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RESUMO 

 

Nesta tese, que se insere na área dos Estudos da Linguagem, em particular da 

Linguística Aplicada - ciência que entende a linguagem como fenômeno social 

e que tem por objeto questões reais de uso da linguagem, em contextos 

diversos - procurei responder à seguinte pergunta: as coleções de espanhol 

aprovadas pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD 2012) propõem um 

trabalho de leitura que efetivamente valoriza o texto e a formação do leitor 

crítico? 

A metodologia utilizada, de cunho qualitativo e de caráter descritivo-explicativo, 

viabilizou a análise do corpus, que se centra fundamentalmente em três 

aspectos: 1) a diversidade dos gêneros discursivos presentes nas coleções, 2) 

a pluralidade cultural e a origem dos textos e 3) a abordagem de leitura dos 

textos. Esses três eixos se estruturaram a partir da pergunta de pesquisa, que 

revela a preocupação com a qualidade do trabalho proposto nas coleções de 

espanhol com relação aos textos e a sua abordagem. 

A pesquisa se desenvolveu, portanto, em torno dos seguintes objetivos: 

reconhecer as concepções de texto e leitura contidas nos documentos 

norteadores brasileiros; identificar a natureza dos textos contidos nas coleções, 

no que diz respeito aos gêneros a que pertencem e à sua procedência; analisar 

as atividades de leitura das coleções, cotejando-as com as orientação dos 

documentos. 

Os resultados da análise realizada apontam para a necessidade de se avançar 

na seleção de livros didáticos de espanhol, que efetivamente coloquem em 

prática o que expõem em sua fundamentação teórica, baseada nas orientações 

contidas nos documentos norteadores brasileiros: um trabalho de leitura focado 

na abordagem de variados gêneros do discurso, de procedências também 

variadas, que vise à formação de um aluno leitor questionador, capaz de 

construir sentidos para o texto e refletir criticamente por meio da leitura.  

 

Palavras-chave: 1.Espanhol; 2.Livro didático; 3.Texto; 4.Leitura 

  



 
 

RESUMEN 

En esta tesis, que se ubica en el área de Estudios del Lenguaje, en particular 

de la Lingüística Aplicada - ciencia que entiende el lenguaje como fenómeno 

social y que tiene por objeto cuestiones reales del uso del lenguaje en 

contextos diversos -, he buscado contestar a la siguiente pregunta: ¿las 

colecciones de español aprobadas por el Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD 2012) proponen un trabajo de lectura que efectivamente valora el texto 

y la formación del lector crítico? 

La metodología utilizada, de tipo cualitativo y de carácter descriptivo-

explicativo, ha viabilizado el análisis del corpus, que se centra 

fundamentalmente en tres aspectos: 1) la diversidad de los géneros discursivos 

presentes en las colecciones, 2) la pluralidad cultural y el origen de los textos y 

3) el abordaje de lectura de los textos. Esos tres ejes se han estructurado a 

partir de la pregunta de investigación, que revela la preocupación por la calidad 

del trabajo propuesto en las colecciones de español respecto a los textos y su 

abordaje. 

La investigación se ha desarrollado, por lo tanto, en torno a los siguientes 

objetivos: reconocer las concepciones de texto y lectura contenidas en los 

documentos orientadores brasileños; identificar la naturaleza de los textos 

contenidos en las colecciones, con relación a los géneros a que pertenecen y a 

su procedencia; analizar las actividades de lectura de las colecciones, 

cotejándolas con las orientaciones de los documentos. 

Los resultados del análisis realizado señalan la necesidad de avanzar en la 

selección de manuales didácticos de español, que efectivamente pongan en 

práctica lo que exponen en su fundamentación teórica, basada en las 

orientaciones de los documentos orientadores brasileños: un trabajo de lectura 

con foco en el abordaje de distintos géneros del discurso, de procedencias 

también distintas, que busque la formación de un alumno lector cuestionador, 

capaz de construir sentidos para el texto y reflexionar críticamente por medio 

de la lectura. 

Palabras clave: 1.Español; 2.Libro didáctico; 3.Texto; 4.Lectura 

  



 
 

RÉSUMÉ 

Dans cette thèse, qui relève des Études du Langage, plus précisemment de la 

Lingüistique appliquée - domaine d’étude qui apréhende le langage comme un 

phénomène social et dont l’objet sont les questions réelles d’usage du langage 

en différents contextes -,  nous nous sommes efforcée de répondre à la 

problématique suivante : les collections d’espagnol validées par le Programme 

National du Livre Didactique (PNLD 2012) proposent-elles un travail de lecture 

valorizant, de manière effective, le texte et la formation du lecteur critique? 

La méthodologie employée, issue d’une démarche qualitative et ayant un 

caractère descritif-explicatif, a rendu possible l’analyse du corpus, qui repose 

essentiellement sur trois axes : 1) la diversité des genres discursifs présents 

dans les collections, 2) la pluralité culturelle et l’origine des textes et 3) la 

manière dont est abordée la lecture des textes. Ces trois axes se structurent en 

fonction de la problématique, qui met en avant une préocupation vis-à-vis de la 

qualité du travail proposé dans les collections d’espagnol tant par rapport aux 

textes qu’à la manière dont ils sont apréhendés. 

Cette recherche s’est ainsi développée autour des objectifs suivants : 

reconnaître les conceptions de texte et lecture qu’offrent les documents 

brésiliens phares ; identifier la nature des textes issus des collections, autant 

des genres auxquels ils appartiennent qu’à leur provenance ; analyser les 

activités de lecture des collections, les confrontant aux consignes fournies par 

ledits documents. 

Les résultats de l’analyse effectuée révèlent ainsi la nécessité de progresser 

dans la sélection des livres didactiques d’espagnol, choisissant des volumes qui 

mettent effectivement en pratique ce qu’il exposent dans leur fondement 

théorique, basé sur les orientations contenues dans les principaux documents 

brésiliens, à savoir : un travail de lecture ayant pour but l’abordage de différents 

genres du discours, une provenance de documents diversifiée, la formation 

d’un élève lecteur critique, capable de donner plusieurs sens à un texte et d’y 

réfléchir de manière aussi critique par le biais de la lecture.  

 

Mots-clés : 1. Espagnol ; 2. Livre didactique ; 3. Texte ; 4. Lecture. 
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Introdução  

Um dos temas recorrentes nas discussões sobre a formação do aluno 

brasileiro diz respeito a sua precária condição de leitura e escrita de textos. 

Professores de distintas disciplinas, não só os de línguas, queixam-se de que 

seus alunos não sabem ler e escrever. No entanto, vivemos em uma sociedade 

letrada, na qual é preciso não só saber ler e escrever, mas saber fazer uso da 

leitura e da escrita na vida social. Segundo dados do IBGE1, os números do 

analfabetismo no Brasil vêm diminuindo: a taxa de analfabetismo de pessoas a 

partir dos quinze anos de idade caiu de 17,2% em 1992, para 9,7% em 2009. 

No entanto, esses números são ainda grandes, se nos compararmos com 

países vizinhos como a Argentina (1,92% em 2010)2 e o Chile (4,0% em 

2008)3. O IBGE define como analfabeto quem declara não saber ler e escrever 

um bilhete simples em seu idioma, quem aprendeu a ler e escrever, mas 

esqueceu e, ainda, quem apenas assina o nome. Sendo assim, devemos 

considerar também os analfabetos funcionais,4 ou seja, aqueles que não 

passaram verdadeiramente pelo processo de letramento. Aprender a ler e a 

escrever implica não apenas o conhecimento das letras e das palavras e do 

modo de decodificá-las ou de associá-las, mas a possibilidade de usar esse 

conhecimento para expressar-se e comunicar-se em um determinado contexto 

cultural.  

Os dados do Relatório SAEB (Sistema de Avaliação da Educação 

Básica) 20035 divulgados no ano de 2006 também revelam uma situação nada 

favorável: apenas 6,2% dos estudantes da 3a série do Ensino Médio podem ser 

                                            
1
http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?vcodigo=PD171&t=taxa-analfabetismo-grupos-

idade 
2
 Taxa de analfabetismo na população argentina a partir dos dez anos de idade, segundo 

dados do Censo 2010: www.censo2010.indec.gov.ar 
3
 Dados do Ministério da Educação do Chile, publicados no documento Indicadores de la 

Educación en Chile 2007-2008: 
http://w3app.mineduc.cl/mineduc/ded/documentos/indicadores_2007-2008.pdf (Acesso em 
janeiro de 2012) 
4
 Em 2009, a taxa de analfabetismo funcional no Brasil era de 20,3%, segundo dados do IBGE. 

In:http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?vcodigo=PD384&t=taxa-analfabetismo-
funcional 
5
http://www.publicacoes.inep.gov.br/arquivos/%7B50AFF6BD-4C0C-4EDD-8C32-

C149BFDBF5A5%7D_Miolo_RelatórioSAEB2003_1.pdf. (Acesso em janeiro de 2013) 

http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?vcodigo=PD171&t=taxa-analfabetismo-grupos-idade
http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?vcodigo=PD171&t=taxa-analfabetismo-grupos-idade
http://www.censo2010.indec.gov.ar/
http://w3app.mineduc.cl/mineduc/ded/documentos/indicadores_2007-2008.pdf
http://www.publicacoes.inep.gov.br/arquivos/%7B50AFF6BD-4C0C-4EDD-8C32-C149BFDBF5A5%7D_Miolo_RelatórioSAEB2003_1.pdf
http://www.publicacoes.inep.gov.br/arquivos/%7B50AFF6BD-4C0C-4EDD-8C32-C149BFDBF5A5%7D_Miolo_RelatórioSAEB2003_1.pdf


12 
 

considerados leitores competentes, por dominarem habilidades de leitura 

compatíveis com a série cursada. Por outro lado, 3,9 % se encontram em um 

estágio muito crítico (habilidades de leitura compatíveis com a 4a e a 8a séries), 

34,7% estão em estágio crítico (dominam algumas habilidades de leitura, mas 

aquém das esperadas, e leem apenas textos narrativos e informativos simples) 

e 55,2% são capazes de ler textos poéticos mais complexos, textos 

dissertativo-argumentativos de média complexidade, textos de divulgação 

científica, jornalísticos e ficcionais, mas as habilidades de leitura desenvolvidas 

ainda são menores que as exigidas para a série, o que os coloca em um 

estágio intermediário (BRASIL, 2006, p.50). Comparando-se esses dados com 

os de 2001 - 4,9% dos alunos em estágio muito crítico, 37,2%, crítico, 52,5%, 

intermediário e 5,3%, adequado - evidencia-se uma pequena, mas ainda 

insuficiente melhora no desempenho em leitura por parte dos alunos do nível 

médio.  

Como se viu, o quadro brasileiro é, apesar dos avanços, ainda 

desalentador. Os dados apontam para a necessidade de se investir mais no 

aprimoramento das capacidades de leitura e escrita dos jovens da Educação 

Básica. Para auxiliar na reversão dessa situação, que se justifica por muitas 

variantes, a escola desempenha um papel fundamental, e ela deve se 

empenhar ainda mais para alcançar o objetivo de viabilizar a formação de 

leitores críticos, superando concepções tradicionais sobre texto e leitura que 

ainda se revelam em questões contidas em provas, em atividades propostas 

pelos livros didáticos e na própria prática do professor com os textos em sala 

de aula. Segundo Kleiman e Moraes (1999),  

O ensino da leitura também reflete esta pedagogia da contradição [do âmbito 
pedagógico]: fragmenta-se o texto para que se aprenda a perceber o todo, 
procura-se fazer com que o aluno responda somente ao que está previsto na 
leitura do professor ou do autor do livro didático e exige-se um leitor crítico e 
participativo. O aluno escreve textos de opinião sem ter formado uma opinião; faz 
uma “interpretação livre”, já cerceado, sem liberdade e, muitas vezes, sem leitura. 
Ele “lê” sem entendimento, interpreta sem ter lido e realiza atividades sem 
nenhuma função na sua realidade sociocultural. (1999, p.14) 

Entre as importantes ações do governo para melhorar a qualidade da 

educação no país e, consequentemente, a qualidade do ensino da leitura nas 

escolas, encontra-se a publicação de distintos documentos norteadores para o 

ensino. Ao longo de oito anos, foram publicados os Parâmetros Curriculares 



13 
 

Nacionais do Ensino Fundamental (PCN-EF) e Médio (PCN-EM), em 1998 e 

2000, respectivamente, as Orientações Educacionais Complementares aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+), em 2002 e as Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio (OCEM), em 2006. Esses documentos 

assinalam o caráter formador da língua estrangeira (LE) na escola, para além 

do domínio formal e propõem o texto como objeto de ensino, um ensino que 

deve ter como fim a formação integral de um aluno/cidadão crítico, pensante, 

ciente de seu papel na sociedade.  

