo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
relato de experiência vivida 

relato de viagem 
diário íntimo 
testemunho 

anedota ou caso 
autobiografia 

curriculum vitae 
notícia 

reportagem 
crônica social 

crônica esportiva 
histórico 

relato histórico 
ensaio ou perfil biográfico 

biografia 

Domínios sociais de comunicação 
Aspectos tipológicos 

Capacidade de linguagem dominante 

 

Exemplos de gêneros orais e escritos 

 
 

Discussão de problemas sociais 
controversos 
Argumentar 

Sustentação, refutação e negociação de 
tomadas de posição 

 
 
 
 
 
 

 
texto de opinião 

diálogo argumentativo 
carta do leitor 

carta de reclamação 
carta de solicitação 
deliberação informal 

debate regrado 
assembleia 

discurso de defesa (advocacia) 
discurso de acusação (advocacia) 

resenha crítica 
artigos de opinião ou assinados 

editorial 
ensaio 

 
 



 

Transmissão e construção de saberes 
Expor 

Apresentação textual de diferentes 
formas dos saberes 

 
texto expositivo (em livro didático) 

exposição oral 
seminário 

conferência 
comunicação oral 

palestra 
entrevista de especialista 

verbete 
artigo de enciclopédico 

texto explicativo 
tomada de notas 

resumo de textos expositivos e explicativos 
resenha 

relatório científico 
relatório oral de experiência 

 
 

 
 

Instruções e prescrições 
Descrever ações 

Regulação mútua de comportamentos 

 
instruções de montagem 

receita 
regulamento 

regras de jogo 
instruções de uso 

comandos diversos 
textos prescritivos 

 
 

 

Esta divisão consiste em organizar os gêneros textuais a partir das 

semelhanças que as situações de produção dos gêneros possuem. Cada 

gênero implica em um ensino adaptado, pois apresenta características distintas 

(CALDAS, 2007).  

O princípio sobre o qual a progressão está elaborada é muito 
simples: trata-se de construir, com os alunos, em todos os 
graus de escolaridade, instrumentos, visando ao 
desenvolvimento das capacidades necessárias para dominar 
os gêneros agrupados (SCHNEUWLY e DOLZ, 2011, p.53). 

O professor, explorando a diversidade dos textos, aproxima o aluno das 

situações originais de produção dos textos não escolares. Isso trará aos alunos 

condições para que compreendam o funcionamento dos gêneros textuais, 

familiarizando-os com suas peculiaridades, o que facilitará o domínio que 

deverão ter sobre eles.  



“A melhor maneira para trabalhar o ensino de gêneros textuais é envolver os 

alunos em situações concretas de uso da língua, de modo que consigam, de 

forma criativa e consciente, escolher meios adequados aos fins que deseja 

alcançar” (CALDAS, 2007).  

Tendo em vista a comunicação que se realiza através dos textos, estes devem 

possibilitar aos discentes a produção e compreensão de maneira adequada a 

cada situação de interação comunicativa.  

 

3.1.4 A ELABORAÇÃO DIDÁTICA DOS GÊNEROS COMO OBJETOS DE 

ENSINO 

 

Retomando as reflexões sobre modelo didático e sequências didáticas de 

Schneuwly e Dolz, expusemos que o modelo didático é o produto que resulta 

de uma investigação a respeito do gênero com propósitos de ensino e precisa 

fornecer objetos potenciais e permitir ainda a elaboração de sequências 

didáticas de complexidade crescente, que são compreendidas como um 

conjunto de atividades planejadas sistematicamente, durante uma situação de 

ensino (OLIVEIRA, 2010). 

Uma organização curricular baseada no trabalho com gêneros exige uma 

definição de quais gêneros são mais adequados para o ensino conforme as 

necessidades e as possibilidades de aprendizagem dos alunos.  

Segundo Gomes-Santos (2007), alguns desses gêneros podem retornar ao 

longo da escolaridade dos alunos e, nesse caso, o retorno de um gênero já 

estudado é orientado por um trabalho diferenciado, que leve em conta os 

conhecimentos já aprendidos e que permita algum tipo de progressão no 

processo de aprendizagem. 

O que o trabalho com os gêneros textuais almeja é que o aluno se adapte, ao 

longo de sua escolaridade, a uma série de gêneros para que aprendam a lê-



los, escutá-los, produzi-los e a desenvolver uma reflexão sobre eles. “A escola 

é tomada como autêntico lugar de comunicação, e as situações escolares, 

como ocasiões de produção/recepção de textos” (SCHNEUWLY e DOLZ, 2011, 

p.66).  

Nessa direção, Gomes-Santos (2007) revela que o ensino de um gênero exige 

que esse gênero seja conhecido pelo professor. Deste modo o professor define 

quais serão os componentes para um ensino sistemático, ou seja, elabora-se 

um modelo didático do gênero. O autor ainda apresenta, para isso, quatro 

fontes de informação que podem ser convocadas: 

I) As práticas sociais de referência: como o gênero funciona, 
como se dá sua produção e recepção nas práticas sociais; 

II) A literatura sobre o gênero: como se define o gênero, como 
ele é caracterizado nos estudos que se voltam para ele; 

III) As práticas linguageiras dos alunos, suas necessidades e 
possibilidades de aprendizagem, segundo sua faixa etária e 
seu grau de letramento; 

IV) As práticas escolares: ou seja, o modo com que a escola 
vem lidando com o ensino de língua, as experiências 
acumuladas, as formas de trabalho já experimentadas no 
cotidiano escolar. 

Assim, é possível determinar aquilo que se pretende ensinar a partir do gênero 

selecionado, excluindo ou deixando para outro momento o ensino de 

determinadas dimensões do gênero. Um modelo didático apresenta, segundo 

Schneuwly e Dolz (2011, p.70), duas grandes características: 

1. Ele constitui uma síntese com objetivo prático, destinada a 
orientar as intervenções dos professores; 

2. Ele evidencia as dimensões ensináveis, com base nas quais 
diversas sequências didáticas podem ser concebidas. 

Em vista do agrupamento dos gêneros, da seleção dos textos e da organização 

curricular, o professor é quem melhor conhece seus alunos e sua escola, além 

de poder contar com o material didático para auxiliá-lo no processo de 

ensino/aprendizagem dos alunos e no processo metodológico de sua aula. 



A respeito desse material didático a ser utilizado destacamos, segundo as 

OCEM (MEC/SEB, 2006, p.154), que: 

Pode-se dizer, em linhas gerais, que material didático é um 
conjunto de recursos dos quais o professor se vale na sua 
prática pedagógica, entre os quais se destacam, grosso modo, 
os livros didáticos, os textos, os vídeos, as gravações sonoras 
(de textos, canções), os materiais auxiliares ou de apoio, como 
gramáticas, dicionários, entre outros. 

Apesar dos diversos recursos apresentados e sugeridos, o que geralmente 

encontramos para apoio constante dos professores é a utilização dos livros 

didáticos, senão como o único material utilizado, ao menos como o principal, o 

que leva, em certas ocasiões, a uma dependência excessiva. Orlandi (1987), 

sobre o material didático, acrescenta: 

[...] Enquanto objeto, o material didático anula sua condição de 
mediador. O que interessa, então, não é saber utilizar o 
material didático para algo. Como objeto, ele se dá a si mesmo, 
e o que interessa é saber o material didático. A reflexão é 
substituída pelo automatismo, porque, na realidade, saber o 
material didático é saber manipular (p.22). 

É importante ressaltar que o livro didático deve ser “referência para o trabalho 

docente, como um recurso, não o único, facilitador do processo de ensinar e 

aprender, como um guia orientador geral, que auxilia na seleção e organização 

dos objetivos e conteúdos” (MEC/SEB, 2006, p.154). 

Atualmente, no Brasil, há uma grande produção de livros didáticos, com 

variedade de linhas teóricas e diversidade de propósitos, além de serem 

publicados tanto por editoras nacionais quanto por estrangeiras, bem como 

feitos por autores nacionais, por autores estrangeiros ou em parceria. Deste 

modo, é imprescindível uma análise dos materiais estabelecendo critérios e 

objetivos definidos, a fim de atender às necessidades de ensino.  

Em meio tantos exemplares, para auxiliar o professor na seleção do livro 

didático, importantes programas do Ministério da Educação, voltados apenas 

para o Ensino Fundamental, foram ampliados e passaram a atender às escolas 

públicas de Ensino Médio, dentre eles o Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD). 



A avaliação de livros didáticos para o Ensino Médio teve início em 2004, no 

então Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio (PNLEM), com a 

publicação da Resolução nº 38 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE). 

Em 2010, foi publicado o Decreto 7.084, de 27 de janeiro de 2010, que 

regulamentou a avaliação e distribuição de materiais didáticos para toda a 

educação básica, garantindo, assim, a regularidade da distribuição. Dessa 

forma, o antigo PNLEM foi incorporado ao Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD), executado pelo FNDE e pela Secretaria da Educação Básica 

(SEB/MEC). 

O Guia PNLD de 2011 incluiu o componente curricular Língua Estrangeira 

Moderna: Espanhol e Inglês para o Ensino Fundamental, registrando um 

conjunto de normas organizadoras da proposta de avaliação dos livros 

didáticos da área.  

Contudo, o efetivo reconhecimento do papel da língua estrangeira na formação 

do aluno do Ensino Médio só foi incluído na área de Linguagem no Guia de 

Livros Didáticos PNLD 2012 - Língua Estrangeira Moderna, direcionando os 

critérios de avaliação, definidos como relevantes para a seleção das coleções 

de livros. Esse processo foi orientado para  

O entendimento de linguagem como atividade social e política, 
que envolve concepções, valores e ideologias inerentes aos 
grupos sociais; atividade em permanente construção, por isso 
heterogênea e historicamente situada; prática discursiva, 
expressa por meio de manifestação verbal e não verbal e que 
se concretiza em diferentes línguas e culturas (PNLD, 2011, 
p.10). 

No Guia PNLD de 2012, os critérios específicos para a seleção abordam a 

linguagem como “atividade social e política, que envolve concepções, valores e 

ideologias inerentes aos grupos sociais” (2011, p.10) utilizando os gêneros 

textuais como elemento para o ensino da língua estrangeira e formação do 

aluno de Ensino Médio.  

A seleção dos textos verbais e não verbais, quanto aos temas 
e à diversidade de tipos e gêneros de texto, de forma a garantir 



variedade representativa da diversidade étnica, social e cultural 
brasileira e das comunidades falantes da língua estrangeira [...] 
(PNLD, 2011, p.11). 

As práticas da linguagem surgem entre as práticas, propriamente ditas, e as 

atividades de linguagem. “Os modelos de práticas de linguagem estão 

disponíveis no ambiente social e os membros da sociedade que os dominam 

têm a possibilidade de adotar estratégias para que os aprendizes possam de 

apropriar deles” (SCHNEUWLY e DOLZ, 2011, p.44). O comportamento dos 

alunos diante dessas capacidades de linguagem será produto do que o 

professor está fazendo, fundamentando as novas aprendizagens. 

Por essa razão, a escolha do livro didático exige da equipe pedagógica 

envolvida a compreensão do processo pedagógico dos alunos, bem como as 

circunstâncias que se encontra o grupo escolar. Uma proposta na forma de 

material didático é, por vezes, estática, perdendo os princípios aos quais se 

apoia para o processo pedagógico.  

Desta maneira, ressaltamos que o manual adotado ou o material didático 

preparado, objetivando o desenvolvimento da língua estrangeira, não pode ser 

transformado num fim para o professor, mas deve ser considerado meio para o 

seu desenvolvimento.  

Prosseguiremos com a análise das sugestões de materiais didáticos ao 

professor para o trabalho a leitura em ELE com o uso dos gêneros textuais. 

 

CAPÍTULO IV: EMPREGANDO OS GÊNEROS TEXTUAIS EM LIVROS 

DIDÁTICOS 

 

“Os professores de línguas precisam, entre outras cousas, produzir o seu 

ensino e buscar explicar por que procedem das maneiras como o fazem” 

(ALMEIDA FILHO, 2001, p.19). As palavras do autor nos levam a acreditar que 



é fundamental que o ensino seja integrador e eficaz para que se alcancem os 

objetivos propostos com ações coerentes à realidade dos alunos. 

Retomando alguns conceitos sobre leitura, apresentamos que esta envolve 

processos mentais de atenção, percepção, memória e pensamento, que 

desencadeiam operações necessárias para a compreensão da linguagem, 

propiciando a interação entre leitor e autor no texto. Assim, “o processo de 

leitura deve garantir que o leitor compreenda os diversos textos que se propõe 

a ler” (SOLÉ, 1998, p.116), devendo ser ensinado para isso. 