 O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), outra ação 

governamental relevante, tem por objetivo prover as escolas públicas de livros 

didáticos, dicionários e outros materiais de apoio à prática educativa. Esse 

programa vem passando ao longo do tempo por muitas reformulações e seu 

alcance é cada vez maior. É recente a inclusão da língua estrangeira entre as 

disciplinas contempladas pelo PNLD: 2011 para os alunos do ensino 

fundamental e 2012 para os do ensino médio. A comparação entre o número 

de coleções de espanhol inscritas e o número de aprovadas demonstra o rigor 

dos critérios de seleção definidos pelos Editais e a inadequação a esses 

critérios por parte da maioria das editoras: no PNLD 2011, das onze inscritas, 

apenas duas foram aprovadas; no PNLD 2012 o quadro foi um pouco mais 

favorável: nove inscritas e três selecionadas.  

O livro didático (LD) está em segundo lugar entre os gêneros mais lidos 

pelos brasileiros, perdendo apenas para a Bíblia (32% e 42%, 

respectivamente)6, segundo dados de 2011 do Instituto Pró Livro7. Essa 

informação revela o papel preponderante do LD na formação do cidadão 

brasileiro que, muitas vezes, tem acesso à leitura de textos principalmente por 

meio desse material de ensino. Além disso, como nos diz Coracini, “é voz 

corrente e antiga que o livro didático constitui o centro do processo de ensino-

aprendizagem em todos os graus de ensino, com ênfase no ensino 

fundamental e médio” (1999, p.34). Daí a importância de se investigar o que 

                                            
6
 Outros dados relevantes divulgados pelo Instituto Pró-Livro: a) é o professor quem mais 

influencia o jovem a ler; b) 56% dos brasileiros entrevistados nunca compraram livros; c) Para a 
pergunta “qual dessas atividades você faz no seu tempo livre?”, ver televisão está em primeiro 
lugar (85%), ler, em sétimo (28%), seguido por navegar na internet (24%) . Comparado a 2007, 
identifica-se queda do interesse pela leitura e aumento pela internet. Na pesquisa daquele ano, 
ler tinha 36% e navegar na internet, 18%. 
7
 www.prolivro.org.br/ipl/publier4.0/dados/anexos/2834_ro.pdf 

http://www.prolivro.org.br/ipl/publier4.0/dados/anexos/2834_ro.pdf
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leem os alunos da escola básica nos livros didáticos selecionados e 

disponibilizados a eles pelo governo e como são as propostas de leitura ali 

apresentadas. No caso dessa pesquisa, interessam-me especificamente o LD 

de língua espanhola, disciplina à qual me dedico como professora e 

pesquisadora, e o Ensino Médio, nível de ensino em que atuo. 

Diante desse panorama, surgiu, então, a seguinte indagação: as 

coleções de espanhol aprovadas pelo PNLD 2012 propõem um trabalho de 

leitura que efetivamente valoriza o texto e a formação do leitor crítico? Para 

tentar responder a essa pergunta, fez-se necessário investigar as concepções 

de texto e leitura contidas nos documentos já citados e no Guia do PNLD e 

reconhecer quais são as orientações sobre como devem ser abordados os 

textos nas aulas de LE. Assim, busquei identificar, nas coleções, por meio da 

observação e análise da seleção dos textos e das atividades de leitura, suas 

conexões – ou desconexões - com as orientações oficiais.  

Norteada, então, pela pergunta citada acima, realizei esta tese, que se 

inclui na área de Estudos da Linguagem, em particular da Linguística Aplicada 

(LA) - ciência aplicada que entende a linguagem como fenômeno social e que 

tem por objeto problemas reais de uso da linguagem, tanto no contexto escolar 

quanto em outros contextos (ALMEIDA FILHO, 1991, p.7). A discussão sobre a 

definição de LA – ciência aplicada X aplicação da Linguística - parece, hoje, já 

ter sido superada, optando-se pela primeira concepção, como afirma Paraquett 

(2012).  

Esta tese, portanto, se relaciona à LA na medida em que busca 

contribuir com reflexões sobre o ensino de espanhol – no caso, a qualidade do 

trabalho proposto nos LD, com relação aos textos e sua abordagem de leitura:  

Todas as pesquisas que colaboram para o ensino de espanhol, no que tange a 
procedimentos adequados, seja na seleção ou produção de materiais didáticos; na 
interação entre alunos e professores; na definição de estratégias para a 
compreensão e produção de textos; na vinculação com as políticas públicas de 
educação básica; na efetivação de um ensino que tenha fins específicos; ou na 
formação de professores, todas são pesquisas próprias à LA. (PARAQUETT, 
2012, p.237) 

A tese se organiza, então, da seguinte maneira: 

O primeiro capítulo traz os procedimentos metodológicos da tese. 

Primeiramente, caracterizo a pesquisa e me apresento como pesquisadora. Em 



15 
 

seguida, delimito o corpus e descrevo as coleções que serão analisadas na 

tese e, por fim, explico os procedimentos seguidos para efetuar dita análise. 

O segundo capítulo, dedicado a questões teóricas sobre leitura, está 

dividido em três partes. Na primeira, busca-se identificar o lugar do texto e da 

leitura nas principais abordagens de ensino ao longo do tempo. A segunda 

parte é dedicada à apresentação do modelo interativo de leitura, opondo-o à 

visão de leitura como decodificação. Para tal, apoio-me em Kleiman (2008, 

2009)8, Moita Lopes (1996), Kato (1985) e Solé (1994). Na terceira parte, 

apresento a concepção discursiva de leitura, com base na teoria de Bakhtin 

sobre os gêneros discursivos. Para pensar didaticamente a questão dos 

gêneros, recorro a Rojo (2005, 2007) e Lopes-Rossi (2008), que propõem o 

ensino dos gêneros por meio de sequências didáticas. 

No capítulo 3, dedico-me a analisar os documentos norteadores 

brasileiros para o ensino (PCN-EF, PCN-EM, PCN+ e OCEM), com o intuito 

principal de buscar responder quais são as concepções de texto e leitura 

contidas – explícita ou implicitamente - nesses textos. Entretanto, ao fazê-lo, 

surgiu também a necessidade de apresentar brevemente cada documento e 

falar de sua autoria, ou seja, localizar quem fala e de onde fala. As bases 

legais desses documentos abrem o capítulo, em 3.1, e os itens seguintes 

trazem cada um deles na ordem citada anteriormente, isto é, a ordem 

cronológica de publicação, a saber: 1998, 2000, 2002 e 2006, respectivamente. 

O quarto capítulo, sobre o Programa Nacional do Livro Didático, está 

dividido em cinco partes. Primeiramente, apresento o Programa e seu histórico, 

com base, principalmente, em informações contidas no site do Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação (FNDE); na segunda parte, esclareço como 

se operacionaliza o Programa; na terceira parte, explico como se dá o processo 

de avaliação e seleção das coleções9; na quarta, que trata do Guia de Livros 

Didáticos de Língua Estrangeira Moderna, apresento sua estrutura, discorro 

sobre sua autoria e, finalmente, abordo as concepções de texto e leitura ali 

contidas. A última parte do capítulo trata do modelo de livro didático veiculado 

                                            
8
 Esclareço que essas duas obras de Angela Kleiman citadas estão na sua 12

a
 edição. O livro 

de 2008 teve sua primeira edição em 1992 e o de 2009, em 1989. 
9
 No segundo e terceiro itens deste capitulo, a principal fonte de consulta foi também o site do 

FNDE: http://www.fnde.gov.br/ 
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pelo PNLD, apontando para a necessidade de se rever constantemente esse 

modelo. 

No capítulo cinco da tese, analiso as coleções de espanhol aprovadas 

pelo PNLD 2012. A análise se centra fundamentalmente em três aspectos: 1) a 

diversidade dos gêneros discursivos presentes nas coleções, 2) a pluralidade 

cultural e a origem dos textos e 3) a abordagem de leitura dos textos. Esses 

três eixos se estruturaram a partir da pergunta de pesquisa – exposta na 

página 3 desta introdução - que revela a preocupação com a qualidade do 

trabalho proposto nas coleções de espanhol com relação aos textos e a sua 

abordagem.  A delimitação do corpus, sua descrição e a forma como se 

efetuou a análise serão explicitados no capítulo 1, no qual apresento os 

procedimentos metodológicos. 

O último capítulo está voltado às conclusões a que cheguei por meio do 

desenvolvimento desta pesquisa, que apontam para a necessidade de se 

avançar na elaboração de livros didáticos de qualidade, que efetivamente 

coloquem em prática o que expõem em sua fundamentação teórica: um 

trabalho de leitura baseado na abordagem de variados gêneros do discurso, de 

procedências também variadas, que vise à formação de um aluno leitor 

questionador, capaz de construir sentidos para o texto e refletir criticamente por 

meio da leitura. 

  



17 
 

1. Metodologia da pesquisa 

1.1 Apresentação da pesquisadora e caracterização da 

pesquisa 

Sou professora de espanhol há vinte anos e, ao longo desse tempo, 

atuei em várias instituições e em distintos níveis de ensino – desde o 

fundamental até a graduação. Nos primeiros dez anos, lecionei somente em 

escolas e faculdades privadas e, em 2003, ingressei em uma instituição pública 

federal, o Colégio Pedro II, em regime de 40 horas e há quatro anos em 

dedicação exclusiva. Minha prática como professora de LE sempre esteve 

associada a reflexões teóricas relacionadas ao ensino de línguas, por meio de 

leituras sobre o tema e da participação em eventos acadêmicos. Ao ministrar 

as disciplinas Metodologias de Ensino de LE e Prática de Ensino de Espanhol 

em uma faculdade particular, para alunos de Graduação em Letras, a relação 

entre a prática da sala de aula e a teoria sobre essa prática se intensificou. Em 

um desses cursos, realizei com os alunos a análise de livros didáticos de LE, 

publicados em épocas distintas, com o fim de identificar as concepções de 

linguagem, texto e leitura subjacentes; em outro, propus a elaboração de 

material didático voltado para a leitura de distintos gêneros discursivos. Surgia 

aí a semente deste trabalho de pesquisa, que se caracteriza por ser:  

● qualitativa - A pesquisa de abordagem qualitativa recusa o modelo 

positivista aplicado ao estudo da vida social. Diferentemente da pesquisa 

quantitativa, que considera que “a realidade só pode ser compreendida com 

base na análise de dados brutos, recolhidos com auxílio de instrumentos 

padronizados e neutros” (FONSECA, 2002, apud SILVEIRA e CÓRDOVA 

2009, p.33), a pesquisa qualitativa busca explicar o porquê dos fatos, ou seja, 

foca na interpretação do objeto de análise. O pesquisador qualitativo se 

encontra próximo dos fenômenos que estuda e busca analisá-los incorporando 

sua subjetividade.   

● aplicada – Quanto a sua natureza, uma pesquisa pode ser básica ou 

aplicada. Com a básica, pretende-se gerar conhecimentos novos para o 

avanço da Ciência, sem previsão de aplicação prática. Na aplicada, ao 

contrário, os conhecimentos gerados têm uma aplicação prática e se dirigem à 
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solução de problemas específicos. Como professora de espanhol, tenho a 

expectativa de que os resultados da minha pesquisa contribuam para a 

melhoria da qualidade do livro didático de espanhol e auxiliem o professor em 

sua função de formar leitores críticos.  

● descritiva e explicativa - Como descrevo os documentos e as coleções 

com a finalidade de explicá-los e analisá-los, caracterizo essa pesquisa como 

simultaneamente descritiva e explicativa. Segundo Gil (apud SILVEIRA e 

CÓRDOVA, 2009, p.35), “uma pesquisa explicativa pode ser a continuação de 

outra descritiva, posto que a identificação de fatores que determinam um 

fenômeno exige que este seja suficientemente descrito e detalhado”. 