No que diz respeito ao uso dos gêneros textuais, apontamos sua importância 

por permitir um leque de formas de abordagens para o ensino em sala de aula 

que contribuem para a construção do conhecimento do aluno, em vista de 

serem de seu próprio cotidiano. 

Deste modo, diante das considerações apresentadas ao longo do trabalho, 

neste capítulo iremos atrelar teoria e prática para demonstrar como o material 

didático sugere o ensino do espanhol como língua estrangeira a partir da leitura 

de gêneros textuais em livros didáticos do Ensino Médio. 

Primeiramente, selecionamos dois materiais didáticos adotados por duas 

escolas de Ensino Médio de São Paulo, uma da capital e uma do ABC paulista. 

As escolas selecionadas são particulares e contam com o ensino do espanhol 

em sua grade curricular, já há algum tempo, como um diferencial em relação às 

outras de suas respectivas regiões.  

Apesar de fundamentar nosso trabalho em documentos governamentais que 

envolvem a educação pública, a escolha pelas escolas particulares foi 

cometida devido à falta da disciplina Língua Espanhola em escolas públicas, 

pois, como já mencionamos no primeiro capítulo sobre a Lei do Espanhol12, 

esta disciplina vem passando por um processo de inserção na grade curricular 

ao passo que o prazo para a adequação das escolas ainda não se encerrou. 

                                                           
12 Lei 11.161, onde no artigo 1º estabelece que “o ensino da língua espanhola, de 
oferta obrigatória pela escola e de matrícula facultativa para o aluno, será implantado, 
gradativamente, nos currículos plenos do ensino médio”. 



Em um segundo momento, houve a aceitação por parte das escolas e dos 

professores que lecionam a disciplina Língua Espanhola no Ensino Médio, para 

que pudéssemos analisar o material didático que eles haviam adotado. Esses 

materiais são: Coleção Prefiero Español, organizado por Gretel Eres 

Fernández, contendo três volumes, da Editora Moderna Ltda., de 2010 e 

Coleção Expansión, de Henrique Romanos e Jacira Paes de Carvalho, 

contendo três volumes, da Editora FTD S.A., de 2011. 

Nossa análise será dividida pela coleção didática e por seus volumes, que 

representam cada ano do Ensino Médio (1° 2° e 3° ano). Com relação à 

escolha dos textos, nos baseamos no quadro de Schneuwly e Dolz (2011, 

p.51), apresentado no terceiro capítulo, que representa a proposta provisória 

de agrupamento de gêneros. Destacamos um exemplo de gênero textual de 

cada um dos cinco agrupamentos propostos pelos autores em função das 

regularidades linguísticas (narrar, relatar, argumentar, expor e descrever 

ações). 

Após essa seleção, discorreremos sobre o uso desses textos no material 

didático e sobre as orientações dadas pelo Guia do Professor de como 

trabalhar com eles. Com essas orientações, resgataremos os conceitos 

expostos no segundo capítulo e nos PCN (BRASIL, 1998), sobre o trabalho 

feito nas fases da leitura (a pré-leitura, a leitura e a pós-leitura).  

 

4.1 COLEÇÃO PREFIERO ESPAÑOL 

 

A coleção Prefiero Español privilegia a língua estrangeira como veículo de 

comunicação que facilita e permite a interação humana (oral e escrita) baseada 

nos conceitos dos Parâmetros Curriculares Nacionais – Ensino Médio (PCN-

EM) e as Orientações Curriculares para o Ensino Médio – Espanhol (OCEM 

Espanhol). 



O princípio metodológico que o material segue se associa à abordagem 

comunicativa, em que se pretende capacitar o aprendiz para uma comunicação 

real (não só na vertente oral, mas também na escrita com outros falantes da 

Língua Espanhola). Para esse fim, o material apresenta textos, gravações e 

materiais autênticos e se realizam atividades que procuram imitar com 

fidelidade a realidade fora da sala de aula.  

A meta prioritária do Prefiero Español é a que o aluno alcance, ao final dos três 

volumes, um nível de competência comunicativa correspondente ao que se 

espera de um aluno independente (nível B1 do Marco Comum Europeu de 

Referência13).  

Cada volume do material contém oito unidades didáticas e se prevê a 

necessidade de sete a oito horas de aula para desenvolver cada uma delas, o 

que supõe, aproximadamente, que cada unidade será estudada ao longo de 

um mês de aulas. No entanto, o professor deve ter autonomia para suprir 

atividades que não considera de especial relevância para seus alunos em um 

momento específico ou para acrescentar outras que julgue necessárias. 

Para essas situações de atividades extras, o Guia Didático (Guia do Professor) 

de cada volume oferece sugestões de ampliação de conteúdo, exercícios e 

atividades – orais e escritos – que o professor poderá incluir sempre que 

considerar oportuno. 

Além das sugestões, o Guia do Professor apresenta as respostas dos 

exercícios com a correspondente indicação da atividade a que se refere. Há 

também informações variadas como: dados de obras, texto e autor; endereços 

                                                           
13 O Marco Comum Europeu de Referência (Marco Común Europeo de Referencia – 
MCER) é um projeto que se insere dentro da política linguística do Conselho da 
Europa e tem os seguintes objetivos: “1. Proteger e desenvolver a herança cultural e a 
diversidade da Europa como fonte de enriquecimento mútuo entre os diversos povos 
europeus. 2. Facilitar a mobilidade dos cidadãos assim como o intercâmbio de ideias. 
3. Desenvolver uma abordagem de ensino de línguas baseado em princípios comuns 
para todas as línguas da Europa. 4. Promover o plurilinguismo”. Os níveis de 
referência estabelecidos pelo MCER são escalas que descrevem os sucessivos graus 
de domínio que se pode alcançar na aprendizagem de uma segunda língua. 
(Diccionario de Términos Clave de ELE) 



de internet ou títulos de obras nas quais o professor pode obter ou ampliar as 

informações sobre algum assunto em particular. 

Em cada volume do Livro do Aluno há também uma unidade de revisão, cujo 

trabalho é opcional e pode se adequar à necessidade de cada grupo: como 

tarefa de casa, como uma revisão ao final do ano letivo ou como revisão no 

começo da próxima unidade trabalhada. 

O material, levando em consideração a diversidade da realidade brasileira 

(tanto na situação geográfica e social quanto no contexto escolar), oferece ao 

professor a oportunidade de ajustar e adaptar o uso para os seus objetivos e 

ao plano curricular do curso, a carga horária das aulas de ELE, a quantidade 

de alunos em cada grupo, a possibilidade de desenvolver atividades 

interdisciplinares, aos recursos disponíveis na escola e aos interesses dos 

alunos. 
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O primeiro volume do material didático parte do princípio de que os alunos de 

1° ano do Ensino Médio não tiveram contato prévio com a língua estrangeira, 

assim, o objetivo principal é estreitar esses laços por meio de apresentações e 

metodologia de estruturas básicas de ELE. O Prefiero Español 1 apresenta 

além das unidades especificadas anteriormente, uma unidade de introdução, 

para que os alunos se aproximem da língua gradativamente. 

A obra, no que se refere ao uso do Português para as aulas de ELE, aborda a 

relação que existe quando o aluno exposto à língua estrangeira amplia o seu 

conhecimento na própria língua materna, sendo inevitável estabelecer 

comparações e contrastes entre elas. Para isso, o livro ressalta aos alunos 

aqueles aspectos que geralmente representam dificuldades específicas, seja 

                                                           
14 FERNÁNDEZ, Gretel Eres. Prefiero español volumen 1. São Paulo: Moderna, 2010 
– Daqui para frente indicaremos somente as páginas. 



por diferença de usos ou estruturas, seja pela proximidade ou semelhança 

entre os idiomas que favorecem na interferência que a língua materna exerce 

sobre a aprendizagem da língua estrangeira. 

Todos os textos que constituem a série têm por função apresentar, detalhar e 

exemplificar, sempre com o apoio de um contexto inicial, o tema da unidade. 

Desse modo, incluem-se um ou mais textos autênticos - de forma íntegra ou 

um fragmento, respeitando o nível linguístico e as idades dos alunos – cujo 

gênero varia de unidade para unidade ou dentro da mesma unidade. 

Selecionamos alguns textos entre as unidades didáticas do material para 

evidenciar as várias maneiras que o Guia do Professor recomenda o trabalho 

dos gêneros. As etapas de pré-leitura, leitura e pós-leitura apresentadas a 

partir da tipologia de Schneuwly e Dolz da proposta provisória de agrupamento 

de gêneros serão observadas na análise, a seguir.   

 

4.1.2.1 NARRAR 

 

Exemplificando o agrupamento narrar escolhemos um fragmento (p.64) do livro 

¡Cómo molo!, de Elvira Lindo, que tem como tema “campo vs. ciudad”. Manolito 

Gafotas, personagem espanhol da literatura juvenil que apresenta temas de 

realismo social e humor, oferece uma visão da família de classe média 

espanhola. A autora Elvira Lindo vive em Madri e é colunista do jornal El país, 

se destaca pelo dinamismo e pela capacidade de escrever sobre os mais 

diferentes temas para diferentes públicos e suportes. 



 

Sobre o texto em questão, o Guia do Professor sugere,  

Pré-Leitura: esclarecer a noção de “pueblo” na Espanha 

correspondente à “cidade do interior” no Brasil; a expressão “tercera 

edad”, em português, se referir às pessoas idosas, “segunda edad” 

corresponder aos adultos e “primeira edad” às crianças. 

Leitura: explicitar o peso da chamada “tercera edad” no conjunto da 

sociedade espanhola e na educação das crianças.  

Pós-Leitura: refletir sobre a Espanha ser um país com um 

percentual elevado, em relação ao Brasil, no número de idosos. Por 

esse motivo, esse setor da população goza de uma série de serviços 

sociais de qualidade, além do mais, é comum que os idosos morem 



com seus filhos, e não em casas de repouso, e que se ocupem, 

muitas vezes, da educação de seus netos.  

 

4.1.2.2 RELATAR 

 

Para ilustrarmos o agrupamento relatar, a atividade selecionada apresenta um 

fragmento (p.48) de uma notícia publicada no jornal El País15, de Madri, no qual 

revela que os atletas normalmente começam suas carreias desde pequenos, 

fazendo com que algumas organizações internacionais se preocupem com a 

saúde dessas crianças e promovam estudos sobre o tema. 

 

                                                           
15 Jornal de maior difusão e influência na Espanha, pertencente ao grupo Prisa. El 
País começou a ser publicado em 4 de maio de 1976 e, atualmente, conta com 
versões impressas e on line; aborda temas relacionados à economia, esportes, 
tecnologia, cultura e sociedade, não só espanhola, mas de todo o mundo. 



Com essa atividade, o Guia do Professor recomenda, 

Pré-Leitura: apresentar uma explicação sobre o Save The Children, 

que foi fundada em Londres em 1919. Hoje é uma organização não 

governamental que atua na defesa e promoção dos direitos da 

infância e está presente em mais de 29 países. Há também um 

esclarecimento a cerca de notícia, que constitui um dos gêneros 

informativos da imprensa e tem como função relatar, de maneira 

objetiva, clara e concisa, feitos atuais que interessam ao público.  

Leitura: expor aos alunos a divisão que se faz de partes do texto por 

ser uma notícia, mostrando a ausência de valoração pessoal e a 

organização piramidal dos acontecimentos na estrutura do texto.  

Pós-Leitura: discutir as experiências dos alunos que tenham relação 

com sua realidade mais recente ou que expressem seus desejos e 

interesses. Neste momento, pode-se propor uma pesquisa para ver 

quem quer ser um atleta profissional e por quê. 

Como nota, há também a observação de que os alunos, por ainda estarem no 

início do curso, podem ter dificuldades para elaborar as respostas, mas ainda 

que as respostas sejam em português, o professor deve auxiliá-lo com o léxico 

e incentivá-lo a utilizar vocabulário e estruturas que já aprenderam. 

 

4.1.2.3 ARGUMENTAR 

 

São apresentados aos alunos dois fragmentos de cartas de leitores (p.16) 

publicados em uma revista chilena e a outra argentina que utilizamos para 

demonstrar o agrupamento argumentar. Seventeen (revista nova-iorquina 

veiculada também no Chile) é uma revista voltada, fundamentalmente, ao 

público feminino jovem e é publicada mensalmente pela Editora Televisa. A 

revista Muy Interesante, também publicada mensalmente pela mesma editora, 



promove divulgação científica e cultural, com uma linguagem fácil e acessível a 

todos os leitores. As cartas ao editor introduzem o tema das saudações e das 

despedidas já apresentadas no primeiro capítulo do livro. 

 

As propostas apresentadas pelo Guia são: 



Pré-Leitura: ressaltar que a Real Academia Española16 também 

aceita a forma “chao”, além de “chau”, já que esta é usada somente 

na Argentina, Bolívia, Peru e Uruguai. 