●documental – Quanto aos procedimentos, uma pesquisa pode ser de 

vários tipos, dentre os quais estão a pesquisa de campo, a pesquisa-ação, a 

etnográfica, a documental, a experimental, o estudo de caso, etc. Lendo a 

definição de cada um desses tipos, identifico minha pesquisa como 

documental. De acordo com Fonseca (apud SILVEIRA e CÓRDOVA, 2009, 

p.37), tal pesquisa se assemelha à bibliográfica, porém, enquanto essa tem 

como fontes basicamente livros e artigos científicos encontrados em 

bibliotecas, aquela recorre a fontes mais diversificadas e dispersas. O autor 

cita, como exemplos dessas fontes, tabelas estatísticas, jornais, revistas, 

documentos oficiais, filmes, etc. É justamente o caso desta tese que, além de 

tomar como fonte livros e artigos, lança mão de documentos e de livros 

didáticos como fontes e como objetos de análise. 

1.2 Delimitação e descrição do corpus 

Na versão inicial do projeto de tese, concebido há quatro anos, o 

corpus da pesquisa era composto por livros didáticos de espanhol para o 

Ensino Médio que, em sua apresentação, anunciavam realizar um trabalho 

efetivo com o texto, priorizando a leitura crítica e a formação do cidadão. 

Pretendia, então, verificar se o que estava ali proposto se concretizava 

efetivamente no livro do aluno.  

Entretanto, com a publicação, em 2010, do Guia de livros didáticos de 

língua estrangeira (PNLD 2011 - Ensino Fundamental), em que somente duas 

das onze coleções avaliadas foram aprovadas, pareceu-me pouco producente 
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propor a análise de materiais que teriam a possibilidade de ser reprovados 

pelo comitê de avaliação do MEC no PNLD 2012 (Ensino Médio) e que, por 

esse motivo, não seriam utilizados nas escolas públicas brasileiras10.  Apesar 

de serem processos de seleção distintos, essa hipótese se confirmou quando 

foi publicado o Guia do PNLD 2012: das doze coleções de espanhol que 

participaram do processo de seleção, nove foram reprovadas11.  

Esclareço que a opção pelo Ensino Médio se deu porque, nos últimos 

dez anos de prática do magistério, tenho trabalhado exclusivamente nesse 

segmento, em uma escola pública federal e, por isso, sinto-me comprometida 

com as questões de ensino-aprendizagem de espanhol no Ensino Médio. 

Considerando que os LD aprovados serão distribuídos a alunos das escolas 

públicas de todo o Brasil, inclusive àqueles da escola em que atuo como 

professora, optei por selecioná-los como corpus dessa pesquisa. Além disso, 

mesmo sendo um programa voltado para a escola pública, a publicação do 

Guia do PNLD influencia as escolas particulares, que teriam suas escolhas 

legitimadas ao adotarem um livro selecionado por um grupo de profissionais 

de reconhecida competência técnica, contratado pelo governo federal para tal. 

Portanto, as três coleções aprovadas – das doze que se inscreveram no 

processo – serão, em 2012, considerando o importante papel do LD na escola 

brasileira, a maior fonte de consulta e estudo para grande parte dos alunos do 

EM que aprendem o espanhol, cuja oferta é obrigatória em todo o país.  

Uma questão que precisa ser esclarecida é se a proposta de análise 

desses materiais não estaria desconsiderando o trabalho já realizado pelos 

avaliadores do PNLD. Em primeiro lugar, aquele trabalho tem um caráter 

muito mais abrangente, já que diz respeito à avaliação de distintos aspectos 

do LD, e não exclusivamente aos textos e sua abordagem de leitura, que é o 

que me proponho a fazer nesta tese. Sendo assim, pretendo aprofundar a 

análise que, pela própria natureza do Guia, não poderia ser tão detalhada. Em 

                                            
10

 Segundo o Portal Brasil, o Censo Escolar 2010 apontou 51,5 milhões de estudantes 
matriculados na educação básica brasileira. Desse total, 85,4% estudam nas redes públicas. 
In: http://www.brasil.gov.br/sobre/o-brasil/o-brasil-em-numeros-1/educacao/print (Acesso em 
7/11/12) 
11

 Há uma expectativa, expressa no próprio Guia do PNLD 2012, de que o índice de aprovação 
aumente, “já que é a primeira vez que editoras e autores de livros didáticos voltados ao ensino 
de línguas estrangeiras destinados ao ensino médio se submetem aos critérios definidos pelo 
edital do Programa”. (BRASIL, 2011, p.9) 

http://www.brasil.gov.br/sobre/o-brasil/o-brasil-em-numeros-1/educacao/print
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segundo lugar, esclareço que, para realizar a análise do corpus, dialogo com 

o Guia, de cujos critérios de avaliação, entre outros, lanço mão.  

As coleções que compõem o corpus são as seguintes: 

 

TÍTULO EDITORA AUTORES 1
a 
EDIÇÃO ANO DE 

PUBLICAÇÃO 

El arte de leer 

español  

Base 

Editorial 

Deise Cristina de 

Lima Picanço e 

Terumi Koto Bonnet 

Villalba 

2006 2010 

Enlaces – 

español para 

jóvenes 

brasileños 

Editora 

Macmillan 

Soraia Osman, Neide 

Elias, Priscila Reis, 

Sonia Izquierdo e 

Jenny Valverde 

2007 2010 

Síntesis: curso 

de lengua 

española 

Editora 

Ática 

Ivan Martin 2010 2010 

 

Como se pode conferir no quadro acima, observando o ano da primeira 

edição e o ano da publicação, as obras El arte de ler español e Enlaces já 

existiam em circulação, enquanto a coleção Síntesis se apresenta como 

lançamento. Acrescento a informação de que as duas primeiras obras foram 

revistas para enquadrar-se nas regras do Edital do PNLD 2012, que exigia, por 

exemplo, que a coleção se estruturasse em três volumes, um para cada ano do 

EM. 

Outro dado relevante é o de que El arte de leer español já havia 

passado por um processo de seleção anterior. A obra foi submetida a Edital do 

MEC, em 2005, e foi selecionada, juntamente com outros três títulos de livros 

para o professor12, para ser oferecida aos professores de espanhol que 

atuavam no EM da rede pública brasileira. 

  Entre esses outros três títulos, está o Espanhol Série Brasil, de Ivan 

Martin que, segundo Alves (2010), se chamava inicialmente Síntesis: curso de 

lengua española, ou seja, tinha o mesmo título e o mesmo autor da coleção 

                                            
12

 Além de livros didáticos, foram selecionadas duas gramáticas, cinco dicionários monolíngues 
e dois dicionários bilíngues. Os professores receberam kits compostos por um livro do 
professor, uma gramática e dois dicionários (um monolíngue e outro bilíngue). 
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que viria a ser publicada em 2010, mas teve seu nome alterado em função do 

mercado editorial:  

O motivo indicado pela editora para tal troca deve-se à criação de uma coleção 
para o ensino médio denominada “Série Brasil”, na qual, além do espanhol, há 
livros para as disciplinas: biologia, geografia, matemática, introdução à sociologia, 
física, inglês, química e português” (ALVES, 2010, p.105).  

Em suma: comparados o livro Espanhol Série Brasil, de 2003 e a 

coleção Síntesis: curso de lengua española, de 2010, aprovada pelo PNLD 

2012, observam-se algumas semelhanças como, por exemplo, a forma de 

iniciar as unidades, geralmente, por meio de diálogos criados pelo autor e a 

presença de alguns textos em comum, porém não se pode afirmar que esse 

seja uma nova versão daquele.  

Registro, ainda, que a coleção Enlaces, antes publicada pela Sociedad 

General Española de Librería (SGEL), ficou a cargo da Editora Macmillan do 

Brasil a partir de 2010, o que se justificaria pela exigência contida no item 4.4.2 

do Edital PNLD 2012, que impede a participação de empresas estrangeiras 

que não funcionem no Brasil naquele processo de seleção e avaliação. 

Entretanto, se se apresenta um consórcio de empresas, sendo pelo menos 

uma delas brasileira, não há impedimento (item 4.3 do Edital PNLD 2012).  

Além disso, ao grupo de quatro autoras na edição da SGEL foi acrescido um 

novo nome na edição da Macmillan, ou seja, cinco pessoas assinam a autoria 

do LD Enlaces, edição 2010, como se viu no quadro apresentado 

anteriormente. Passo, agora, à apresentação das coleções. 

1.2.1 Coleção Enlaces 

A ESTRUTURA DA COLEÇÃO 

A coleção é composta por três volumes, cada um com oito unidades13. A 

cada duas unidades, há atividades de revisão (repaso), contidas em duas 

páginas. Portanto, há quatro repasos em cada volume. Após as oito unidades 

acompanhadas das atividades de revisão, há um apêndice com as seguintes 

seções: Un poco más de todo, com atividades de compreensão auditiva, 

gramática e vocabulário e compreensão leitora, relativas a cada uma das oito 

                                            
13

 O volume 1 contém, além das oito unidades, uma unidade introdutória, denominada unidade 
0. 
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unidades; Vestibular, com provas de exames vestibulares de distintas 

universidades brasileiras; Te digo y me dices, com atividades de prática oral; 

Glosario español-portugués e Tabla de verbos. O volume 3 da coleção traz no 

apêndice, no lugar da seção Te digo y me dices, outra chamada Simulado para 

o ENEM, formulado a partir das habilidades avaliadas por esse exame. Um CD 

de áudio acompanha cada volume. 

A ESTRUTURA DAS UNIDADES 

Cada unidade, composta por dezesseis páginas, se organiza em oito 

partes14. São elas: 

1. Página inicial: com o número da unidade, o título, os objetivos e uma 

imagem (em geral, fotos) associada ao tema da unidade (1 página); 

2. Hablemos de...: com a introdução do tema transversal e do conteúdo 

que será desenvolvido na unidade, além de atividades de 

compreensão oral (3 páginas); 

3. Y no sólo esto!: com atividades de compreensão leitora (3 páginas); 

4. Manos a la obra: com a sistematização gramatical seguida de 

exercícios (5 páginas); 

5. En otras palabras: com atividades de expressão escrita que são 

propostas com base na leitura de gêneros discursivos variados, 

observando suas características (1 página); 

6. Como te decía: com atividades de expressão oral (1 página); 

7. Más cosas: com atividades lúdicas e que abordam a 

interculturalidade (1 página); 

8. Así me veo: com uma tabela de autoavaliação para ser respondida 

pelo aluno (1 página). 

Como objeto de análise, me centrarei nas seções em que estão contidos 

os textos acompanhados de propostas atividades de compreensão leitora que, 

no caso dessa coleção, é a seção denominada Y no sólo esto! Apesar de o 

Enlaces possuir um apêndice chamado Un poco más de todo onde se 

encontra, entre outras, uma seção de compreensão leitora, não me dedico a 

analisar as propostas de leitura ali contidas. 

                                            
14

 Essas oito partes estão aqui numeradas para fins de organização, mas elas não aparecem 
dessa forma nas unidades. Apesar de não estarem numeradas nas coleções, as seções se 
apresentam nessa ordem. 
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1.2.2 Coleção Síntesis 

A estrutura da coleção 

 Três volumes compõem a coleção, e cada um deles possui oito 

unidades15 (denominadas capítulos), em média com dezesseis páginas cada 

uma. Após o quarto e o oitavo capítulos há uma seção denominada Apartado, 

composta por doze páginas, na qual constam textos variados, acompanhados 

por atividades de compreensão leitora e de produção escrita e sistematização 

gramatical. Ao final de cada volume, há um glossário e uma tabela de 

conjugação verbal, além de uma lista de sugestões de leitura (referências de 

gramáticas, dicionários livros de verbos, livros de literatura) e um índice 

temático. Um CD de áudio acompanha cada volume. 

 

A ESTRUTURA DAS UNIDADES 

1.  Página de abertura: com o número e o título do capítulo, uma 

imagem (foto, desenho, quadrinho) e um breve texto do autor do livro 

para introduzir o tema do capítulo (1 página); 

2. Para oír y comprender: com atividades de compreensão oral 

baseadas, em geral, em diálogos criados pelo autor (2 páginas); 

3. Algo de vocabulario: com atividades de ampliação e fixação de 

vocabulário (1 página); 

4. Gramática básica: com a sistematização dos conteúdos gramaticais 

e exercícios para praticá-los (3 a 4 páginas); 

5. Para leer y reaccionar: com textos variados seguidos por atividades 

de compreensão leitora (2 a 3 páginas); 

6. Aprende un poco más: com conteúdos gramaticais e atividades de 

ampliação de vocabulário (2 páginas);  

7. Para charlar y escribir: com propostas de produção oral e produção 

escrita (1 página); 

8. Para leer y reflexionar: com textos variados sem o acompanhamento 

de atividades de compreensão leitora (1 página); 

                                            
15

 O volume 1 possui, além das oito, uma unidade introdutória sem numeração. 
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9. Evalúate: com exercícios variados (gramaticais, de produção escrita, 

de ampliação de vocabulário) e questões retiradas de exames 

vestibulares (3 páginas). 

Compõe o corpus de análise a seção Para leer y reaccionar, já que a 

seção Para leer y reflexionar não vem, como já dito, com propostas de leitura 

no livro do aluno. As atividades de leitura da seção Apartado não foram objeto 

de análise nesta pesquisa. 

1.2.3 Coleção El arte de leer español 

A ESTRUTURA DA COLEÇÃO 

Essa coleção é também formada por três volumes16, que têm seu título 

ampliado por um subtítulo: Contacto (volume 1), Interacción (volume 2) e 

Transformación (volume 3). Cada volume possui quatro unidades temáticas, de 

aproximadamente trinta páginas cada uma. Diferentemente das outras duas 

coleções, não há apêndices, glossários ou tabelas de verbos para consulta. Os 

três volumes vêm acompanhados de CD de áudio. 

A ESTRUTURA DAS UNIDADES 

1. Página de abertura: com obras de pintores espanhóis, hispano-

americanos e brasileiros, relacionadas ao tema da unidade, implícito 

em seu título. Há ainda um mapa realçando o país de origem do 

artista; 

2. Mira!: seção com atividades de pré-leitura e na qual está contido o 

texto que será abordado na seção seguinte; 

3. Acércate!: com questões de compreensão leitora sobre o texto 

contido na seção Mira! 

4. Ojo!: com a sistematização de elementos linguísticos contidos nos 

textos; 

5. Ahora tú: com exercícios sobre os aspectos linguísticos 

sistematizados na seção anterior; 

6. Dale: com atividades de pós-leitura (comparações entre textos e 

propostas de pesquisas complementares); 

                                            
16

 Exigência contida do Edital PNLD 2012, item 3.1.1. 
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7. Para consultar: com um breve resumo dos aspectos linguísticos 

sistematizados na seção Ojo!; 

8. Para curiosear: com um texto breve relacionado ao tema da unidade, 

sem proposta de abordagem de leitura. 

Importante ressaltar que as seções listadas não seguem, na coleção, a 

ordem acima apresentada, ou seja, cada unidade possui uma organização 

distinta. Entretanto, entre seções que se relacionam mais diretamente existe 

uma ordem determinada. Por exemplo: a seção Mira! vem sempre seguida pela 

seção Acércate!, já que a primeira contém o texto, enquanto a segunda contém 

as questões de compreensão relacionadas a esse texto; a seção Ahora tú se 

apresenta imediatamente após a seção Ojo!, ou seja, antes dos exercícios 

gramaticais vem a sistematização do componente linguístico. Além disso, as 

seções se repetem ao longo da unidade, que é bastante extensa, ou seja, não 

há, por exemplo, um único Mira ou um único Acércate na unidade, mas sim 

vários. 

Nessa coleção, o corpus para análise são os textos e atividades de 

leitura contidos nas seções Mira e Acércate, respectivamente.    

 1.3 Procedimentos de análise do corpus 

Esclarecido que o corpus de análise restringe-se às seções que se 

dedicam aos textos e sua abordagem de leitura, cabe agora especificar quais 

são foram os procedimentos seguidos para realizar a análise desse corpus. 

Primeiramente, busquei identificar que textos são aqueles para os quais 

se propõem atividades de leitura, ou seja, a que gêneros pertencem, qual a sua 

procedência, se estão acompanhados pelas fontes e se circularam 

anteriormente no meio social ou, ao contrário, se foram criados pelos autores 

do LD. Para chegar a respostas para essas indagações, efetuei a identificação 

de cada gênero contido em todas as seções de leitura dos três volumes de 

cada coleção. Vale ressaltar que esse levantamento quantitativo teve como 

finalidade a análise qualitativa, como se verá adiante. 

A coleta desses dados resultou em três gráficos, correspondentes às 

três coleções, contendo os gêneros identificados e sua porcentagem na 

coleção, revelando-se, assim, os gêneros mais frequentes e, por outro lado, os 



26 
 

de baixa incidência, assim como os preteridos, por estarem ausentes nas 

coleções. Além disso, foi feito o levantamento dos países de onde se 

originaram os textos, com o objetivo de verificar se as comunidades falantes da 

língua espanhola estavam ali representadas de forma equilibrada, sem grande 

predomínio de um país ou outro. Esse levantamento resultou em três outros 

gráficos, relativos às três coleções, nos quais são apresentados os países e 

sua porcentagem, juntamente com a porcentagem de textos cuja fonte não 

estava indicada e outros que, apesar de estarem acompanhados pelas fontes, 

não foi possível identificar sua origem.  

Em um segundo momento, após buscar responder às questões 

relacionadas à natureza dos textos, citadas no parágrafo anterior, a análise 

centrou-se na abordagem de leitura desses textos, indagando que estratégias 

de leitura são trabalhadas, se há e como são as propostas de pré-leitura e pós-

leitura, se os textos são abordados enquanto gêneros e se as questões 

propostas levam à reflexão crítica. Esclareço, no entanto, que não me debrucei 

sobre todas as atividades de leitura referentes a todos os textos das coleções, 

já que isso talvez resultasse repetitivo e pouco produtivo. Assim, fiz um recorte, 

atendo-me àquelas atividades contidas nas seções de leitura da primeira e da 

última unidade de cada volume das três coleções, pressupondo que dessa 

forma teríamos uma gradação - de atividades mais simples às mais complexas. 

Em suma: são três as categorias de análise do corpus. A primeira diz 

respeito à diversidade dos gêneros discursivos, a segunda à procedência dos 

textos e a terceira à abordagem de leitura desses textos.  

Os dados contidos nos gráficos sobre a diversidade de gêneros e sobre 

a origem dos textos, assim como a forma de abordá-los foram analisados com 

base nos documentos norteadores do MEC, relativos ao ensino médio, no que 

diz respeito às concepções teóricas sobre texto e leitura ali contidas e às 

recomendações ao professor sobre a metodologia a seguir para se alcançar a 

formação de um aluno leitor autônomo e crítico, livre de preconceitos e 

estereótipos. Além desses documentos, apresentados e analisados no terceiro 

capítulo desta tese, foram considerados também os pressupostos teórico-

metodológicos presentes nos manuais do professor das três coleções. Assim, 

objetivou-se confrontar os documentos e os manuais do professor com o que 

efetivamente apresentavam as coleções analisadas no livro do aluno. Vale 
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ressaltar que com a análise realizada buscou-se, ainda, dialogar com o Guia do 

PNLD 201217, no qual constam os resultados da avaliação das coleções em 

questão. 

  

                                            
17

 O Guia do PNLD 2012 será apresentado no quarto capítulo desta tese. 
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2. Leitura e ensino de LE 

2.1 A leitura nas diferentes abordagens de ensino 

Ao longo da história da metodologia de ensino de línguas estrangeiras, a 

habilidade de leitura desempenhou diferentes papéis. Em alguns momentos, 

protagonista, em outros, colocada em segundo plano, ocupa hoje um espaço 

de destaque e volta a despertar o interesse de teóricos de diferentes áreas dos 

estudos linguísticos.  

Se retrocedermos no tempo, identificamos, na abordagem de gramática e 

tradução, um ensino de língua voltado para a leitura dos textos clássicos e 

baseado na memorização de regras e no estudo de listas bilíngues de 

vocabulário, pois se acreditava que a língua era um modelo pré-fixado ao qual 

deveria se ajustar seu usuário. Assim, o ensino da leitura se dava 

prioritariamente por meio da tradução de orações e de pequenos textos. 

Na abordagem seguinte, conhecida como método direto, os elementos 

fundamentais da língua passaram a ser os modelos de fala, já que se 

objetivava falar a língua alvo o mais próximo possível de um falante nativo. A 

aprendizagem se dava exclusivamente pelo uso da língua estrangeira, a partir 

de diálogos situacionais e por meio de exercícios de pronúncia. Com essa nova 

compreensão da língua e de sua aprendizagem, a leitura foi relegada a um 

segundo plano. 

Nos Estados Unidos, entretanto, defendia-se que um estudo mais produtivo 

das línguas estrangeiras seria o calcado na habilidade da leitura, e com a 

finalidade de desenvolvê-la eram propostos aos alunos questionários sobre 

textos curtos e listas de palavras para ampliação de vocabulário. Essa 

abordagem predominou naquele país até a Segunda Guerra Mundial, quando 

se precisou de falantes de diversas línguas estrangeiras para atuar como 

intérpretes e tradutores. O governo americano encomendou, então, uma 

metodologia de ensino de idiomas que desse conta dessa necessidade e, 

assim, criou-se o Método do Exército (American Wartime Language Program). 

Desenvolveu-se, a partir daí, a abordagem áudio-lingual, que se 

fundamentava nos princípios do estruturalismo. O aprendiz deveria repetir 

mecanicamente as estruturas, pois se considerava que uma língua era um 
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conjunto de hábitos que se formavam mecanicamente. A aprendizagem se 

dava, portanto, por estímulo e resposta. Nesse enfoque, dava-se mais ênfase à 

língua oral, que era vista como a sua primeira realidade. O texto escrito e a 

habilidade de leitura foram preteridos e os meios audiovisuais apareceram com 

toda a força, colaborando com o professor em sua tarefa de fazer com que os 

alunos repetissem sem refletir sobre as estruturas apresentadas, evitando ao 

máximo o erro. Entretanto, a percepção de que os alunos, muitas vezes, não 

conseguiam transferir para situações reais de fala as destrezas desenvolvidas 

em sala de aula levou a críticas ao enfoque áudio-lingual.  

A abordagem comunicativa surge, então, do desencanto com o 

estruturalismo. Ao descrever os diferentes processos pelo qual passou a 

concepção de línguas, Mendes (2012) explica as tendências vividas naquele 

contexto: 

Outra grande virada que de modo semelhante sacudiu as ideias linguísticas a 
partir, sobretudo, das décadas de 60/70 veio com a avalanche da teoria da 
comunicação e do desenvolvimento das tendências funcionalistas de estudo da 
linguagem, encabeçadas, sobretudo, pelos últimos desenvolvimentos da Escola 
de Praga. Desse modo, ao lado de quadros bem informados que demonstravam 
os elementos que compunham o processo comunicacional, estavam as funções 
da linguagem de Roman Jakobson, a semiótica de Charles Sanders Pierce, além 
da grande influência das teorias da comunicação e da mídia que, em conjunto, 
contribuíram para a visão de língua como instrumento social de comunicação ou 
como conjunto de signos que tem como função estabelecer a comunicação. 
Estavam, desse modo, assegurados à língua o seu caráter social, o seu valor 
como código / instrumento / conjunto de signos e a sua função de, 
fundamentalmente, transmitir informações, comunicar intenções de falantes, nesse 
contexto, apenas codificadores. (MENDES, 2012, p.670) 

Na abordagem comunicativa, a ideia que se defende é a de que língua é 

comunicação e, portanto, o objetivo do ensino de uma língua estrangeira deve 

ser o de desenvolver a competência comunicativa (linguística, sociolinguística, 

discursiva e estratégica) do aprendiz. Propõe-se, para tal, o trabalho com as 

quatro habilidades comunicativas (ler, escrever, ouvir e falar), sem o privilégio 

de uma sobre a outra e apresentadas de forma integrada. 