Leitura: propor algumas perguntas de interpretação dos textos lidos 

como: qual das revistas está dirigida principalmente ao público 

adolescente? / De que temas trata a revista Muy interesante? / Que 

leitor elogia a revista? Como o faz? 

Pós-Leitura: familiarizar os alunos ao gênero carta (de leitor) e 

examinar a estrutura do texto: se inicia com uma saudação, uma 

breve apresentação, o comentário sobre o conteúdo, eventualmente 

um pedido ou sugestão e, logo, a despedida.  

 

4.1.2.4 EXPOR 

 

O fragmento (p.21) que ilustramos o agrupamento expor foi retirado da 

Enciclopedia del Estudiante e apresenta como tema os apelidos 

(apodos/sobrenombres). É muito provável que os alunos estejam familiarizados 

com o assunto devido ao seu uso na internet.  

 

 

                                                           
16 Em 1951, por iniciativa do presidente Miguel Alemán, foi convocado no México o I 
Congreso de Academias de la Lengua Española, no qual se criou a Asociación de 
Academias de la Lengua Española. Seu objetivo é trabalhar na defesa, unidade e 
integridade do idioma comum, e velar para que seu natural crescimento seja conforme 
a tradição e a natureza íntima do espanhol <http://www.rae.es/rae.html>. 



 

Para o trabalho do professor, o Guia aconselha: 

Pré-Leitura: alertar os alunos de que informações difundidas na 

rede são públicas e que não é conveniente divulgar dados pessoais 

que possam ser utilizados de forma prejudicial.  

Leitura: apresentar que “Chayanne” é um cantor de Porto Rico; 

“Groucho” (Marx) era um ator/comediante estadunidense; (Pedro) 

“Almodóvar”, espanhol, é um diretor de cinema.  

Pós-Leitura: discutir, caso os alunos queiram ou permitam que se 

revelem, quais apelidos usam na internet. 

 

 4.1.2.5 DESCREVER AÇÕES 

 

O texto (p.81), retirado da internet, e as atividades propostas se relacionam à 

discussão de como se vestir para uma entrevista de trabalho, dando pequenos 



conselhos sobre o que não se deve fazer e exemplificando o agrupamento 

descrever ações.  

 

O Guia do Professor indica para o trabalho em sala de aula, 

Pré-leitura: praticar o léxico correspondente a unidade do livro 

didático, pensar sobre uma situação que os alunos irão experimentar 

em breve (ou até mesmo já experimentaram).  

Leitura: formular perguntas para verificar a compreensão e mostrar 

ao aluno que, independentemente da região, há roupas 

consideradas mais adequadas para uma entrevista de trabalho e 

para o dia a dia laboral. 

Pós-Leitura: investigar sobre as roupas que se aconselha usar em 

uma entrevista de trabalho no Brasil, para que vejam se há regras 

específicas, comparando com o que leram no texto, principalmente 



por causa do clima. O professor deve despertar no aluno a 

consciência de que se deve pensar com cuidado nesse assunto, 

principalmente porque o estilo que se exige nessa ocasião não tem 

nada que ver com o qual o jovem adota no seu dia a dia. 
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O segundo volume da coleção Prefiero Español é dirigido aos alunos que 

cursam o 2° ano do Ensino Médio. A proposta do material é dar continuidade 

ao trabalho iniciado no primeiro volume com os alunos do 1° ano que 

supostamente tiveram entre 60-70 horas de estudo da língua estrangeira.  

Novamente o curso está integrado por oito unidades didáticas e estabelecem 

entre sete e oito horas de aula para desenvolver cada uma delas, o que será 

mais ou menos uma unidade por mês de aula. 

As unidades didáticas são organizadas baseadas em grandes temas que 

permitem não só o ensino e aprendizagem de aspectos e usos linguísticos, 

mas, também, à reflexão sobre questões presentes no mundo social. Esse 

trabalho já é desenvolvido desde o primeiro volume, porém o grau de 

dificuldade e o desenvolvimento de temas relacionados à faixa etária dos 

alunos mudam no segundo volume. 

A escolha dos temas e dos objetivos que o livro almeja alcançar é o 

estabelecido pelas OCEM de que: 

É importante que a abordagem da língua estrangeira esteja 

subordinada à análise de temas relevantes na vida dos 
estudantes, na sociedade da qual fazem parte, na sua 
formação enquanto cidadãos, na sua inclusão (MEC/SEB, 
2006, p.150). 

                                                           
17 FERNÁNDEZ, Gretel Eres. Prefiero español volume 2. São Paulo: Moderna, 2010 – 
Daqui para frente indicaremos somente as páginas. 



Para isso, o Guia do Professor indica possibilidades de trabalho interdisciplinar 

que levam em conta diferentes eixos cognitivos e que se relacionam a 

diferentes áreas do saber para tornar mais evidente ao aluno que o 

conhecimento possui funções sociais e não se deve isolar no âmbito de uma 

única matéria. 

Selecionamos alguns textos entre as unidades didáticas do material para 

evidenciar as várias maneiras que o Guia do Professor recomenda o trabalho 

dos gêneros. As etapas de pré-leitura, leitura e pós-leitura apresentadas a 

partir da tipologia de Schneuwly e Dolz da proposta provisória de agrupamento 

de gêneros serão observadas na análise, a seguir.   

 

4.1.3.1 NARRAR 

 

Demonstrando o agrupamento narrar selecionamos um fragmento (p.8) cujo 

tema é “férias durante a infância”. O texto é do romance Paula, escrito pela 

chilena Isabel Allende durante o período que sua filha ficou doente. A escritora 

nasceu em Lima, porém, viveu parte de sua vida no Chile, Colômbia, Líbano e 

nos Estados Unidos. A proposta do material didático para a atividade é 

introduzir os verbos no Pretérito, de maneira que se familiarizem e os 

reconheçam no texto.  



 

A sugestão de trabalho deste texto feita pelo Guia do Professor aponta, 

Pré-Leitura: detectar algumas coincidências com as férias dos 

estudantes brasileiros que, geralmente, coincidem com as de 

dezembro até o final de janeiro. Para familiarizar o aluno com o 

texto, é sugerido que o professor dê informações sobre Isabel 

Allende e sobre sua obra Paula que é uma autobiografia que 

escreveu quando sua filha estava em coma e, no caso dela perder a 

memória quando estivesse melhor, ali estariam registrados todos os 

fatos da vida da filha e da família. 

Leitura: auxiliar, se houver necessidade, no entendimento do na 

compreensão leitora, enfatizando os aspectos descritivos da 

narração.  



Pós-Leitura: refletir a respeito da necessidade de conservar os 

ambientes naturais explorados pelo ecoturismo ou sobre cidades 

que sofreram danos por causa das indústrias ou pelo comércio. 

 

 4.1.3.2 RELATAR 

 

Ilustramos o agrupamento relatar com textos (p.13) publicados em um site do 

jornal costarriquense La Nación, onde algumas leitoras relatam recordações de 

viagens a Puntarenas. O La Nación é um dos principais jornais publicados na 

cidade de San José e faz parte do Grupo de Diarios América (GDA), que 

integra onze jornais de grande influência da América Latina18. Todos os 

domingos, os leitores são convidados a enviar relatos de suas recordações 

sobre um tema determinado, as publicações saem na semana seguinte ao 

envio. 

                                                           
18 Entre esses jornais está O Globo, do Brasil. 



 

As propostas apresentadas pelo Guia do Professor no trabalho com o texto 

são:  

Pré-Leitura: comentar que Puntarenas é uma cidade praiana de 

Costa Rica, distante cerca de 130 km da capital San José. A cidade 

tem uma enorme variedade geográfica nas suas paisagens, além de 

ser por muito tempo a cidade onde se localizava o principal porto da 

Costa Rica no Pacífico. 

Leitura: reforçar os verbos “acordarse” e “recordar”, evidenciando o 

uso da preposição “de” e o acompanhamento do pronome no verbo 

“acordarse”. 

Pós-Leitura: estimular os alunos para que pensem em seu contato 

diário com os diferentes meios de comunicação, observando e 

descrevendo as características de textos como os diários de viagem, 

por exemplo. Para uma atividade extra, os alunos poderão criar seu 

próprio relato de viagem. 



 

4.1.3.3 ARGUMENTAR 

 

O fragmento (p.40) que ilustramos o agrupamento argumentar apresenta um 

artigo de opinião extraído do jornal El País, no qual se comentam duas formas 

de contaminação ambiental. O autor Iñaki Díaz de Etura López expõe seu 

ponto de vista sobre um tema e apresenta argumentos para reforçá-lo.  

 



Com essa atividade, o Guia do Professor recomenda 

Pré-Leitura: despertar o senso crítico dos alunos sobre o tema 

discutindo sobre a qualidade do ar que respiram, se há alguma 

forma de diminuir a contaminação do ar e a sua opinião sobre o 

assunto. 

Leitura: evidenciar as características de um texto crítico, perguntar 

quais são as diferenças desse tipo de texto em comparação com 

outros que normalmente lêem. 

Pós-Leitura: pesquisar se os alunos estão de acordo com a opinião 

do autor do artigo e o porquê disso. A atividade proposta é mudar o 

final do texto e/ou formular um texto breve no qual os alunos 

expressem seu conhecimento e sua opinião sobre os problemas 

relacionados ao meio ambiente.  

 

4.1.3.4 EXPOR 

 

Exemplificando o agrupamento expor, selecionamos um texto (p.88), extraído 

de um site peruano, que introduz o tema do “teatro de improvisação”, também 

conhecido como match ou “impro”. A unidade didática que se encontra o texto 

refere-se ao teatro e a dança e tenta promover o interesse do aluno pelas 

artes, às vezes deixada em segundo plano por não ser comum, no Brasil, a 

aprendizagem dessas linguagens no ensino formal. 



 

As propostas oferecidas para o texto pelo Guia do Professor apontam  

Pré-Leitura: perguntar aos alunos se já tiveram contato com essa 

forma de atuação e, se não, sugerir ideias sobre o que há em 

comum entre a importância do movimento corporal tanto no esporte 

quanto no teatro e a presença do público que acompanha o 

espetáculo. 

Leitura: mostrar que nessa modalidade de teatro tanto o roteiro 

quanto a representação são criados ao longo do espetáculo e no 

lugar de textos previamente definidos se utilizam temas que inspiram 

histórias. O público, algumas vezes, é solicitado para participar da 

apresentação da história que se elabora. 

Pós-Leitura: relacionar o tipo de teatro match com o stand-up 

comedy, que tem grande repercussão no Brasil, pois ambas 

abordam a improvisação e a capacidade de tratar com humor temas 

do cotidiano. Organizar uma apresentação de teatro de improvisação 



em grupos, propor uma atividade individual baseada nas stand-up 

comedies ou na adaptação de alguma obra teatral na língua 

espanhola. 

 

4.1.3.5 DESCREVER AÇÕES 

 

O texto (p.16), retirado de um site da internet, que exemplificamos o 

agrupamento descrever ações, se relaciona à discussão de temas da unidade 

do material didático - turismo e gastronomia, trazendo algumas recomendações 

de uma nutricionista espanhola sobre como evitar problemas alimentares nas 

férias.  

 



Com essa atividade, o Guia do Professor recomenda: 

Pré-Leitura: averiguar com os alunos se eles têm a preocupação de 

manter uma alimentação saudável, propondo que eles se lembrem 

de alguma viagem na qual a alimentação teve um papel importante. 

Leitura: explorar o léxico relacionado a alguns alimentos e bebidas, 

além de modos de preparação. 

Pós-Leitura: propor uma redação para entrega, contando histórias 

curiosas que pelas quais passaram sobre problemas alimentares 

fora de casa. 

 

4.1.4 PREFIERO ESPAÑOL 319 

 

O terceiro volume da coleção Prefiero Español é dirigido aos alunos que 

cursam o 3° ano do Ensino Médio. A proposta do material é dar continuidade 

ao trabalho iniciado nos outros volumes, onde os alunos tiveram um estudo 

prévio de aproximadamente 120-140 horas.  

O curso está integrado por oito unidades didáticas, como nos outros volumes, e 

estabelecem entre sete e oito horas de aula para desenvolver cada uma delas, 

o que será mais ou menos uma unidade por mês de aula 

O material didático, principalmente neste último volume, sugere a evolução da 

aprendizagem do discente centrada no processo e não nos resultados, ou seja, 

a avaliação formativa e contínua.  Ao final de todas as atividades também é 

esperado que os objetivos propostos pela coleção sejam alcançados junto às 

propostas estabelecidas para a formação do aluno de Ensino Médio, entre as 

quais encontramos “a preparação básica para o trabalho e a cidadania do 

educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com 
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flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores” 

(LDB – Seção IV – Artigo 35, Inciso II). 

Selecionamos alguns textos entre as unidades didáticas do material para 

evidenciar as várias maneiras que o Guia do Professor recomenda o trabalho 

dos gêneros. As etapas de pré-leitura, leitura e pós-leitura apresentadas a 

partir da tipologia de Schneuwly e Dolz da proposta provisória de agrupamento 

de gêneros serão observadas na análise, a seguir.   

 

4.1.4.1 NARRAR 

 

Exemplificando o agrupamento narrar, selecionamos um fragmento (p.28) de 

um conto de ficção científica (Las Puertas de Lo Posible: cuentos de pasado 

mañana) do ensaísta e escritor espanhol José María Merino, membro da Real 

Academia Española, já mencionada neste capítulo, desde 2008. A ficção 

científica, também chamada de literatura futurista ou novela científica, é um 

gênero relativamente novo dentro da literatura e tem por característica a 

verossimilhança e a vinculação, por superficial que seja, com as atitudes, o 

método e a terminologia da ciência. O objetivo deste texto é fazer com que o 

aluno pratique o uso do Futuro Perfecto de Indicativo. 



 

As propostas apresentadas pelo Guia do Professor para trabalhar essa 

atividade são 

Pré-Leitura: apresentar o autor do texto e explicar as características 

da obra de ficção científica dando exemplos de outras obras, às 

vezes já conhecidas pelos alunos, como: Frankenstein, de Mary 

Shelley; O médico e o monstro, de Robert Louis Stevenson; A 

máquina do tempo, de H. G. Wells; La invensión de Morel, de Adolfo 

Bioy Casares; entre outros.  

Leitura: apontar os elementos que mostrem as características do 

conto ficcional, trazendo, se houver tempo, alguns dos 17 contos 

que reúnem a obra Las Puertas de Lo Posible: cuentos de pasado 

mañana. 



Pós-leitura: formular hipóteses com os alunos sobre o passado (o 

que terá acontecido na ilha) e sobre o futuro (qual será o destino da 

protagonista), praticando assim, o Futuro Perfecto de Indicativo. 

 

4.1.4.2 RELATAR 

 

Selecionamos uma notícia (p.56) extraída do jornal El País para ilustrar o 

agrupamento relatar.  O objetivo desta unidade é ensinar ao aluno dar ordens, 

conselhos e fazer sugestões, utilizando o modo Imperativo, em contraste com o 

português. Além disso, se discutirá os ícones e sua relação com o excesso de 

mensagens que acabam por prejudicar o ambiente, como o caso da 

contaminação visual e acústica. 



 

Com essa atividade, o Guia do Professor recomenda, 

Pré-Leitura: perguntar se os alunos se dão conta de como as 

cidades estão contaminadas acústica e visualmente, se lhes 

atrapalha essa contaminação, se conhecem os efeitos da 

contaminação na saúde das pessoas e o que podem fazer os 

cidadãos e as autoridades para diminuir as consequências da 

contaminação no meio ambiente e melhor a qualidade de vida. 



Leitura: perguntar qual a fonte do texto e a que país pertence, 

quando responderem que foi extraído do El País, da Espanha, 

relembrar que se trata de um jornal editado por espanhóis e de 

circulação diária. Na sequência, perguntar se os alunos têm o hábito 

de ler jornal ou se sua família o faz e com que frequência, se 

preferem lê-lo na edição impressa ou pela internet e por quê.  

Pós-Leitura: citar que na Espanha há leis que regulamentam a 

produção de ruídos, objetivando a redução dos danos que a 

contaminação acústica pode trazer à saúde humana, aos bens ou ao 

ambiente. No Brasil, existe o programa do PSIU (Programa de 

Silêncio Urbano), em São Paulo; no Rio de Janeiro e no Ceará 

existe a Lei do Silêncio; há também o Programa Cidade Limpa, que 

regulamenta e restringe a contaminação visual em São Paulo e 

outros programas deste nível. Depois das informações, o professor 

preparar um debate sobre questões da regulamentação da 

contaminação acústica e visual de onde eles moram e, no caso de 

existir, se as pessoas cumprem as regras e se a sociedade as apóia. 

    

4.1.4.3 ARGUMENTAR 

 

O ensaio (p.40), que representa o agrupamento argumentar, foi extraído da 

revista La Siega (revista digital de literatura, arte e cultura) e aborda as novas 

identidades indígenas na América Latina e mostra que um número significativo 

de indígenas está intensamente vinculado aos ambientes urbanos, seja porque 

se radicaram nesses lugares, ou porque esses lugares os acolhem 

diariamente. O objetivo do texto é mostrar que as condições de isolamento que 

constituem a base do preconceito com relação aos indígenas estão sendo 

superadas em muitos lugares há algumas décadas. 



 

Sobre o texto em questão, o Guia do Professor sugere: 

Pré-Leitura: explicar que El Alto se localiza ao noroeste da capital 

boliviana La Paz e por reunir importantes atividades produtivas e 

comerciais, além de instituições de ensino e cultura, atrai muitas 

pessoas, sobre tudo as de áreas rurais próximas à capital, entre elas 

o grupo dos aimarás bolivianos. 



Leitura: encontrar as características de um ensaio como gênero 

escrito, ou seja, clareza de expressão, a fim de que o leitor 

compartilhe com o autor suas reflexões críticas sobre o tema tratado. 

Pós-Leitura: debater sobre a realidade brasileira e, de preferência, 

sobre a região que se encontra o aluno, já que a distribuição dos 

indígenas no Brasil não é homogênea. Os alunos devem manifestar 

sua visão em relação à realidade indígena e procurar ampliar o seu 

conhecimento sobre a heterogeneidade da identidade indígena 

brasileira, assim poderão confrontar a realidade nacional com as 

informações apresentadas no texto.  

 

4.1.4.4 EXPOR 

 

Demonstrando o agrupamento expor selecionamos o fragmento (p.68) extraído 

do Guía del Patrimonio de la Humanidad, da UNESCO (Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). O tema se relaciona 

com a unidade que trata do Patrimônio da Humanidade e das Maravilhas do 

Mundo, assim como o comportamento do homem que se opõem contra 

aqueles com ações vândalas, que depreciam os bens coletivos. 



 

As propostas oferecidas para o texto pelo Guia do Professor são  

Pré-Leitura: pesquisar em um dicionário o conceito geral de 

“patrimonio” para chegar ao específico de “Patrimonio de la 

Humanidad”. Depois de definir e esclarecer as diferenças, perguntar 

quem são os titulares ou donos desse patrimônio para que cheguem 

à conclusão de que pertence a todos e não somente a um grupo. 

Leitura: perguntar qual a fonte do texto e de que tipo de fonte se 

trata, quando responderem que é um “guía”, pesquisar quais tipos 

de guias eles conhecem. Assim, o professor deve ajudar os alunos a 

definir o que é um guia pelas suas características. 



Pós-Leitura: propor uma pesquisa para que listem alguns bens do 

Patrimônio da Humanidade que há no Brasil, em seguida, apresentar 

alguns dados sobre os lugares que aparecem no texto. 

 

4.1.4.5 DESCREVER AÇÕES 

 

Exemplificando o agrupamento descrever ações, selecionamos um fragmento 

(p.57) do texto “Siete consejos para reducir la contaminación acústica”, extraído 

de um blog, cuja finalidade é sugerir aos leitores algumas atitudes para reduzir 

a contaminação acústica, lhes dando conselhos para isso. 

 



Com essa atividade, o Guia do Professor recomenda: 

Pré-Leitura: estabelecer relação com o cotidiano do aluno sobre a 

contaminação acústica. Sobre o texto, mostrar que por ser um blog, 

quem o escreve geralmente não é especialista no tema. 

Leitura: observar as formas de contaminação existentes nas 

cidades e que, às vezes, o aluno não percebia sua existência antes 

de ler o texto. O professor deve ressaltar a frase que está em 

parênteses “(Estoy en el umbral :S)” que é um comentário do autor 

do blog, por isso aparece em primeira pessoa e contêm símbolo que 

se emprega neste tipo de meio de comunicação. 

Pós-Leitura: refletir sobre o exercício da cidadania a fim de propor 

ações corretivas que contribuam para melhorar a qualidade de vida 

de todos e não sempre esperar que as autoridades tomem as 

medidas para a solução dos problemas. Desenvolver, entre os 

alunos, possíveis iniciativas preventivas para que as pessoas 

possam se proteger da contaminação acústica. 

Considerando a análise empreendida nos três volumes da coleção Prefiero 

Español, constatamos que as sugestões propostas pelo Guia do Professor são 

adaptáveis a cada situação específica, sobretudo, no que se refere na 

disponibilidade de tempo do professor para desenvolver as aulas de espanhol. 

O Guia do Professor é objetivo, fácil de manusear (livro feito com espiral) e 

encontra-se ao final da edição específica do professor; as atividades extras e 

sugestões são exibidas com o número do exercício e/ou da unidade a que se 

refere, facilitando a pesquisa. 

Em relação à seleção dos textos e às atividades propostas, houve a 

preocupação da autora na elaboração de seu material didático em respeitar o 

nível de domínio linguístico e a idade dos estudantes ao longo dos volumes. A 

apresentação e a prática dos conteúdos seguem uma progressão que associa 

frequência de uso e complexidade linguística tanto nas explicações quanto nas 

atividades. 



Em vista dessa preocupação, os exemplos de textos e suas sugestões de 

trabalho iniciam da forma mais simples (iniciada no primeiro volume da 

coleção) e paulatinamente se tornam mais complexa (passando do segundo ao 

terceiro volume da coleção), tanto no tipo de informação que os alunos devem 

analisar, coletar e apresentar quanto ao que se relaciona ao uso da língua 

espanhola por parte dos alunos. 

Relacionado a esse princípio, para o desenvolvimento da habilidade leitora, são 

incluídos textos de origem e tipologia variados, como artigos de internet, 

descrições, relatos, ensaios, contos, entre muitos outros, constatados a partir 

do agrupamento de gêneros que fizemos. As atividades para esses textos são 

variadas e seguem o planejamento orientado pelo PCN (BRASIL, 1998) da pré-

leitura, leitura e pós-leitura, a partir de perguntas, debates, atividades de 

compreensão, ou que implicam o estabelecimento de relações entre o texto 

escrito e a vivência do aluno. 

Além dessas atividades, percebemos que algumas propostas permitem centrar 

a atenção na forma que cada texto assume segundo o gênero textual de que 

se trata. Assim, foi proposto pelo material o aprofundamento de explicações 

relacionadas às características e/ou estruturas dos textos incluídos nas 

diferentes unidades objetivando a superação do aluno da etapa inicial de 

simples decodificação dos signos linguísticos e o avanço para a compreensão 

e interpretação de textos.  

Após a exposição e apreciação dos textos, observamos que as propostas 

sugeridas pelo Guia do Professor funcionam como um apoio para que o 

docente desenvolva seu trabalho em sala de aula, no entanto, elas não devem 

restringir a intervenção nem os ajustes oportunos que o docente sentir 

necessidade.  

De fato, o centro do processo de ensino/aprendizagem é o aluno e, para que 

este alcance os resultados desejados, o papel do professor é de crucial 

importância por ser ele quem melhor conhece o contexto no qual esse 

processo se estabelece, além de ser ele quem pode analisar e avaliar as 



necessidades e interesses dos alunos e ter melhores condições para motivá-

los. 

A próxima seção analisará o segundo material didático escolhido e 

apresentado no início deste quarto capítulo. 

 

3.2 COLEÇÃO EXPANSIÓN 

 

A coleção Expansión (2011), dos autores Henrique Romanos e Jacira Paes de 

Carvalho, objetiva ser um instrumento didático a serviço da formação integral 

do educando e promove, por meio das diversas leituras e práticas 

comunicativas, o senso crítico, a solidariedade, a convivência sadia, a 

cidadania, o respeito à diversidade, bem como a valorização desta.  

Seguindo esses princípios, o material trabalhará o ensino do Espanhol a 

estudantes que cursem o Ensino Médio, a partir das potencialidades de sua 

faixa etária e escolar e do conhecimento dos traços linguísticos e culturais que 

lhes são próprios, possibilitando a comunicação oral e escrita com falantes de 

espanhol de diferentes povos e etnias, nas diversas esferas das relações 

humanas: pessoal, turística, profissional etc. 

Nesse contexto, notamos que a base didática dos três volumes da coleção 

Expansión é fundamentada no Ensino da Língua Estrangeira que 

Contribua para a construção da competência discursiva, o que 
é possível se optar por uma perspectiva pluricêntrica que 
considere a diversidade lingüística dos diferentes povos 
falantes do idioma de objeto de estudo, bem como os 
conhecimentos e experiências do educando em língua 
materna. Vale lembrar que cada indivíduo, ao longo de sua 
vida, torna-se membro de diferentes comunidades discursivas, 
ou seja, estabelece relações mediadas pela linguagem, com 
diferentes grupos sociais (SÃO PAULO, 2008, p.41). 