Entre os diferentes modelos de programas comunicativos, encontra-se o 

nocional funcional. Richards e Rogers (1998) esclarecem que esse modelo 

sofreu críticas por limitar-se a fazer a substituição de uma lista por outra, ou 

seja, se em enfoques anteriores se estruturavam os programas a partir de uma 

lista de elementos gramaticais ou de vocabulário, com esse modelo uma nova 

lista foi imposta, a de noções e funções. As categorias nocionais (conceitos 
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como tempo, quantidade, lugar e frequência) e as categorias de função 

comunicativa (pedir, rechaçar, oferecer ou queixar-se) eram, portanto, o eixo a 

partir do qual os programas eram organizados. Nesse programa, os resultados 

ou produtos interessavam mais que os processos comunicativos. (RICHARDS 

e ROGERS, 1998, p.77) 

Aplicações reducionistas da abordagem comunicativa levaram a equívocos 

no ensino de línguas estrangeiras, ao propor atividades comunicativas 

predominantemente a partir dos atos de fala, criando em sala de aula um 

ambiente artificial, alheio às questões socioculturais. No Brasil, atualmente, tem 

se buscado ampliar essa visão meramente instrumental da língua como veículo 

de comunicação, como esclarece Lagares18: 

La asignatura de lengua extranjera en la enseñanza regular brasileña no tiene un 
carácter estrictamente instrumental, sino que pretende cumplir objetivos 
educativos más amplios, como poner al estudiante en relación con otras 
realidades culturales, hacerlo reflexionar sobre su propia lengua y sobre la 
diversidad lingüística, derribar estereotipos, dialogar con otras materias del 
currículo para cumplir objetivos transversales y contribuir, en suma, a una 
educación lingüística que vaya mucho más allá del simple dominio de la lengua 
como “puro instrumento comunicativo”. (LAGARES, 2009) 

Para dar conta dos objetivos do ensino de espanhol que enumera o 

autor, o trabalho com o texto e sua leitura nas aulas de E/LE deve ser, 

portanto, revalorizado.  

Junger (2002) evidencia a existência de três linhas de atuação, entre os 

professores universitários, no que diz respeito à abordagem de leitura adotada 

em suas aulas nos cursos de Letras19. Na primeira, de cunho tradicional, toma-

se o texto literário como principal insumo, utilizando-o como fonte de 

informação gramatical e abordando-o por meio da decodificação. Outra linha 

identificada pela autora em sua pesquisa é a do modelo interacional de leitura, 

que se baseia em estratégias de processamento da informação do texto, com 

ênfase em processos cognitivos. A terceira linha revela um trabalho 

influenciado por pressupostos da Análise do Discurso de linha francesa, por 

meio dos quais são levados em consideração “o processo de enunciação, as 

                                            
18

 Citação retirada do texto El español en Brasil: negocio o educación. Disponível em: 
http://espanholdobrasil.wordpress.com/ (Acesso em 1/09/2009) 
19

 A pesquisadora identificou a existência dessas distintas perspectivas de abordagem de 
leitura após análise de questionário elaborado por ela e aplicado entre professores de cursos 
de graduação de Português- Espanhol de Instituições de Ensino Superior (IES) localizadas no 
Grande Rio.   

http://espanholdobrasil.wordpress.com/


31 
 

relações com gêneros e campos do discurso, o papel do sujeito e o 

interdiscurso” (JUNGER, 2002, p.21).  

Mendes (2012) também identifica, no momento atual, um modo distinto 

de se conceber a língua, baseado nas abordagens sociointeracionistas e 

enunciativas de estudo da linguagem: 

Os desenvolvimentos de áreas como a sociolinguística, a pragmática, a linguística 
da enunciação, a análise do discurso, a linguística textual, a linguística aplicada, 
para citar as mais influentes, provocaram um deslocamento das visões sistêmicas 
de língua, já naturalizadas, para trazer para o foco a língua como lugar de 
interação, como dimensão através da qual os indivíduos atuam no mundo e se 
constituem como sujeitos – a língua é, mais que tudo, ação entre sujeitos situados 
social, histórica e culturalmente. Nos últimos dez anos, sobretudo, e a partir das 
contribuições e avanços desses campos de referência, as visões 
sociointeracionistas e discursivas da língua adquiriram grande força, influenciando 
uma gama de estudos sobre os diferentes usos da linguagem, em contextos 
diversificados. (MENDES, 2012, p.671) 

Nos próximos itens deste capítulo, serão abordadas teoricamente a 

leitura concebida como processo interativo e a leitura concebida como 

processo discursivo, concepções identificadas nos documentos norteadores 

brasileiros para o Ensino Médio e no Guia do PNLD 201220, que serão 

apresentados e aprofundados em capítulos específicos. 

2.2 Leitura e interação 

O modelo interativo de leitura, defendido por distintos autores, tais como 

Kleiman (2008, 2009)21, Kato (1985) e Moita Lopes (1996) e Solé (1994), é 

fruto da união de duas formas de processamento da informação presentes em 

modelos de leitura anteriores, que serão agora abordados para, em seguida, se 

apresentar o modelo interativo. 

Em um primeiro momento, entendia-se que o texto continha toda a 

informação necessária e que ao leitor cabia somente decifrá-la. Nesse modelo, 

conhecido como bottom up, a informação é ascendente, ou seja, flui do texto 

para o leitor, que identifica letras, palavras, frases e períodos de forma linear, 

com o objetivo de decodificá-los e extrair a informação contida no texto. 

Segundo Coracini, essa postura está apoiada numa “visão estruturalista e 

                                            
20

 Enquanto a concepção interativa de leitura é bastante clara nos documentos, a visão de leitura como 

processo discursivo também é identificada, mas de forma menos explícita, como se mostrará no capítulo 

3. 
21

 Esclareço novamente que essas duas obras de Angela Kleiman citadas na bibliografia estão na sua 12a 

edição. O livro de 2008 teve sua primeira edição em 1992 e o de 2009, em 1989. 
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mecanicista da linguagem” (CORACINI, 1995, p.13). O componente linguístico 

do texto é fundamental e não entram em cena, nesta concepção, outros 

conhecimentos, como o textual e o enciclopédico. O leitor, diante de uma 

palavra desconhecida, deve buscar seu significado preciso, de preferência com 

o auxílio do dicionário, de forma a evitar qualquer equívoco, já que o que se 

persegue é a extração do sentido único do texto: “ao leitor caberia a tarefa de 

decodificar, isto é, de reconhecer os itens linguísticos já conhecidos e des-

cobrir (tirar as cobertas) o significado dos itens desconhecidos” (CORACINI, 

1995, p.14).  

No modelo que se opõe radicalmente a esse, o top down, baseado na 

psicologia cognitivista, acredita-se que, ao ler, o indivíduo transporta para o 

texto todo o seu conhecimento e experiência, de forma descendente. O leitor 

acessa seus esquemas mentais para buscar as informações retidas na 

memória profunda e, assim, predizer o conteúdo do texto. À medida que se tem 

mais experiência de vida e de leitura, os esquemas são ampliados e 

reajustados.  O conhecimento prévio do leitor é, portanto, fundamental para 

acessar o texto. 

No enfoque interativo, entende-se que existem esses dois fluxos de 

informação, ascendente e descendente, o primeiro partindo do texto e o 

segundo do leitor, ocorrendo simultaneamente no processo de leitura. A leitura 

é concebida como um processo interacional e, sendo assim, cada texto se 

constrói na sua leitura, ou seja, é nesse momento que se atribui significado ao 

texto. Nesta perspectiva, tanto os elementos formais do texto quanto as 

expectativas e os conhecimentos prévios do leitor se fazem presentes de 

maneira igualmente importante. A citação a seguir esclarece melhor como se 

dá esse processo simultaneamente ascendente e descendente: 

Cuando el lector se sitúa ante el texto, los elementos que lo componen generan en 
él expectativas a distintos niveles (el de las letras, las palabras…) de manera que 
la información que se procesa en cada uno de ellos funciona como un input para el 
nivel  siguiente: así, a través de un proceso ascendente, la información se propaga 
hacia niveles más elevados. Pero simultáneamente, dado que el texto genera 
también expectativas a nivel semántico, de su significado global, dichas 
expectativas guían la lectura y buscan su significación en indicadores de nivel 
inferior (léxico, sintáctico, grafo-fónico) a través de un proceso descendente. Así, 
el lector utiliza simultáneamente su conocimiento del mundo y su conocimiento del 
texto para construir una significación acerca de aquél. (SOLÉ, 1994, p.24) 



33 
 

Moita Lopes, também favorável à concepção interacionista de leitura, 

explica que, por meio dessa abordagem, entende-se que “o significado não 

está no texto nem na mente do leitor” (MOITA LOPES, 1996, p.149), mas se dá 

graças à interação entre leitor e autor, mediada pelo texto. Assim, o leitor 

proficiente seria aquele capaz de reconstruir o percurso trilhado pelo autor no 

momento da escrita, por meio da observação atenta das pistas deixadas no 

texto e, ao mesmo tempo, capaz de elaborar hipóteses de leitura e ativar seus 

conhecimentos prévios. 

Esse modelo de leitura se apoia nas teorias de esquemas, “estruturas 

cognitivas armazenadas em unidades de informação na memória de longo 

prazo que são empregadas no ato da compreensão” (MOITA LOPES, 1996, 

p.139). Para compreender melhor a noção de esquema, é preciso esclarecer 

que a memória se estrutura em três níveis (KLEIMAN, 2008, 2009). Diante de 

um texto, o leitor movimenta seus olhos de forma não linear e o material 

percebido passa para a memória de trabalho – ou memória de curta duração – 

que é capaz de reter de cinco a nove unidades significativas apenas. Essa 

memória é esvaziada constantemente a fim de poder abrigar novos dados. A 

memória intermediária retém o conhecimento ativado e faz o nexo entre as 

novas informações e aquelas já sedimentadas, que estão guardadas na 

memória profunda – ou memória semântica. Quando se lê uma palavra, por 

exemplo, uma série de associações mentais é desencadeada e a memória 

profunda é ativada. Ali estão arquivadas, em uma rede interligada de 

esquemas, as informações relevantes que foram previamente selecionadas.  

Diferentes estratégias são utilizadas no processo de leitura, de acordo 

com o objetivo que se tenha diante de um texto. Alguns desses objetivos são 

enumerados por Solé (1994): 

El abanico de objetivos y finalidades por las que un lector se sitúa ante un texto es 
amplio y variado: evadirse, llenar un tiempo de ocio y disfrutar; buscar una 
información concreta; seguir una pauta o instrucciones para realizar determinada 
actividad (cocinar, conocer un juego normativizado); informarse acerca de un 
determinado hecho (leer el periódico, leer un libro de consulta sobre la Revolución 
Francesa); confirmar o refutar un conocimiento previo; aplicar la información 
obtenida para realizar un trabajo, etc. (SOLÉ, 1994, p.21) 

Dependendo do que se pretende com a leitura de um texto, o leitor se 

utilizará de diferentes mecanismos. Ao ler a primeira página de um jornal, por 

exemplo, comumente se faz, por meio do processo chamado scanning, uma 
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leitura superficial, passando os olhos pelas manchetes para selecionar o que 

interessa. Feito isso, o leitor pode lançar mão de outro processo seletivo, o 

skimming, que consiste em ler apenas algumas partes do artigo selecionado 

para identificar a ideia geral contida ali. Se é de seu interesse, ele pode, então, 

realizar uma leitura mais aprofundada. Em suma: para buscar algo específico, 

como o número do telefone de alguém no catálogo telefônico ou o significado 

de uma palavra no dicionário, fazemos scanning; para identificar de forma 

rápida uma informação mais geral, como o assunto de um texto, fazemos 

skimming. 

Portanto, os objetivos da leitura devem ser considerados quando se 

pretende desenvolver entre os alunos a prática efetiva da leitura de textos, 

entendendo esse processo como “un proceso constante de elaboración y 

verificación de predicciones que conducen a la construcción de una 

interpretación.” (SOLÉ, 1994, p.27). Entretanto, como denuncia Kleiman, a 

escola não privilegia os objetivos da leitura, apesar de se saber que, quando se 

tem um objetivo para uma tarefa a ser realizada, a capacidade de 

processamento das informações e a memória aumentam significativamente: 

Enquanto fora da escola o estudante é perfeitamente capaz de planejar ações que o levarão 

a um objetivo pré-determinado (por exemplo, elogiar alguém para conseguir um favor), 

quando se trata de leitura, de interação à distância através do texto, na maioria das vezes 

esse estudante começa a ler sem ter ideia de onde quer chegar, e, portanto, a questão de 

como irá chegar lá (isto é, as estratégias de leitura) nem sequer se põe. (KLEIMAN, 2009, 
p.30) 

Essas estratégias das quais o leitor lança mão são de dois tipos: 

cognitivas e metacognitivas (KLEIMAN, 2008).  As cognitivas são operações 

que o leitor realiza sem dar-se conta, já que se dão de forma inconsciente, 

enquanto que as metacognitivas, ao contrário, são aquelas sobre as quais se 

tem controle consciente, o que significa dizer que o leitor é capaz de refletir e 

explicar sobre suas ações. Para desenvolver a habilidade de compreensão 

leitora, o aluno deve ser levado a reconhecer essas operações para saber 

utilizá-las sempre que necessário, de acordo com seu objetivo de leitura. 

Traçar objetivos e formular hipóteses, por exemplo, são estratégias de natureza 

metacognitiva, pois “são atividades que pressupõem reflexão e controle 

consciente sobre o próprio conhecimento, sobre o próprio fazer, sobre a própria 

capacidade” (KLEIMAN, 2009, p.43).  
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Outra estratégia de leitura de grande importância é a ativação de 

conhecimentos prévios – linguístico, textual e de mundo –, ou seja, a bagagem 

de conhecimentos e vivências que se acumulam ao longo da vida do indivíduo. 

O conhecimento linguístico, referente ao sistema da língua (morfossintático, 

fonético-fonológico e léxico-semântico) ainda que não seja tão priorizado no 

modelo interativo de leitura, é imprescindível para a atividade leitora, pois 

permite que se realize o processamento22 do texto, fundamental para sua 

compreensão. O conhecimento textual, que diz respeito ao “conjunto de 

noções e conceitos sobre o texto” (KLEIMAN, 2009, p.16) é o que nos permite 

identificar que um texto pertence a determinado gênero e a determinada 

tipologia. Quanto mais exposto a variados gêneros, mais estará o leitor apto a 

compreendê-los. O conhecimento de mundo (ou enciclopédico), seja ele 

adquirido formal ou informalmente, é também fundamental para esse fim. Para 

um leitor proficiente, um texto em língua estrangeira sobre determinado 

assunto de seu conhecimento, ainda que seja complexo, certamente lhe 

oferecerá menos dificuldades que outro em língua materna que remeta a um 

universo desconhecido, sobre o qual possui pouca ou nenhuma bagagem, fato 

que comprova a relevância do conhecimento enciclopédico na atividade de 

leitura.  

 Uma forma de se abordar a leitura pedagogicamente está orientada pela 

determinação de três fases23: a de pré-leitura, a de leitura e a de pós-leitura, 

cada uma delas com suas características e levando em conta determinadas 

habilidades cognitivas e metacognitivas do aluno leitor. 

Na fase de pré-leitura, pretende-se mobilizar o aprendiz para a posterior 

leitura do texto, por meio da observação do título, autor e fonte do texto, dos 

elementos gráficos que o compõem (diagramação, tamanho e cor das letras) e 

dos elementos não-verbais que o acompanham (imagens, gráficos, tabelas). É 

nesse momento que se ativam os conhecimentos prévios do aluno e se 

elaboram hipóteses de leitura. Também se observa a organização textual, 

buscando identificar a que gênero pertence o texto que está sendo explorado. 

                                            
22

 De acordo com Kleiman (2009), processamento é a “atividade pela qual as palavras, 
unidades discretas, distintas, são agrupadas em unidades ou fatias maiores, também 
significativas, chamadas constituintes da frase”.  (KLEIMAN, 2009, p.14) 
23 Essas fases serão retomadas no capítulo 3, sobre os documentos norteadores brasileiros para o ensino 

de espanhol, especificamente os PCN-EF, que propõem a abordagem sociointeracional como base das 

atividades de leitura. 
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A leitura propriamente dita é o momento de comprovar ou descartar as 

hipóteses anteriormente pensadas, fazendo perguntas ao texto para 

compreendê-lo além da superfície, como uma unidade de sentido. Propõem-se 

estratégias como, por exemplo, inferência de vocabulário a partir do contexto, 

identificação das palavras-chave, função das palavras-ferramenta (verbos, 

substantivos e conjunções) e síntese das ideias centrais e secundárias, sempre 

com o cuidado de não se perder a noção do todo.   

Na fase de leitura, é recomendável valer-se dos conhecimentos que o 

aluno possui da língua portuguesa, tanto os relativos ao sistema linguístico 

quanto aos de organização textual. Se antes se condenou a presença da 

língua materna das aulas de LE, buscando-se evitá-la ao máximo, atualmente 

entende-se que ela é ferramenta importante no processo de ensino-

aprendizagem de uma nova língua. A língua materna nos constitui como 

sujeitos e é somente por tê-la conhecido antes que alguém pode aprender uma 

língua estrangeira. Como confirma Revuz, “muito antes de ser objeto de 

conhecimento, a língua é o material fundador de nosso psiquismo e de nossa 

vida relacional.” (REVUZ, 1998, p.217). Ainda segundo a autora,  

a língua estrangeira é, por definição, uma segunda língua, aprendida depois e 
tendo como referência uma primeira língua, aquela da primeira infância. Pode-se 
aprender uma língua estrangeira somente porque já se teve acesso à linguagem 
por meio de uma outra língua. (REVUZ, ibid, p.215) 

Na pós-leitura, propõem-se tarefas de produção oral e escrita a partir da 

temática do texto, por exemplo. É o momento em que os alunos produzirão 

outros textos (orais e/ou escritos) a partir do texto lido, expressando e 

comparando suas opiniões com as do autor, as do professor e as dos colegas.  

 O professor de língua deve estar, portanto, ciente da grande importância 

de seu papel e da necessidade de selecionar criteriosamente, ou mesmo de 

produzir ele próprio o material didático adequado, conhecendo bem a 

metodologia e os procedimentos para um ensino significativo da leitura.  

A compreensão textual é entendida, então, como um processo cognitivo 

bastante complexo, que exige do cérebro mecanismos extremamente 

sofisticados. Diferentes áreas desse órgão são ativadas quando se lê: 

Não fazemos uma fotocópia mental quando lemos. Fazemos o processamento de 
informações de modo pessoal, visualizamos, sentimos emoções, fazemos 
inferências e referências cruzadas e realizamos muitas outras complexas 
atividades cerebrais, quase que ao mesmo tempo. (...) Alguns estudiosos 
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acreditam que a leitura seja uma atividade tão complexa quanto pensar. 
(FISCHER, 2006, p.302)  

Ler é, portanto, segundo o modelo interativo, um processo mental de 

vários níveis, que contribui muitíssimo para o desenvolvimento do intelecto. 

Assim, o aprimoramento da capacidade de ler redunda no da capacidade de 

aprender como um todo. Sendo a leitura uma atividade tão complexa quanto 

pensar, cabe a nós, professores, estimulá-la em nossa sala de aula para que 

tenhamos alunos/cidadãos críticos, questionadores e, portanto, menos 

passivos diante do mundo. 

2.3 Leitura e discurso 

2.3.1 A perspectiva discursiva  

Inicio esta seção com a citação de ROJO (2007), na qual a autora, ao 

falar sobre a concepção de leitura enquanto processo discursivo presente nos 

PCN de língua portuguesa, reconhece, diferenciando-as dessa, outras duas 

abordagens de leitura: 

A visão de leitor presente nos PCN é a de um usuário eficaz e competente da 
linguagem escrita, imerso em práticas sociais e em atividades de linguagem 
letradas, que, em diferentes situações comunicativas, utiliza-se dos gêneros do 
discurso para construir ou reconstruir os sentidos de textos que lê ou produz. Esta 
visão é bastante diferente da visão corrente do leitor/escrevente como aquele que 
domina o código escrito para decifrar ou cifrar palavras, frases e textos e, mesmo, 
daquele leitor/escrevente que, dentre os seus conhecimentos de mundo, abriga, 
na memória de longo prazo, as estruturas gráficas, lexicais, frasais, textuais, 
esquemáticas necessárias para compreender e produzir, estrategicamente, textos 
com variadas metas comunicativas. (ROJO, 2007, p.206) 

Identificam-se, no fragmento acima, (1) a leitura vista como 

decodificação, (2) a leitura como interação e (3) a leitura como processo 

discursivo. Já abordadas as duas primeiras concepções, interessa-me, agora, 

apresentar a leitura como processo discursivo, “no qual se inserem os sujeitos 

produtores de sentido – o autor e o leitor -, ambos sócio-historicamente 

determinados e ideologicamente constituídos” (CORACINI, 1995, p.15) que 

falam, portanto, a partir de lugares e tempos distintos.  As condições de 

produção de um texto não se repetem jamais, e é só numa nova situação de 

enunciação (a leitura) que se construirão os sentidos do texto. Nesse sentido, 

não é possível recuperar as intenções do autor; diante de um texto, o leitor, 

sujeito sócio-histórico, constrói os sentidos do texto que, muito provavelmente, 
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não correspondem exatamente àquilo que produziu seu autor. Na perspectiva 

discursiva, é o sujeito (autor e leitor) e não o texto quem determina as leituras. 

E esse sujeito é “participante de uma determinada formação discursiva, sujeito 

clivado, heterogêneo, perpassado pelo inconsciente, no qual se inscreve o 

discurso” (CORACINI, 1995, p.17). Daí se pode dizer que “a leitura é o 

momento crítico da constituição do texto, o momento privilegiado do processo 

de interação verbal, uma vez que é nele que se desencadeia o processo de 

significação” (ORLANDI, 1988, p. 37-38). 

Na concepção discursiva de leitura, entende-se que não existe 

comunicação fora do gênero, isto é, “falamos e escrevemos em gêneros; eles 

orientam o nosso dizer” (FARACO, 2009, p.132). O conceito de gênero ganhou 

destaque nos últimos anos no Brasil, especialmente com a publicação dos PCN 

de Ensino Fundamental (1998) e Médio (2000) de Língua Portuguesa e de 

Língua Estrangeira. Como será explanado em capítulo posterior, esses 

documentos preconizam o texto como unidade de ensino e recomendam a 

abordagem em sala de aula de diferentes gêneros. 

Com o fim de demonstrar a diversidade de teorias que vêm se 

desenvolvendo sobre o tema, cito o livro Gêneros: teorias, métodos, debates, 

organizado por Meurer, Bonini e Motta-Roth (2007), que possui doze artigos 

distribuídos em três grupos: o das abordagens sociossemióticas, o das 

sociorretóricas e o das sociodiscursivas. Cito, ainda, Marcuschi (2008) que, 

com o intuito de sistematizar e categorizar os estudos sobre o tema, fez um 

levantamento das distintas correntes teóricas sobre gêneros em âmbito 

internacional. O autor esclarece, entretanto, que esta lista não está esgotada 

nem é perfeita, ou seja, que não dá conta de todas as linhas existentes. São 

elas: 

● perspectiva sociohistórica e dialógica (Bakhtin); 

● perspectiva comunicativa (Steger, Gülich, Bergmann, Berkenkotter); 

● perspectiva sistêmico-funcional (Halliday); 

● perspectiva sociorretórica de caráter etnográfico (Swales, Bathia);  

●perspectiva interacionista e sociodiscursiva (Bronckart, Dolz, 

Schneuwly); 

● perspectiva de análise crítica (Fairclough, Kress); 
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●perspectiva sociorretórica/sociohistórica e cultural (Miller, Bazerman, 

Freedman). 

Não se objetiva, nesta tese, dar conta de todas essas perspectivas de 

abordagem, que aparecem aqui enumeradas com o simples propósito de 

revelar a existência de distintas concepções teóricas sobre gêneros. Esclareço 

que, ao refletir teoricamente sobre gêneros, estou assumindo neste trabalho a 

perspectiva bakhtiniana, sobre a qual se tratará em seguida. 