Baseada nos conceitos dos Parâmetros Curriculares Nacionais – Ensino Médio 

(PCN-EM), o princípio metodológico que o material segue se associa a 



abordagem comunicativa, onde se pretende capacitar o aprendiz para uma 

comunicação real (não só na vertente oral, mas também na escrita com outros 

falantes da Língua Espanhola). Para esse fim, as unidades didáticas oferecem 

textos autênticos, gravações em CDs e atividades que procuram imitar com 

fidelidade a realidade fora da sala de aula.  

Cada volume do material está integrado por oito unidades didáticas supondo, 

aproximadamente, duas unidades estudadas ao longo do bimestre. No entanto, 

o professor deve ter autonomia para suprir atividades que não considera de 

especial relevância para seus alunos em um momento específico ou para 

acrescentar outras que julgue necessárias. 

As unidades didáticas estão estruturadas a partir de um tema central, 

anunciado sempre por uma epígrafe – frase, pequeno texto ou poema – que 

serve de recurso para a ambientação temática e promove um primeiro diálogo 

sobre o tema e/ou os subtemas do texto inicial. Assim, seja qual for o tipo ou o 

gênero (artigo, biografia, entrevista, conto, poesia, ensaio etc.), o texto é a base 

temática de cada unidade.   

A forma de avaliação proposta pelo material é de caráter formativo que, 

seguindo os Parâmetros Curriculares, ocorre em um processo contínuo de 

acompanhamento da aprendizagem que pode determinar alguns ajustes 

necessários ao ensino.  

 

4.2.1 EXPANSIÓN 120 

 

O primeiro volume do material didático parte do princípio de que os alunos de 

1° ano do Ensino Médio não tiveram contato prévio com a língua estrangeira, 

assim, o objetivo principal é estreitar esses laços por meio de apresentações e 

metodologia de estruturas básicas de ELE. 
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Para o desenvolvimento das habilidades comunicativas, o primeiro volume 

apresenta ao longo das unidades, atividades que promovem a compreensão 

auditiva, a leitura, a fala e a produção escrita combinando componentes 

linguístico, discursivo, referencial e sociocultural sempre de forma 

contextualizada. Solicita-se o trabalho de duas unidades didáticas ao longo do 

bimestre. 

O Expansión 1 apresenta diversas ocasiões onde os usos do espanhol 

coincidem parcialmente com o do português, logo são descritas as diferenças 

parciais para que o aluno dedique mais atenção e interesse a esses pontos, 

para que deste modo vá superando as interferências do português no 

espanhol. 

Selecionamos alguns textos entre as unidades didáticas do material para 

evidenciar as várias maneiras que o Guia do Professor recomenda o trabalho 

dos gêneros. As etapas de pré-leitura, leitura e pós-leitura apresentadas a 

partir da tipologia de Schneuwly e Dolz da proposta provisória de agrupamento 

de gêneros serão observadas na análise, a seguir.   

 

4.2.1.1 NARRAR 

 

Exemplificando o gênero narrar selecionamos um texto (p.114) que representa 

um provérbio próprio do espanhol (El que de joven no trotea, de viejo galopea) 

em um diálogo cujo contexto possibilita aprender seu sentido. A moral do 

provérbio seria aproveitar as oportunidades (tanto no que se referem aos 

estudos quanto ao trabalho) enquanto se é jovem para não se arrepender no 

futuro. 



 

 

Sobre o texto em questão, o Guia do Professor sugere:  

Pré-Leitura: esclarecer o que significa “refrán” e sua finalidade - 

defender uma visão que determina um modo de ser e atuar, tendo 

cunho moral. 

Leitura: ressaltar os verbos “trotar” e “galopar” que são usados 

metaforicamente para representar trabalho ou estudo. 

Pós-Leitura: dialogar com os alunos sobre o conteúdo do provérbio, 

para que manifestem seu ponto de vista (a favor ou contra). 

 

4.2.1.2 RELATAR 

 

Selecionamos um texto biográfico (p.102) do famoso pintor Pablo Ruiz Picasso 

para ilustrar o agrupamento relatar. Picasso nasceu na cidade de Málaga, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1laga


em Andaluzia, região da Espanha, e recebeu o nome completo de Pablo Diego 

José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano 

de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. Foi reconhecidamente um dos 

mestres da arte do século XX, além de ser considerado um dos artistas mais 

famosos e versáteis de todo o mundo, tendo criado milhares de trabalhos, não 

somente pinturas, mas também esculturas e cerâmica, usando, enfim, todos os 

tipos de materiais. Ele também é conhecido como sendo o co-fundador 

do Cubismo, junto com Georges Braque.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Andaluzia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pintura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A2mica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cubismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Georges_Braque


 



O trabalho que o Guia do Professor apresenta para este texto é 

Pré-Leitura: formular perguntas referentes à arte e ao homem como: 

“¿Creen que el arte es uma manera de explicar el alma humana, su 

existencia?/ ¿El arte le permite al hombre um diálogo más 

significativo com el mundo?” etc. 

Leitura: fazer aos alunos perguntas de compreensão extensiva 

(informação geral) e intensiva (informação específica) para saber se 

houve o entendimento do texto. 

Pós-Leitura: refletir sobre outras obras de pintores, músicos, 

escultores, etc., que receberam influências de outros artistas de seu 

gênero. Desenvolver com os alunos uma leitura contrastiva de duas 

importantes obras: “Las meninas”, de 1656, do pintor sevilhano 

Diego Velázquez e “Las meninas”, s/d, uma paráfrase de Pablo 

Picasso. 

 

4.2.1.3 ARGUMENTAR 

 

O fragmento (p.46), que ilustramos o agrupamento argumentar, apresenta o 

artigo “Consumo y ciudadanía”, publicado na revista digital Crítica. A autora, 

Manuela Aguilera, discute o caráter ativo da cidadania, e as diversas 

consequências que se atribuem as decisões de uma sociedade de consumo.  



 



Para o trabalho do professor, o Guia aconselha: 

Pré-Leitura: despertar o senso crítico dos alunos a respeito da 

temática “consumo y ciudadanía”, para que possam, ao trabalharem 

o texto, combinar, com maior domínio, análise crítica e estruturas 

linguísticas do espanhol. 

Leitura: desenvolver uma atividade com a música “Guantanamera”, 

música de Joseíto Fernández e letra (fragmentos poéticos de Versos 

sencillos) de José Martí, poeta cubano. Ressaltar a relação entre 

essas personalidades e o tema do texto – consumo e cidadania – no 

contexto, a população de Cuba lutava por melhores condições de 

vida e o alto valor da dignidade humana em contraste com o notório 

consumismo e servidão econômica norte-americana. 

Pós-Leitura: pedir aos alunos que levem fotos ou reportagens de 

jornais e revistas acerca de problemas sociais, identificando causas 

e consequências e o que fazer para solucionar tais problemas. 

 

4.2.1.4 EXPOR 

 

Exemplificando o agrupamento expor selecionamos um texto (p.17), de Manuel 

Seco, extraído do Diccionario de dudas y dificultades de la Lengua Española, 

abordando a diferente origem dos termos “castellano” e “español” e a 

preferência de terminologia de algumas regiões.  



 

Sobre o texto em questão, o Guia do Professor sugere: 

Pré-Leitura: retomar o tema “identidad” já trabalhado no início da 

unidade onde se encontra o texto. 

Leitura: refletir sobre temas como cultura, língua e identidade. 

Pós-Leitura: sugerir aos alunos uma pesquisa sobre a composição 

étnica dos povos da Espanha e da Hispano-América para ampliar a 

noção de língua como fenômeno cultural e sujeita as variações 

culturais e sociais dos diferentes povos que falam o espanhol. 

 

4.2.1.5 DESCREVER AÇÕES 

 

O texto (p.86), que utilizamos para exemplificar o agrupamento descrever 

ações, é disponibilizado na internet e traz informações de como chegar a 

Ranchos, no museu ferroviário. A atividade tem o objetivo de demonstrar o uso 

do Presente de Indicativo para dar instruções de como chegar a determinados 

lugares. 



 

As propostas apresentadas pelo Guia são:  

Pré-Leitura: não há indicação de proposta. 

Leitura: destacar que os verbos “se llega” e “se continúa”, que estão 

no presente e acompanham o pronome “se” impessoal e o infinitivo 

“doblar” são indicados para dar instrução de como chegar a um 

determinado lugar. 

Pós-Leitura: não há indicações de proposta. 
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O segundo volume da coleção Expansión é dirigido aos alunos que cursam o 

2° ano do Ensino Médio. A proposta do material é dar continuidade ao trabalho 
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iniciado no primeiro volume com os alunos do 1° ano. Novamente o curso está 

integrado por oito unidades didáticas e solicita-se que o professor trabalhe 

duas delas ao longo do bimestre. 

Para complementar a aprendizagem, a cada quatro unidades, o material 

apresenta uma sessão de “Repaso”, a qual há textos e questões de provas de 

diversas universidades brasileiras.  

Outro aspecto interessante é que os temas tratados podem dialogar com outras 

disciplinas e, consequentemente, há suporte para projetos interdisciplinares. 

Expansión 2 incentiva essa prática, com fundamentos dos PCN de que  

As similitudes e diferenças entre as várias culturas, a 
constatação de que os fatos sempre ocorrem dentro de um 
contexto determinado, a aproximação das situações de 
aprendizagem à realidade pessoal e cotidiana dos estudantes, 
entre outros fatores, permitem estabelecer, de maneira clara, 
vários tipos de relações entre as Línguas Estrangeiras e as 
demais disciplinas que integram a área (BRASIL, 1999).  

Selecionamos alguns textos entre as unidades didáticas do material para 

evidenciar as várias maneiras que o Guia do Professor recomenda o trabalho 

dos gêneros. As etapas de pré-leitura, leitura e pós-leitura apresentadas a 

partir da tipologia de Schneuwly e Dolz da proposta provisória de agrupamento 

de gêneros serão observadas na análise, a seguir.   

 

4.2.2.1 NARRAR 

 

Exemplificando o agrupamento narrar, selecionamos um fragmento (p.20) da 

obra Cien años de soledad, do escritor colombiano Gabriel García Márquez. O 

escritor, ganhador do Prêmio Nobel de literatura em 1982, é considerado pela 

crítica como o maior romancista hispano-americano dos últimos tempos. A 

literatura realista-fantástica de García Márquez faz com que seus contos e 

romances tenham personagens que, muitas vezes, ultrapassam os limites da 

história em que foram criados. 



  



Sobre o texto em questão, o Guia do Professor sugere,  

Pré-Leitura: solicitar aos alunos uma pesquisa sobre a vida e a obra 

de Gabriel García Márquez. As informações encontradas podem 

configurar cartazes e fichamentos para um mural da sala.  

Leitura: esclarecer o vocabulário, caso seja necessário, formular 

perguntas para efetivar a compreensão do texto. 

Pós-Leitura: incentivar a leitura, em espanhol, bem como favorecer 

uma aproximação maior com a obra de García Márquez, sugerindo 

que os alunos se dividam em grupos para a discussão de um conto 

do autor pertencente à “Doce cuentos peregrinos” (1992). 

 

4.2.2.2 RELATAR 

 

O texto biográfico (p.47), que utilizamos para exemplificar o agrupamento 

relatar, apresenta Eva Perón, grande personalidade argentina. Conhecida 

como Evita Perón, foi o símbolo da atuação da mulher no cenário político e 

social como face feminina da democracia. 



 

As propostas apresentadas pelo Guia do Professor para essa atividade são: 

Pré-Leitura: solicitar uma investigação sobre a vida de Evita Perón.  

Leitura: esclarecer vocabulário, se necessário. 

Pós-Leitura: desenvolver seminários a partir da leitura do texto e 

das investigações feitas pelos alunos para a pré-leitura.  

 

4.2.2.3 ARGUMENTAR 

 



O fragmento (p.34) que ilustramos o agrupamento argumentar apresenta um 

artigo de opinião de María Del Carmen Cestafe Sáenz, poeta e ensaísta 

autodidata, abordando a situação da mulher, seus direitos, a igualdade entre 

homens e mulheres e suas conquistas na sociedade.  

 

Com essa atividade, o Guia do Professor recomenda, 

Pré-Leitura: refletir sobre a trajetória da mulher e sua atual situação 

na sociedade.  



Leitura: esclarecer quem é Francisco Franco (ditador espanhol) e 

abordar assuntos sobre a Guerra Civil Española (1936-1939) 

Pós-Leitura: orientar os alunos a entrevistar uma mulher da família 

(mãe, avó, bisavó etc.) a respeito do mesmo tema “las mujeres y sus 

derechos”, em sala de aula desenvolver os dados contrastivos entre 

a realidade que os alunos trouxeram de casa e a realidade feminina 

exposta no texto lido. 

 

4.2.2.4 EXPOR 

 

Demonstrando o agrupamento expor selecionamos o texto El maíz, la 

recompensa de los Apus (p.19), do autor Jaime Cespedes. O texto menciona o 

Inti Raymi, ou Festa do Sol, celebração religiosa da época dos povos incas, a 

qual cultuava o deus Inti (Sol).  



 

Sobre o texto em questão, o Guia do Professor sugere: 

Pré-leitura: não há indicação de proposta. 

Leitura: não há indicação de proposta. 

Pós-Leitura: vincular o tema “cobardía”, presente no texto com o 

conto “La forma de la espada”, que se encontra no livro Ficciones, 

do escritor argentino Jorge Luis Borges. 

 

4.2.2.5 DESCREVER AÇÕES 

 

O texto (p.6) e as atividades propostas, que exemplificam o agrupamento 

descrever ações, se relacionam aos fatos que contribuem para que as pessoas 

tenham uma alimentação sadia. As interferências que são abordadas são: a 



cultura, pois cada grupo étnico tem um comportamento nutricional distinto e o 

físico/natural que são distintos em cada parte do mundo. 

  

Para o trabalho do professor, o Guia aconselha: 

Pré-Leitura: discutir o provérbio espanhol “de la panza sale la danza”, motivar 

a discussão sobre o ato de comer como fonte de prazer na cultura hispana. 



Leitura: elaborar perguntas para compreensão extensiva (informação geral) e 

compreensão intensiva (informação específica). 

Pós-Leitura: dividir os alunos em grupos e trabalhar com os seguintes 

subtemas: “la dieta de los chinos”, “comida y religión”, “la dieta vegetariana” 

etc. 
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O terceiro volume da coleção Expansión é dirigido aos alunos que cursam o 3° 

ano do Ensino Médio. A proposta do material é dar continuidade ao trabalho 

iniciado no primeiro e no segundo volume. Novamente o curso está integrado 

por oito unidades didáticas e solicita-se que o professor trabalhe duas delas ao 

longo do bimestre. 

Para complementar a aprendizagem, a cada quatro unidades, o material 

apresenta uma sessão de “Repaso”, de igual maneira ao Expansión 2, a qual 

há textos e questões de provas de diversas universidades brasileiras.  

Um tema relevante neste volume é o desenvolvimento da literatura, que inicia 

no primeiro volume e concretiza um panorama dos principais escritores: 

Federico García Lorca, Gabriel García Marquez, Miguel de Cervantes, Camilo 

José Cela, Jorge Luis Borges, Julio Crtázar, entre outros célebres da literatura 

espanhola e hispana.  

Selecionamos alguns textos entre as unidades didáticas do material para 

evidenciar as várias maneiras que o Guia do Professor recomenda o trabalho 

dos gêneros. As etapas de pré-leitura, leitura e pós-leitura apresentadas a 

partir da tipologia de Schneuwly e Dolz da proposta provisória de agrupamento 

de gêneros serão observadas na análise, a seguir.   
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4.2.3.1 NARRAR 

 

Exemplificando o agrupamento narrar selecionamos um conto (p.63) das 

Fábulas de Esopo, “La lechera”. O objetivo desta atividade consiste no 

aprendizado das “Oraciones Condicionales”, ponto gramatical desenvolvido ao 

longo da unidade temática que está o texto. 

 

Sobre o texto em questão, o Guia do Professor sugere: 

Pré-Leitura: não há indicação de proposta. 

Leitura: não há indicação de proposta. 

Pós-Leitura: reescrever a parte do conto que vai desde “Como esta 

leche...” até “tan guapa” (linha 2 até 11) na forma condicional. 



 

4.2.3.2 RELATAR 

 

O fragmento (p.17) que ilustramos o agrupamento relatar apresenta a sinopse 

do filme El cartero (y Pablo Neruda), de 1994, do diretor Michael Radford. O 

filme é uma adaptação do romance Ardiente paciência, do escritor chileno 

Antonio Skármeta. A história se baseia, entre muitos outros episódios, na 

amizade do carteiro Mario Ruoppolo, que é o encarregado de levar as 

correspondências, com o poeta Pablo Neruda, que está exilado em uma 

remota ilha do Mediterrâneo. Logo após a sinopse, se apresenta uma breve 

biografia de Pablo Neruda, poeta chileno que por ter grandes influências no 

Partido Comunista chileno e por atacar a Ley maldita (que proibia a existência 

do Partido), decretada pelo então presidente Gabriel González Videla, teve que 

passar a viver na clandestinidade e se exilar no sul da Itália, acontecimento 

este relatado no filme. 



 

Com essa atividade, o Guia do Professor recomenda: 

Pré-Leitura: solicitar aos alunos uma pesquisa sobre a vida e a obra 

de Pablo Neruda. 

Leitura: discutir, a partir da leitura e das pesquisas dos alunos, 

sobre os escritores e seu tipo de literatura engajada, compromissada 

com questões sociais e humanas, característica relevante na 

literatura moderna latino-americana. 



Pós-Leitura: despertar nos alunos o senso crítico, a autonomia e o 

hábito da leitura, sobretudo de autores de culturas e realidades 

próximas e complementares às do Brasil, deste modo, sugerir um 

mural com as informações coletadas ao longo da atividade com o 

título “Voces de America”. 

 

4.2.3.3 ARGUMENTAR 

 

O fragmento (p.53), que utilizamos para exemplificar o agrupamento 

argumentar, é retirado da revista madrilena Muy interesante e revela estudos 

que evidenciam o estímulo da música no desenvolvimento cognitivo humano, 

no estímulo da inteligência e também na saúde. Após a reportagem, há um 

mapa, onde se escolheu sete tipos de música popular diferentes, apresentando 

o grau no qual se combinam quatro características básicas: a tonalidade, a 

polifonia, o ritmo e a complexidade harmônica. 



 

As propostas apresentadas pelo Guia são:  



Pré-Leitura: não há indicação de proposta. 

Leitura: formular perguntas aos alunos de compreensão extensiva 

(informação geral) como “¿Cuál es el tema central del texto?” e 

depois perguntas para a compreensão intensiva (informação 

específica) como “¿El comportamento humano puede estar 

condicionado a la música?” 

Pós-Leitura: aprofundar e expandir o tema do texto em uma 

atividade interdisciplinar com Biologia, pesquisando sobre 

“musicoterapia”. 

 

4.2.3.4 EXPOR 

 

O texto (p.51), retirado de um site de turismo, que é apresentado no material 

didático, elucida o agrupamento expor. As informações são a respeito da 

Nicarágua, maior país da América Central, e sobre a terminologia que envolve 

o vocábulo. Após o texto, há um pequeno mapa da localização do país. 

 

Com essa atividade, o Guia do Professor recomenda, 



Pré-Leitura: não há indicação de proposta. 

Leitura: não há indicação de proposta. 

Pós-Leitura: complementar a leitura com a música “Nicaragua, 

Nicaragüita”, do cantor e compositor nicaraguense Carlos Mejía 

Godoy. Após a música, realizar uma pesquisa sobre o triunfo da 

“Revolución Sandinista”, eixo do contexto histórico da canção de 

Mejía Godoy. 

 

4.2.3.5 DESCREVER AÇÕES 

 

Exemplificando o agrupamento descrever ações, escolhemos um texto (p.49) 

que apresenta uma propaganda publicitária “Por una vida mejor”, retirada da 

internet, cujo objetivo é promover uma vida melhor no planeta. O objetivo da 

proposta é desenvolver o ponto gramatical “Imperativo”, trabalhado na unidade 

didática. 

 

Para o trabalho do professor, o Guia aconselha: 



Pré-Leitura: não há indicação de proposta. 

Leitura: não há indicação de proposta. 

Pós-Leitura: dividir os alunos em grupos, conforme as escolhas de 

pronomes de interlocutor: tú, usted, vosotros, ustedes, e nosotros. 

Cada grupo escreve, então, seu texto a partir do pronome escolhido 

e com os verbos no imperativo afirmativo e/ou negativo. 

Considerando a análise empreendida nos três volumes da coleção Expansión, 

constatamos que as sugestões propostas pelo Guia do Professor são 

adaptáveis a cada situação específica, uma vez que cada professor, de acordo 

com sua didática pessoal, de sua visão de ensino e dos objetivos estabelecidos 

em seu plano de ensino, irá adaptar, da melhor maneira, as atividades para a 

realidade de seus alunos.  

As resoluções dos exercícios e algumas considerações propostas pelo Guia do 

Professor encontram-se nos próprios exercícios e, ao final do livro didático, o 

professor têm sugestões, separadas por unidades didáticas, de atividades 

extras ou de apoio. Nessa última seção do material, mesmo as atividades 

sendo dividas pela unidade que se inserem, é de difícil manuseio (livro é feito 

em brochura), além de apresentarem pouca informação para trabalhos extras 

e, na maioria das vezes, relacionados a uma única webgrafia para pesquisa do 

professor, o site wikipedia.org. 

Em relação à seleção dos textos e às atividades propostas, houve a 

preocupação dos autores na elaboração do material didático em respeitar a 

idade dos alunos para a seleção dos temas ao longo dos volumes, porém, 

esses textos são, geralmente, extensos, com vocabulário de difícil 

compreensão e de pouca interação visual (figuras ou elementos que estimulem 

o aluno a ler o texto).  

Os autores propõem a leitura do texto correlacionada com outros saberes para 

propiciar discussões em torno de temas como: identidade cultural; preconceitos 

e estereótipos; consumo e consumismo; capitalismo e socialismo; posição 

social da mulher; usos e costumes de povos; meio ambiente; artes etc. A 



proposta almeja o desenvolvimento do raciocínio hipotético-dedutivo, 

implicando uma postura ética, política e social.  

A apresentação e prática dos conteúdos trabalhados seguem uma progressão 

e estabelecem correlação contínua com outros focos do conhecimento, 

aplicando e ampliando, mediante o desenvolvimento individual do aluno, uma 

integração crescente de cada nova aquisição. De modo geral, os componentes 

linguísticos e a prática comunicativa não se esgotam em uma única unidade, 

eles se ampliam e se atualizam em outros contextos. 

Relacionado a esse princípio, para o desenvolvimento da habilidade leitora, são 

incluídos textos de origem e tipologia variados, como artigos de internet, 

descrições, relatos, ensaios, contos, entre muitos outros, constatados a partir 

do agrupamento de gêneros que fizemos.   

Contudo, apesar da variedade de textos apresentados e do material didático se 

basear nas perspectivas sugeridas nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 1998), a utilização das estratégias de leitura (pré-leitura, leitura e 

pós-leitura), nem sempre foram adotadas ou referidas pelo Guia do Professor 

para o trabalho das atividades.  

Analisando os textos selecionados da coleção Expansión, pudemos apreender 

que dentre as três estratégias de leitura, a que é dada menor atenção pelo 

material é a etapa de pré-leitura e, em alguns casos, a etapa da leitura. 

Quando há essa divisão de etapas, as propostas aos professores são: 

formulação de perguntas para assegurar a compreensão do texto, 

apresentação de seminários, pesquisa e elaboração de murais e debates. 

A importância da etapa de pré-leitura está na sensibilização do aluno em 

reconhecer relações possíveis de significados, com base na elaboração de 

hipóteses ao longo da leitura. Em seguida, na etapa da leitura, que não deve 

ser vista como mero levantamento de vocabulários não compreendidos, o 

aluno projeta o seu conhecimento de mundo e a organização textual nos 

elementos sistêmicos do texto. Assim sendo, se não houve o nível de 

compreensão previamente estabelecido, a compreensão poderá ser afetada. 



Destacamos, no material didático, as propostas do Guia do Professor para os 

temas transversais, propostos tanto na LDB (1996) quanto nos PCN (1998), de 

trabalhos relacionados, de diversas maneiras, à ética, à saúde, ao meio 

ambiente, à vida cidadã, ao respeito à diversidade entre outros. 

Como prática de ampliação da leitura, mencionamos algumas sugestões de 

trabalhos de interdisciplinaridade e intertextualidade. O material engloba as 

formas como diferentes textos ou linguagens abordam um mesmo objeto, bem 

como, numa perspectiva interdisciplinar, relacionada a contextos reais, são 

indicadas propostas que possam aprofundar alguns temas com a colaboração 

de professores de outras disciplinas. 