2.3.1.1 Bakhtin e os gêneros do discurso  

Como se pôde confirmar por meio das informações contidas nos 

parágrafos anteriores deste capítulo, a noção de gênero vem sendo estudada, 

nos últimos anos, por pesquisadores de distintas correntes teóricas da área de 

ensino de línguas. Tal noção se distanciou da antiga perspectiva aristotélica, 

relacionada ao âmbito da Literatura e da Retórica, especialmente a partir dos 

estudos realizados por Mikhail Bakhtin e seu Círculo. Apesar de seu foco de 

interesse não estar especificamente nas questões relacionadas ao ensino-

aprendizagem de línguas, seus estudos sobre interação verbal e, 

especialmente, sua teoria sobre os gêneros do discurso, têm servido como 

base para muitas reflexões teóricas contemporâneas. 

Bakhtin concebe gênero a partir da perspectiva dialógica da linguagem, 

segundo a qual nenhum discurso é essencialmente novo, mas sempre tomado 

de outrem, ou seja, sempre se orienta para o já dito e para o que se dirá:  

A orientação dialógica é naturalmente um fenômeno próprio a todo discurso. 
Trata-se da orientação natural de qualquer discurso vivo. Em todos os seus 
caminhos até o objeto, em todas as direções, o discurso se encontra com o 
discurso de outrem e não pode deixar de participar, com ele, de uma interação 
viva e tensa. Apenas o Adão mítico que chegou com a primeira palavra num 
mundo virgem, ainda não desacreditado, somente esse Adão podia realmente 
evitar por completo esta mútua orientação dialógica do discurso alheio para o 
objeto. (BAKHTIN, 1993, p.88)  

Todos os textos, portanto, dialogam uns com os outros, inter-

relacionando-se, e cada um é sempre resposta a textos anteriores e 

provocação aos que virão. Além disso, todo discurso está inserido em um 

cronotopo, ou seja, em uma dada situação espacial e temporal e, ainda, em um 

determinado contexto ideológico. Assim, não cabe pensar na existência de um 

discurso neutro, apagado ideologicamente.   
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Segundo Bakhtin (2000), a unidade da comunicação discursiva é o 

enunciado, e não a oração e, sendo assim, cabe fazer aqui a distinção entre 

um e outro segundo a perspectiva desse autor. O enunciado é determinado 

pela alternância dos sujeitos falantes e relaciona-se, como dito anteriormente, 

com os enunciados do outro, além de suscitar a atitude responsiva do 

interlocutor. A oração, por outro lado, é de natureza gramatical e representa um 

pensamento relativamente acabado, o de um único e mesmo sujeito falante, ou 

seja, não remete à interlocução. O enunciado faz parte do mundo das relações 

dialógicas, enquanto a oração pertence ao mundo das relações linguísticas. Se 

a oração “se dirige a alguém, é provocada por algo, persegue uma finalidade 

qualquer, ou seja, é um elo real na cadeia da comunicação verbal”, ela 

assume, então, as características do enunciado. 

Quando se analisa uma oração isolada, tirada de seu contexto, encobrem-se os 
indícios que revelariam seu caráter de dirigir-se a alguém, a influência da resposta 
pressuposta, a ressonância dialógica que remete aos enunciados anteriores do 
outro, as marcas atenuadas pela alternância dos sujeitos falantes que sulcaram os 
enunciados por dentro. Tudo isso, sendo alheio à natureza da oração como 
unidade da língua, perde-se e apaga-se. Esses fenômenos se relacionam com o 
todo do enunciado e deixam de existir quando esse todo é perdido de vista. 
(BAKHTIN, 2000, p.326) 

Diante disso, o autor critica o ensino calcado nas formas gramaticais, 

que relega a um segundo plano o trabalho com os enunciados:  

Em suma, um método eficaz e correto de ensino prático [ensino de línguas 
estrangeiras vivas] exige que a forma seja assimilada não no sistema abstrato da 
língua, i. e., como uma forma sempre idêntica a si mesma, mas na estrutura 
concreta da enunciação [enunciado], como um signo flexível e variável. 
(BAKHTIN, 1988, p.95)  

Faz-se necessário esclarecer que o conceito bakhtiniano de enunciado 

não coincide com o da linguística textual e o da semântica argumentativa, 

como bem explica Rodrigues (2007). A autora retoma Fávero e Koch (1988) e 

Koch e Travaglia (1989) para explicar o conceito na primeira área citada, que 

usa o termo “na definição da textualidade ou do texto, definido como uma 

sequência coerente de enunciados, sendo, muitas vezes, a expressão 

sequência de enunciados intercambiada por sequência de frases” 

(RODRIGUES, 2007, p.157). Na outra área, a da semântica argumentativa, 

recorre a Ducrot (1987), que distingue frase (entidade linguística abstrata) e 

enunciado (manifestação concreta da frase). Segundo a autora, em ambas as 

áreas, o enunciado possui o estatuto de uma unidade menor, de um elemento 
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interno ao texto, o que difere completamente da noção de enunciado assumida 

por Bakhtin que, como já vimos, o apresenta como unidade da comunicação 

discursiva e não como unidade da língua. A dimensão social não é um 

elemento exterior ao enunciado, mas seu elemento constitutivo. Sem essa 

dimensão, teríamos o texto visto exclusivamente como elemento do sistema 

linguístico.  

O que se percebe é que, em alguns momentos de sua obra, a noção de 

enunciado coincide com a de texto e, em outros, é divergente. No fragmento 

que se segue, percebe-se que texto e enunciado se distinguem. Nele, o texto é 

apresentado como fenômeno puramente linguístico, o que não é de interesse 

de Bakhtin, que vê o texto (enunciado) como fenômeno sociodiscursivo: 

Na linguagem, enquanto objeto da linguística, não há e nem pode haver quaisquer 
relações dialógicas: estas são impossíveis entre os elementos no sistema da 
língua (por exemplo, entre as palavras no dicionário, entre os morfemas etc.) ou 
entre os elementos do “texto” num enfoque rigorosamente linguístico [...]. Não 
pode haver relações dialógicas tampouco entre os textos vistos sob uma 
perspectiva rigorosamente linguística. Qualquer confronto puramente linguístico ou 
grupamento de quaisquer textos abstrai forçosamente todas as relações dialógicas 
entre eles enquanto enunciados integrais. (BAKHTIN, 1997, p.182)  

 Bakhtin entende, portanto, que há duas formas diferentes de se 

conceber o texto, o que ele chama de “bipolaridade do texto”: em um polo, 

observa-se o que é repetitivo e reproduzível, ou seja, o que é próprio do 

sistema da língua; em outro polo, encontra-se o que é individual, único e 

irreproduzível, portanto, o que é do domínio do texto enquanto enunciado. A 

essa dupla orientação teórica, Rodrigues chamou de “texto-sistema”, que se 

situa no plano da língua e “texto-enunciado”, pertencente ao plano do discurso 

(RODRIGUES, 2007, p.159).  

A linguística da época em que Bakhtin produziu sua obra não dava conta 

de estudar o texto enquanto enunciado. Seu recorte teórico era outro, o que 

fica claro quando nos remetemos a Saussurre. O linguista genebrino, como 

bem se sabe, tinha como proposta o estudo da língua enquanto sistema, 

buscando identificar suas regularidades, a partir do ponto de vista sincrônico. A 

linguagem e a fala, para Saussure, não poderiam ser objeto de análise da 

linguística. A primeira, por ser “multiforme e heteróclita” e por não se deixar 

“classificar em nenhuma categoria dos fatos humanos, porque não se sabe 

como isolar sua unidade” (SAUSURRE, 1970); a segunda, por ser “um ato 



42 
 

individual de vontade e de inteligência” e, portanto, não permitir uma 

abordagem científica.  

Bakthin, a partir de outra perspectiva teórica24, propôs então a criação 

de uma nova disciplina, que ele nomeou metalinguística (ou translinguística), 

que se dedicaria ao estudo das práticas socioverbais concretas. De acordo 

com Faraco, essa disciplina, cujo objeto de interesse é o discurso, estaria em 

constante relação com a linguística e ambas se complementariam mutuamente, 

ou seja, Bakhtin não se volta contra a linguística, mas considera que ela, 

“embora necessária, é insuficiente para o estudo da comunicação verbal em si, 

isto é, das formas desta comunicação, da natureza dos enunciados concretos, 

das relações dialógicas, dos gêneros do discurso” (Faraco, 2009, p.105).  

Ao definir gêneros do discurso como “tipos relativamente estáveis de 

enunciados”, Bakhtin (2000, p.279) enfatiza a relativa estabilidade dos gêneros, 

ou seja, entende-os mais como processo que como produto, na medida em 

que estão em constante transformação/adaptação por estarem intimamente 

relacionados à situação sociohistórica que os gerou. Constantemente, criam-se 

novos gêneros ou gêneros antigos se transmutam.  À medida que a vida social 

se modifica, os falantes necessitam de novas formas de expressão que, 

entretanto, não são essencialmente novas, mas sim novas versões de gêneros 

anteriores. Essas “novas versões” não extinguem, necessariamente, as 

antigas, mas convivem com elas. O e-mail, por exemplo, não extinguiu a carta, 

assim como o blog não apagou o diário pessoal. Se um gênero desaparece, é 

porque já não existem mais as necessidades sócio-comunicativas que 

tornaram possível e necessária a sua existência. Nesse sentido, a teoria de 
                                            

24
 Luiz Felipe Ribeiro (2006) recorre ao contexto histórico-filosófico de Saussurre e Bakhtin 

para explicar a oposição entre suas perspectivas teóricas: Saussure surge em cena durante a 
onda ascendente do positivismo, que balizava, de forma muito ampla, a produção da ciência 
ocidental. E o método por excelência do positivismo é o quantitativo. Só é real e material aquilo 
que pode ser medido, pesado, tocado, manipulado. Era uma forma de contrapor-se às teses 
escolásticas e metafísicas que constituíram, durante séculos, o cenário do pensamento no 
Ocidente. Já Bakhtin surge na cena científica, na Rússia Soviética nascente e em que o 
marxismo, na sua leitura leninista e stalinista, constituía o único pensamento aceitável. Bakhtin 
se defronta, então, com dois problemas ao mesmo tempo. De um lado, pensar o marxismo com 
Marx e não com o Partido Comunista; de outro, discutir o modelo ocidental, positivista por 
excelência. Sua saída foi buscar apoio em uma erudição literária invejável e um conhecimento 
filosófico sofisticado. A erudição literária ofereceu-lhe um contato privilegiado com a linguagem 
humana real e o conhecimento filosófico uma vacina eficaz contra as simplificações positivistas 
seja do marxismo oficial, seja da ciência que se fazia no Ocidente. Sua escolha foi 
decididamente por uma filosofia do movimento, que vem de Heráclito aos nossos dias. E, esta 
opção pelo movimento, afasta-o decididamente das filosofias da forma, que trabalham com um 
mundo pronto, acabado e congelado em formas imutáveis. (RIBEIRO, 2006, p.4) 
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Bakhtin, como esclarece Faraco, destaca a historicidade dos gêneros e a 

imprecisão de suas características e fronteiras:  

Dar relevo à historicidade significa chamar a atenção para o fato de os tipos não 
serem definidos de uma vez para sempre. Eles não são apenas agregados de 
propriedades sincrônicas fixas, mas comportam contínuas transformações, são 
maleáveis e plásticos, precisamente porque as atividades humanas são 
dinâmicas, e estão em contínua mutação (FARACO, 2009, p.127). 

Ao mesmo tempo em que são tipos relativamente estáveis de 

enunciados, os gêneros se constituem como forças reguladoras do ato de 

linguagem, ou seja, exercem um efeito normativo sobre as interações verbais, 

o que significa que, apesar de possuir mais flexibilidade que as formas da 

língua, o enunciado não se constrói de maneira completamente livre. Em seu 

processo discursivo, o enunciador projeta o seu querer dizer considerando a 

forma de um gênero específico. Numa situação de interação, as informações 

prévias que possui o interlocutor sobre os gêneros – não se fala aqui de 

conhecimento teórico, mas de um saber instituído pela prática – permitem que 

ele possa inferir, no processo discursivo, que gênero está sendo utilizado por 

seu interlocutor, sua extensão, sua estrutura composicional e tudo isso o 

auxilia na constituição do sentido do enunciado: 

Para falar, utilizamo-nos sempre dos gêneros do discurso, em outras palavras, 
todos os nossos enunciados dispõem de uma forma padrão e relativamente 
estável de estruturação de um todo. Possuímos um rico repertório de gêneros do 
discurso orais (e escritos). Na prática, usamo-los com segurança e destreza, mas 
podemos ignorar totalmente sua existência teórica. (BAKHTIN, 2000, p.301).  