Após a exposição e apreciação dos textos, observamos que as propostas 

sugeridas pelo Guia do Professor funcionam como um apoio para que o 

docente desenvolva seu trabalho em sala de aula, no entanto, elas não devem 

restringir a intervenção nem os ajustes oportunos que o docente sentir 

necessidade. 

Desta maneira, com a intenção de refletir sobre as propostas de utilização dos 

gêneros textuais, no desenvolvimento da leitura em ELE, a partir das sugestões 

das coleções Prefiero Español e Expansión, faremos uma comparação entre 

esses, baseada nos documentos PCN (2000), OCEM (2006), PNLD (2011). 

 

4.3 DISCUTINDO: AS COLEÇÕES, AS PROPOSTAS E OS DOCUMENTOS 

OFICIAIS 

 

Os materiais didáticos são ferramentas de trabalho do professor. Para tanto, 

como um dos componentes para o estudo da língua, a escolha do material 

didático é um passo importante, já que é necessário considerar “requisitos 

coerentes com os propósitos do professor e da instituição, com os objetivos e 

necessidades dos alunos, bem como com as diretrizes apontadas pelas leis e 



pelos documentos que regem a educação brasileira (LDB, PCN, OCEM)” 

(BARROS e COSTA, 2010, p.88). 

Considerando essa importância, novamente destacamos que os livros didáticos 

analisados foram selecionamos por serem adotados em duas escolas 

particulares de Ensino Médio de São Paulo, uma do ABC paulista e uma da 

capital. Já há algum tempo, essas escolas contam com o ensino do espanhol 

em sua grade curricular e com a adoção dos materiais, Prefiero Español e 

Expansión, pelos docentes das escolas. 

É importante observar que, um dos documentos que utilizamos é o PNLD 

(Programa Nacional do Livro Didático), de 2012, que visa a uma melhor 

seleção de livros estabelecendo critérios e objetivos definidos, a fim de atender 

às necessidades do ensino. Entretanto, nossas duas coleções didáticas não 

pertencem à seleção feita pelo programa. Essa incidência é, por um lado, 

devido ao período para inscrição e entrega dos materiais para o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no início de 2010, até a 

sua aprovação e publicação do edital do PNLD 2012, em 2011 e, por outro 

lado, nossa escolha foi a partir de materiais que são utilizados há algum tempo 

em escolas que já contavam com o ensino do espanhol. 

Ainda assim, nos preocupamos em considerar o que se almeja para os livros 

didáticos pelo documento, pois, guardadas as devidas proporções e a 

adequação às diferentes faixas etárias, o edital do PNLD 2012 (Ensino Médio) 

apresenta coerência absoluta em relação às propostas do edital anterior, que já 

nos era disponibilizado ao iniciarmos a pesquisa. 

Em ambos os editais, assume-se, então, uma postura idêntica, compatível com 

a finalidade maior do ensino de línguas no Ensino Médio, a educativa, 

delineada nos PCN e claramente assumida nas OCEM, com relação às 

linguagens: 

Adquirir conhecimentos, nesta área, portanto, vai além de 
saber o conjunto de normas gramaticais que regulam o uso 
socialmente prestigiado da língua. Implica promover a 
ampliação das competências comunicativas já adquiridas nos 
primeiros anos do convívio social, pelo incentivo à leitura, à 



escrita, à oralidade pública formal, à análise dos diferentes 
objetos textuais que circulam em também diferentes suportes 
(PNLD 2012, p. 23). 

Na avaliação do desenvolvimento pelas coleções selecionadas no PNLD 2012, 

sobre a habilidade leitora levou-se em conta e valorizou-se o que 

especificamos a seguir: 

A concepção da leitura como um processo interativo, refletida 
nas atividades propostas; a presença de atividades de pré e 
pós-leitura; a diversidade de gêneros, tipos textuais e suportes 
oferecidos pela coleção; o estímulo ao uso de estratégias 
diversificadas por parte do aprendiz nas tarefas de 
compreensão e interpretação (...) e a presença de estímulos à 
ampliação do universo de leitura (contextualização dos 
fragmentos, incentivo à leitura de textos completos, associação 
dos textos e de seus autores a uma determinada época, a um 
período da História, a uma corrente estética) (BARROS e 
COSTA, 2010, p.46). 

Deste modo, faremos algumas comparações a partir da análise das sugestões 

de leitura com os textos coleções didáticas, considerações sobre o que é 

proposto para a leitura e a fundamentação de documentos oficiais. As 

comparações empreendidas nas coleções são sobre os textos e as atividades 

propostas; a utilização das etapas de leitura (pré-leitura, leitura e pós-leitura); 

propostas de aprofundamento dos gêneros e ampliação da leitura 

(interdisciplinaridade e intertextualidade) e intervenção do professor no material 

didático. 

Em nível de conhecimento, no que se referente à coleção Prefiero Español, 

destacamos que sua autora (organizadora) Gretel Eres Fernández é uma das 

consultoras que formularam as OCEM (2006), em Conhecimentos de Espanhol 

e, também, consultora dos PCN (2000) em Linguagem, Códigos e suas 

Tecnologias – Conhecimentos de Língua Estrangeira Moderna. Em 

contrapartida, a coleção Expansión foi elaborada pelos autores Henrique 

Romanos, professor universitário e ex-supervisor da Correção do ENEM e 

Jacira Paes de Carvalho, educadora e psicóloga.  

Dos exemplos de textos e sugestões de trabalho, que analisamos do material 

Prefiero Español, constatamos que iniciam da forma mais simples e 

paulatinamente se tornam mais complexa, tanto no tipo de informação que os 



alunos devem analisar e apresentar quanto ao que se relaciona ao uso da 

língua espanhola por parte dos alunos. 

Na coleção Expansión, os textos e as atividades propostas, respeitam a idade 

dos alunos para a seleção dos temas ao longo dos volumes, porém, esses 

textos são, geralmente, extensos, com vocabulário de difícil compreensão e de 

pouca interação entre figuras e elementos apresentados junto ao texto para 

estimular a leitura do aluno. 

Apesar da diferença de apresentação dos textos, ambos incluem os temas 

transversais, em vista de que eles contribuem para a formação dos estudantes, 

ao propiciar o estabelecimento de relações entre o que aprendem em 

diferentes contextos e em situações sociais. As OCEM esclarecem que: 

É importante que a abordagem da língua estrangeira esteja 
subordinada à análise de temas relevantes na vida dos 
estudantes, na sociedade da qual fazem parte, na sua 
formação enquanto cidadãos, na sua inclusão. 
[...] 
É preciso adotar uma visão ampliada dos conteúdos a serem 
incluídos nos programas de curso para além das tradicionais 
habilidades (ouvir, falar, ler, entender) e das sequências 
lexicais e componentes gramaticais próprios da norma culta. 
(...) Todos esses elementos e competências devem assumir o 
papel de permitir o conhecimento sobre o outro e a reflexão 
sobre o modo como interagir ativamente num mundo plurilíngue 
e multicultural, heterogêneo (MEC/SEB, 2006, p.150). 

As atividades elaboradas para os textos, na coleção Prefiero Español, são 

variadas e seguem o planejamento orientado pelo PCN (1998) das etapas de 

pré-leitura, leitura e pós-leitura, a partir de perguntas, debates, atividades de 

compreensão, ou que implicam o estabelecimento de relações entre o texto 

escrito e a vivência do aluno. 

Pudemos apreender que, na coleção Expansión, dentre as três estratégias de 

leitura, a que é dada menor atenção pelo material é a etapa de pré-leitura e, 

em alguns casos, a etapa da leitura. Quando há essa divisão de etapas, as 

propostas aos professores são: formulação de perguntas para assegurar a 

compreensão do texto, apresentação de seminários, pesquisa e elaboração de 

murais e, às vezes, debates.  



Sobre essas etapas, os PCN discutem que: 

Primeiramente, é necessário que o professor escolha o texto a 
ser usado para, a seguir, estabelecer um propósito para a 
leitura (o que pode ser feito em conjunto com a classe). Esse 
propósito definirá o nível de compreensão a ser alcançado, o 
que pode abarcar desde uma compreensão geral em relação 
ao que é tratado no texto, até a procura de uma informação 
específica, por exemplo, uma data, um nome etc. É útil pensar 
sobre o trabalho em fases que podem ser chamadas de pré-
leitura, leitura e pós-leitura (BRASIL, 1998, p.91). 

A ruptura dessas etapas ou mesmo a ausência de uma delas podem implicar 

ao aluno deficiências na compreensão, afinal, o que se pretende com esse 

trabalho é que os alunos superem a etapa inicial de simples decodificação de 

signos linguísticos e avancem para a compreensão e interpretação de textos. 

Em Prefiero Español, também percebemos que algumas propostas de 

atividades permitem centrar a atenção na forma que cada texto assume 

segundo o gênero textual de que se trata. Esse aprofundamento é através de 

explicações relacionadas às características e/ou estruturas dos textos incluídos 

nas diferentes unidades objetivando a superação do aluno para a compreensão 

e interpretação de textos. 

Como prática de ampliação da leitura, a coleção Expansión sugere trabalhos 

de interdisciplinaridade e intertextualidade. O material engloba as formas como 

diferentes textos ou linguagens abordam um mesmo objeto, bem como, numa 

perspectiva interdisciplinar, relacionada a contextos reais, são indicadas 

propostas que possam aprofundar alguns temas com a colaboração de 

professores de outras disciplinas. 

No que se refere às explicações sobre formação e classificação dos gêneros, 

as OCEM propõem que: 

Na delimitação dos conteúdos, as escolas procurem organizar 
suas práticas de ensino por meio de agrupamentos de textos, 
segundo recortes variados, em razão das demandas locais, 
fundamentando-se no princípio de que o objeto de ensino 
privilegiado são os processos de produção de sentido para os 
textos, como materialidade de gêneros discursivos, à luz das 
diferentes dimensões pelas quais eles se constituem 
(MEC/SEB, 2006, p.150). 



Para o trabalho com a intertextualidade no ensino de língua estrangeira, os 

PCN revelam que “a utilização em sala de aula de tipos de textos diferentes, 

além de contribuir para o aumento do conhecimento intertextual do aluno, pode 

mostrar claramente que os textos são usados para propósitos diferentes na 

sociedade” (BRASIL, 1998, p.45). 

A aprendizagem da Língua Estrangeira pode desempenhar no currículo função 

interdisciplinar: 

O benefício resultante é mútuo. O estudo das outras 
disciplinas, notadamente de História, Geografia, Ciências 
Naturais, Arte, passa a ter outro significado se em certos 
momentos forem proporcionadas atividades conjugadas com o 
ensino de Língua Estrangeira, levando-se em consideração, é 
claro, o projeto educacional da escola (BRASIL, 1998, p.37).  

Por fim, em ambas as coleções, Prefiero Español e Expansión, as sugestões 

funcionam como um apoio para que o docente desenvolva seu trabalho em 

sala de aula, no entanto, essas propostas não devem restringir a intervenção 

nem os ajustes oportunos que o docente sentir necessidade.  

Barros e Costa, sobre o papel do professor, entendem a formação e a atuação 

de uma perspectiva crítica e reflexiva que permite avaliar e selecionar as 

propostas metodológicas adequadas a sua realidade:  

O professor não deve ser um reprodutor de informações, mas 
sim um construtor de conhecimentos. Tal percepção do papel 
do professor de Espanhol nos parece fundamental para que 
essa disciplina cumpra sua função no contexto do Ensino 
Regular: contribuir para a formação de cidadãos letrados e 
críticos, com autonomia para enriquecer e continuar seu 
aprendizado (2010, p.10). 

De fato, o centro do processo de ensino/aprendizagem é o aluno e, para que 

este alcance os resultados desejados, o papel do professor é de crucial 

importância por ser ele quem melhor conhece o contexto no qual esse 

processo se estabelece, além de ser quem pode analisar e avaliar as 

necessidades e interesses dos alunos e ter melhores condições para motivá-

los. 



Neste sentido, almejamos esclarecer com a análise das coleções selecionadas 

e suas correlações, o que Vilson Leffa (2003) afirma a respeito da produção de 

materiais de ensino englobando a sequência de atividades relacionadas a, pelo 

menos, quatro momentos: análise, desenvolvimento, implementação e 

avaliação.  

De acordo com o autor, a análise se refere a um exame do que o aluno precisa 

aprender, levando em conta o que ele já sabe; o desenvolvimento inclui a 

definição: dos objetivos (a ênfase não está no ensino nem no próprio material, 

mas sim na aprendizagem), da abordagem (que corresponde ao tipo de 

aprendizagem com a qual o professor se identifica), do conteúdo (que pode ser 

determinado de várias maneiras, de acordo com a concepção de língua 

assumida pelo professor), das atividades (a parte efetivamente prática do 

processo direcionada para fala, escuta, leitura e escrita) e dos recursos (etapa 

em que se determina o suporte sobre o qual a língua vai ser apresentada ao 

aluno). 

A fase da implementação, ainda segundo Leffa (2003), requer cuidados 

específicos de acordo com a situação de aplicação: se o material vai ser 

aplicado pelo próprio professor, por outro professor ou vai ser usado 

diretamente pelo aluno, sem a presença do docente e, por fim, a avaliação, 

que depende do tipo de material preparado e por quem será aplicado. 

Portanto, nos parece claro que o “material a ser produzido deve oferecer, ao 

aluno, a ajuda que ele precisa no grau exato de seu adiantamento e de suas 

necessidades, preenchendo possíveis lacunas” (LEFFA, 2003, p.15). 

No que se refere à análise das atividades propostas pelo Guia do Professor 

das coleções e às orientações das OCEM e dos PCN, pretendemos evidenciar 

que o aluno deve ter contato com amostras diversificadas da língua em uso, 

sendo conveniente que sejam amostras autênticas, dando preferência àqueles 

textos que circulam socialmente e em diversos âmbitos. 

Os materiais didáticos devem privilegiar os gêneros e o uso de textos 

autênticos e variados que, além de constituírem-se como amostras de 



funcionamento da língua estrangeira permitem a contextualização dos 

conteúdos, contribuindo para a construção de “um modo de atuação 

sociodiscursiva em uma cultura” (MARCUSCHI, 2006, p. 25). 

Desta maneira, quando é cobrado do professor, por exemplo, que hoje se deve 

trabalhar com os gêneros, que é preciso valer-se da intertextualidade e que o 

material que engloba esses fundamentos seja elaborado com base em 

documentos que regem a educação brasileira, essas afirmações não são feitas 

por acaso. Elas testemunham que há uma demanda de reflexões sobre o 

ensino/aprendizagem de gêneros pelo professor, nos mais diversos contextos 

socioculturais, bem como a preocupação a propósito da elaboração didática e 

da metodologia que se utiliza para o ensino desses ao aluno em sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando decidimos estudar a utilização dos gêneros textuais no 

desenvolvimento da leitura no ensino de espanhol como língua estrangeira, 

percebemos que ainda existe um longo caminho a ser trilhado diante de 

algumas questões que deverão ser resolvidas com critério e cuidado. No 

entanto, essas dificuldades nos incentivaram ainda mais. 

Nos primeiros passos da pesquisa, para atingir nosso objetivo, deparamo-nos 

com textos legais, apreciações de pesquisadores e teóricos que sustentaram 

nosso julgamento de que o desenvolvimento da leitura em ELE pode, ou 

melhor, deve ser feito por meio de textos representando gêneros textuais 

diversificados. A fim de confirmar nossa intenção, entramos em contato com 

duas coleções de materiais didáticos (Prefiero Español e Expansión) já 

adotadas, há algum tempo, por escolas que haviam incluído o espanhol em sua 

grade curricular. Constatamos, então, que esses materiais traziam em suas 

unidades didáticas diversos textos, abordando diferentes temas e de diferentes 

gêneros. 

Posteriormente, a apreciação de algumas leis que regem o ensino brasileiro, 

como a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1996, os estudos de documentos 

oficiais como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e as Orientações 

Curriculares do Ensino Médio (OCEM) e as reflexões de teóricos e 

pesquisadores da área, nos auxiliou a compreender, um pouco mais, a 

situação em que se encontra o ensino de língua estrangeira na escola regular 



atualmente, bem como, refletir sobre algumas especificidades no ensino da 

língua espanhola a brasileiros. Embora já tivéssemos uma visão bastante 

aproximada do cotidiano escolar atual, obtida a partir de nossa própria 

experiência docente, o novo olhar que lançamos sobre ele, agora do ponto de 

vista diacrônico, foi fundamental para entendermos, em profundidade, as 

relações de causa e consequência que nem sempre estavam claras para nós. 

Em seguida, os conceitos relacionados às teorias de aquisição-aprendizagem 

de linguagem, de língua materna e de língua estrangeira, nos aproximaram da 

abordagem comunicativa, que tem como objetivo desenvolver as habilidades 

necessárias para que o aluno possa passar pelas situações práticas de uso da 

língua estrangeira, desenvolvendo sua competência comunicativa. Dentre 

essas habilidades, optamos pela seleção do processo de compreensão escrita, 

a leitura. 

Nossa escolha pela habilidade leitora é devido à sua considerável importância 

ao ser humano, por ser um dos meios do aluno compreender a realidade em 

que está inserido, ampliando sua visão de mundo e suas reflexões. Assim, para 

prosseguir com o nosso objetivo, nos pareceu necessário um aprofundamento 

nos estudos referentes ao desenvolvimento da leitura em língua estrangeira em 

contrapartida à situação que se encontra a leitura no Brasil, por vezes 

negligenciada pelos indivíduos e pouco desenvolvida nas escolas. 

Deste modo, somente confirmamos o importante papel que a leitura tem no 

ensino de língua estrangeira, estabelecendo interação além da relação texto e 

leitor, mas, sim, da língua pela linguagem assumida. No entanto, para alcançar 

essa resultante, são necessárias algumas etapas que levam o aluno a interagir 

com o texto, chegando à leitura individual e compreensão do texto. 

Com base nas teorias, estudos e pesquisas feitas durante a realização dessa 

parte da pesquisa, chegamos ao ponto em que o papel da leitura nas aulas de 

espanhol como língua estrangeira é fundamental, assim como o é na escolha 

dos textos a serem trabalhados e como serem trabalhados. 



Retomando os estudos referentes à abordagem comunicativa - que 

desenvolvem a prática de atividades que envolvam comunicação real, feitas a 

partir do mundo do aluno com um ensino autêntico – vinculamos a utilização 

dos gêneros textuais para o processo de ensino-aprendizagem de línguas, 

relacionando o ensino em sala de aula com as situações reais de uso da língua 

estrangeira propriamente dita. 

Observamos, então, que há infinita diversidade de gêneros textuais e que seria 

impossível nomear ou exemplificar cada um desses gêneros. Para isso, 

delimitamos esse número a partir de uma proposta provisória de agrupamento, 

elaborada por teóricos, para viabilizar o ensino dos gêneros na escola e nosso 

trabalho de análise desses textos.  

Na continuação, por meio dos textos selecionados dos materiais didáticos, 

pudemos dar uma amostra das sugestões de trabalho para essas atividades 

empreendidas pelo guia do professor. Para essas propostas, fizemos uma 

divisão a partir das etapas de desenvolvimento de leitura, comprovando se 

esses materiais seguem as orientações dos documentos oficiais. 

A análise com a qual evidenciamos nosso embasamento teórico permitiu 

aproximar-nos do trabalho feito pelos documentos que regem a educação 

brasileira, demonstrando suas aflições e considerações a respeito das 

expectativas almejadas na formação escolar dos alunos para o mundo 

contemporâneo. Essa mesma análise, também nos permitiu refletir sobre a 

necessidade e a importância do conhecimento do docente de conceitos 

expostos ao longo dessa pesquisa, assim como a delimitação da sequência 

didática na hora da adoção de um material didático que está à venda.  

Atrelada a essas preocupações, a escolha do livro didático exige da equipe 

pedagógica envolvida a compreensão do processo pedagógico dos alunos e as 

circunstâncias que se encontra o grupo escolar. Uma proposta na forma de 

material didático é, por vezes, estática, perdendo os princípios aos quais se 

apoia para o processo pedagógico. 



Com base nas informações obtidas durante a realização de nossa análise e 

com apoio teórico e documental, apresentamos a seguir algumas 

considerações que, embora modestas, acreditamos possam vir a constituir-se 

numa forma de auxílio da difícil tarefa da escolha por uma coleção didática a 

ser trabalhada em todo o ano letivo, dando algumas informações sobre as 

deficiências que encontramos nas coleções selecionadas e o que isso pode 

acarretar no desenvolvimento do trabalho do docente com os alunos.   

Vale destacar que não defendemos aqui um ou outro material analisado, são 

livros para um mesmo fim, aulas de espanhol para alunos do ensino médio. 

Relataremos, com as considerações de González (2010), as falhas que 

encontramos e que podem prejudicar, de alguma maneira, todo um trabalho. 

Essas falhas e/ou deficiências são percebidas principalmente na coleção 

Expansión, no que se refere à utilização dos gêneros textuais para o 

desenvolvimento da leitura em espanhol como língua estrangeira, sendo assim, 

excluímos a análise de outras vertentes que o material apresenta. 

Consideramos, inicialmente, que alguns dos documentos que regem a 

educação brasileira os quais nos baseamos são os PCN e as OCEM. A 

coleção Expansión, não menciona esse segundo em suas considerações ou no 

guia do professor, orientando-se somente pelos PCN como foi apontado em 

sua introdução. 

Um primeiro grande problema que constatamos na coleção foi a incoerência, 

muitas vezes, entre aquilo que aparece ou na introdução ou no guia do 

professor e na prática efetiva, no momento da proposta de atividades. 

Desta maneira, o que apresentamos como falha, por exemplo, é a compilação 

de textos que, ao longo dos volumes, mostrou-se muitas vezes pobre, com 

escassa presença de textos de gêneros e tipologias diversificados. Na maioria 

das vezes, o texto era longo, com a mesma estrutura e, por mais que tratassem 

de temas relevantes, acabaram tornando-se enfadonhos. 

Essas deficiências se refletem claramente no Guia do Professor. Consideramos 

sobre as incoerências apontadas anteriormente sobre os textos que: muitos 



são insuficientes e nem sequer explicitam a sua base teórica e a sua proposta 

metodológica; em alguns casos encontramos soluções fechadas; orientações 

ao professor imprecisas, tanto nas propostas para a condução das atividades, 

quanto na adequação das respostas sugeridas; em outros aparecem 

informações soltas e desnecessárias, posto que em nada contribuem para a 

obra; e, na maioria, constata-se pouca ou nenhuma preocupação com a função 

formativa que deveria ter o guia em relação ao professor. 

Muitas vezes, nos pareceu que as atividades, principalmente de pós-leitura, 

eram feitas sem a consideração dos propósitos de seus destinatários e dos 

meios em que o texto a ser produzido poderia circular. Assim, as propostas 

eram organizadas, somente, em função da exploração de itens gramaticais e 

de vocabulário. 

Fazemos menção às propostas classificadas transversais e interdisciplinares 

que, por vezes, se mostraram inconsistentes. Algumas dessas são pouco 

relevantes e, na maioria dos casos, faltaram orientações, em especial ao 

professor, sobre como planejar as atividades, sendo somente sugerido um site 

de pesquisas gerais. Em muitas situações, o diálogo entre as disciplinas foi 

proposto por meio de orientações simplificadas para o professor, que somente 

se bastavam a mencionar a disciplina que poderia trabalhar em parceria na 

atividade. 

As deficiências relatadas apontam para uma questão pertinente para nós 

professores: “o nível insuficiente de formação ou a falta de atualização de 

alguns produtores de manuais ou a falta de cuidado no controle dessas 

produções por parte das editoras responsáveis” (GONZÁLEZ, 2010, p.53). 

Na maioria das vezes, os manuais disponíveis no mercado editorial não estão 

baseados em trabalhos que possibilite, de maneira efetiva, o processo de 

ensino e aprendizagem de língua estrangeira na perspectiva dos documentos e 

dos estudos feitos a nesse nível. 

Destacamos a importância não só de um uso crítico dos materiais disponíveis, 

mas, sobretudo, do aprimoramento, da destreza de adaptar e criar materiais, 



contribuindo para viabilizar um ensino efetivo da língua estrangeira com as 

propostas educacionais brasileiras. 

Um dos critérios abordados pelo Guia de Livros Didáticos, presente nos 

Parâmetros Nacionais do Livro Didático (PNLD), é “incluir a importância do 

caráter educativo da aprendizagem de línguas, que pode oportunizar o 

conhecimento sobre o outro e sobre si mesmo, sobre culturas locais e globais” 

(2010, p.11). 

Vemos, assim, que se anseiam:  

Livros didáticos que formem um usuário competente do idioma, 
sensível à diversidade linguística e cultural, capaz de construir 
seu próprio discurso e refletir sobre formas de viver em 
sociedade, em suma: um cidadão, um agente transformador 
(BARROS e COSTA, 2010, p.90). 

Esperamos que este trabalho possa ser uma semente para pesquisas futuras 

mais abrangentes e que tenhamos alcançado o nosso objetivo de auxiliar o 

trabalho dos professores de espanhol no uso dos gêneros textuais, nas 

reflexões que devem ser feitas a partir da escolha de um material didático e no 

entendimento de temas, muitas vezes de difícil compreensão, porém 

necessários para o ensino-aprendizagem de nosso aluno.  
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