Maingueneau nos fala de uma situação de “considerável economia 

cognitiva” (2008, p.63), já que o conhecimento prévio do gênero permite que 

nos concentremos em um número menor de elementos do enunciado, pois já 

conhecemos muito do que está contido ali. Segundo Bakhtin, 

Se não existissem os gêneros do discurso e se não os dominássemos, se 
tivéssemos de criá-los pela primeira vez no processo de fala, se tivéssemos que 
construir cada um de nossos enunciados, a comunicação verbal seria quase 
impossível (BAKHTIN, 2000, p.302). 

Bakhtin esclarece também que todo gênero está composto por três 

dimensões intrinsecamente ligadas: conteúdo temático, estilo e construção 

composicional, e que só por meio de um processo de abstração essas 

dimensões podem ser decompostas.  
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O conteúdo temático diz respeito ao objeto de que trata o texto. 

Bronckart define-o como o “conjunto das informações que nele [no texto] são 

explicitamente apresentadas, isto é, que são traduzidas no texto pelas 

unidades declarativas da língua natural utilizada” (BRONCKART, 1999, p.97). 

Segundo esse pesquisador, os temas abordados nos textos podem remeter 

exclusivamente ao mundo físico, ao mundo social, ao mundo subjetivo ou 

podem também referir-se conjuntamente a dois ou três desses mundos.  

À construção composicional correspondem os elementos das estruturas 

textuais/discursivas. De acordo com Bakhtin, um dos motivos de os gêneros 

não terem sido estudados a contento seria a grande diversidade de sua 

composição: 

Ficaríamos tentados a pensar que a diversidade dos gêneros do discurso é 
tamanha que não há e não poderia haver um terreno comum para seu estudo: 
com efeito, como colocar no mesmo terreno de estudo fenômenos tão díspares 
como a réplica cotidiana (que pode reduzir-se a uma única palavra) e o romance 
(em vários tomos), a ordem padronizada que é imperativa já por sua entonação e 
a obra lírica profundamente individual? (BAKHTIN, 2000, p.280) 

O estilo remete a questões individuais de seleção vocabular, recursos 

fraseológicos, preferências gramaticais, ou seja, às marcas de singularidade de 

quem produz o texto, seja ele falado ou escrito.  É importante esclarecer que 

ainda que as escolhas do autor sejam individuais, elas estão também 

marcadas socialmente e ideologicamente, já que esse autor é, segundo a 

dimensão sociointeracional da linguagem, um sujeito sócio-histórico:  

A riqueza de seu conceitual [de Bakhtin e seu Círculo] está em nos obrigar a 
pensar não por dicotomias (o individual X o social) ou pelo hiperdimensionamento 
de um dos pólos, mas por uma intrincada dinâmica em que todo falante, sendo 
uma realidade sociossemiótica, é ao mesmo tempo único, singular, e social de 
ponta a ponta (FARACO, 2009, p.136). 

De acordo com Bakhtin, os gêneros da esfera literária são os mais 

propícios à manifestação do estilo, enquanto que nos gêneros mais 

padronizados (ordens militares, petições judiciais, votos) praticamente não se 

notam traços estilísticos.  

Bakhtin considera, ainda, de fundamental importância a distinção entre 

os gêneros primários e secundários. Os primários (simples) se constituem em 

circunstâncias de uma comunicação verbal espontânea e fazem parte das 

esferas comunicativas cotidianas. Entre eles, estão a conversa sobre temas 

cotidianos, a carta, o bilhete, o diário íntimo. Os secundários, pertencentes às 
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esferas dos sistemas ideológicos constituídos, aparecem em circunstâncias de 

uma comunicação cultural mais complexa e relativamente mais evoluída 

(artística, científica, sociopolítica). Romance, tese, editorial, palestra, livro 

didático são alguns exemplos de gêneros complexos. 

Os gêneros primários compõem os secundários e, ao fazê-lo, 

transformam-se dentro desses, perdendo sua relação imediata com a realidade 

existente e com a realidade dos enunciados alheios. O autor dá como 

exemplos o diálogo cotidiano e a carta (gêneros primários), contidos em um 

romance (gênero secundário) (BAKHTIN, 2000, p.281). A carta e o diálogo 

insertados no romance perdem, então, seu caráter cotidiano e passam para a 

esfera artístico-literária, compondo, no romance, um todo orgânico.  

Com base nos estudos de Bakhtin, portanto, definimos gêneros do 

discurso como tipos relativamente estáveis de enunciados, representantes de 

valores culturalmente instituídos, sujeitos ao tempo e ao espaço no qual se 

originam e circulam.  

 Rojo (2007), ao fazer um levantamento das atuais pesquisas que 

tomam por base as teorias de gêneros, concluiu que se pode verificar a 

existência de duas grandes vertentes - a dos gêneros do discurso (ou 

discursivos) e a dos gêneros de texto (ou textuais) - e explica que enquanto a 

primeira se centra especialmente no estudo das situações de produção dos 

enunciados e em seus aspectos sócio-históricos, à segunda interessa mais 

descrever a composição e materialidade linguística dos textos. Sua filiação ao 

primeiro grupo pode ser observada na seguinte citação: 

Aqueles que adotam a perspectiva dos gêneros do discurso partirão sempre de 
uma análise em detalhe dos aspectos sócio-históricos da situação enunciativa, 
privilegiando, sobretudo, a vontade enunciativa do locutor – isto é, sua finalidade, 
mas também e principalmente sua apreciação valorativa sobre seu(s) 
interlocutor(es) e tema(s) discursivos – e, a partir desta análise, buscarão as 
marcas linguísticas (formas do texto/enunciado e da língua – composição e estilo) 
que refletem, no enunciado/texto, esses aspectos da situação. Isso configura não 
uma análise exaustiva das propriedades do texto e de suas formas de composição 
(gramática) – buscando as invariantes do gênero -, mas uma descrição do 
texto/enunciado pertencente ao gênero ligada sobretudo às maneiras (inclusive 
linguísticas) de configurar a significação. Assim, talvez o analista possa chegar a 
certas regularidades do gênero, mas estas serão devidas não às formas fixas da 
língua, mas às regularidades e similaridades das relações sociais numa esfera de 
comunicação específica. (ROJO, 2007, p.199).  

 Conclui-se, portanto, que a opção por um ou outro sintagma (de texto ou 

do discurso) revela abordagens diferenciadas do gênero. Entendo que a 
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expressão gênero do discurso seria mais adequada, já que estou assumindo, 

nesta tese, que produzir linguagem significa produzir discursos e que esses 

discursos se realizam sócio-historicamente.  

2.3.1.2 Gêneros discursivos e ensino de LE 

 Qual é a finalidade dos gêneros discursivos contidos no LD? Como toda 

prática de linguagem se realiza por meio dessas formas relativamente estáveis 

de enunciados que circulam histórica e socialmente, eles devem estar 

presentes na escola como gênero a aprender e para que os alunos, orientados 

pelo professor, possam identificar e analisar seu tema, sua forma 

composicional, seu estilo e, assim, possuam mais recursos para ler e produzir, 

na vida social, textos cada vez mais adequados, bem elaborados e que 

alcancem com eficiência seus objetivos comunicacionais.  

Lembremo-nos de que, além dos gêneros que circulam nas mais 

diversas esferas da atividade humana, encontram-se, no LD, gêneros 

exclusivos da esfera pedagógica, tais como exercícios, explicações didáticas, 

instruções aos alunos, propostas de compreensão e produção de textos. Os 

gêneros que foram selecionados pelos autores para compor o LD estão 

alinhavados por textos de autoria desses mesmos autores. Não se salta de um 

texto a outro simplesmente, mas há um encadeamento entre eles que aponta 

para certa organicidade. O LD é, também, um gênero discursivo, e possui uma 

estrutura composicional própria, multimodal, uma vez que se compõe de textos 

de autoria de quem o assina em conjugação com textos de origem e autoria 

diversas, pertencentes a variados gêneros25.  

E como abordar didaticamente os gêneros discursivos? Lopes-Rossi 

(2008), tomando como base a teoria bakhtiniana dos gêneros, defende uma 

                                            
25

 Bunzen (2005), em sua dissertação de mestrado sobre o livro didático de língua portuguesa, 
apresenta o LD não como simples suporte, mas como gênero do discurso, definindo-o como 
“uma forma/modo de interação verbal criado no âmbito de determinada esfera da atividade 
humana, constituída historicamente – as editoras, em relação com as escolas - e que reflete as 
condições específicas e as finalidades de cada uma das suas esferas de origem e circulação, 
especialmente a da escola” (BUNZEN, 2005, p.27). O autor explica, ainda, a composição 
complexa do LD: “Podemos, então, compreender os textos em gêneros diversos como uma 
forma de discurso reportado típica do gênero livro didático, ou seja, tem-se uma forma 
específica de apreensão didática do discurso de outrem, em que o autor constrói o seu texto, 
muitas vezes, através da intercalação de outros”. (BUNZEN, 2005, p.44) 
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sequência didática26 de leitura e produção que inicie, necessariamente, por 

atividades de leitura de vários exemplos do gênero selecionado para que se 

conheçam suas características discursivas, temáticas e composicionais. 

As características discursivas remetem às condições de produção e de 

circulação do gênero. Essas condições se revelam por meio de 

questionamentos que se fazem ao texto, tais como quem o escreveu, onde, 

quando, com que finalidade, a quem se destina, onde se pode encontrá-lo, que 

influência pode-se sofrer ao lê-lo, etc. Ao se dedicar a buscar respostas para 

essas e outras perguntas, ou seja, ao investigar sobre os aspectos discursivos 

do gênero, o leitor se dá conta da relação dinâmica existente entre a linguagem 

e os sujeitos: o texto não é um aglomerado de frases dissociadas de um 

contexto, e sim um produto social. Sendo assim, “os gêneros e os 

textos/enunciados a eles pertencentes não podem ser compreendidos, 

produzidos ou conhecidos sem referência aos elementos de sua situação de 

produção” (ROJO, 2007, p.196). Já os aspectos temáticos e composicionais 

dizem respeito aos temas abordados, à forma de organização textual e à sua 

composição geral, incluindo também os elementos não-verbais (cor, 

diagramação, fotos, gráficos, tamanho das fontes, etc.).  

Além disso, Lopes-Rossi recomenda a observação das características 

do suporte no qual se fixa o gênero, já que isso também remete a aspectos das 

condições de produção e circulação dos gêneros.  

As atividades de leitura propostas seriam, na visão da autora, 

fundamentais para seguir adiante na sequência didática com os gêneros: 

A sequência de atividades desse primeiro módulo didático contribui para o 
desenvolvimento de habilidades de leitura dos alunos (um projeto, isoladamente, 
não vai transformar o aluno num leitor proficiente da noite para o dia, mas é um 
passo à frente) e o prepara para a produção escrita no sentido de dotá-lo dos 
conhecimentos, ainda que básicos, sobre o gênero. (LOPES-ROSSI, 2008, p.66) 

Rojo, por sua vez, defende que se tomem as sequências didáticas como 

base para a criação de novos modelos de livros didáticos: 

Creio que os próprios livros didáticos poderiam ser pensados na forma de um 
conjunto de pequenas sequências didáticas, adaptadas a diferentes projetos ou 

                                            
26

 A autora se baseia na proposta de procedimentos de ensino da expressão oral e escrita de 
Schneuwly e Dolz (2010), ampliando-a com atividades de compreensão leitora dos gêneros e 
posterior produção e divulgação do gênero criado. Os pesquisadores do Grupo de Genebra 
definem sequência didática como “conjunto de atividades organizadas, de maneira sistemática, 
em torno de um gênero textual oral ou escrito” (SCHNEUWLY e DOLZ, 2010, p.82).  
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módulos didáticos, durante um ano letivo. É de se prever que esse formato não 
seja de imediato muito bem aceito pelos professores, escolas e editores, na 
medida em que implica mudanças na forma de programar e organizar o ensino-
aprendizagem no tempo escolar. Mas isso não quer dizer que não seja produtivo e 
adequado. (ROJO, 2005, p.37) 

Entendo, portanto, que Lopes-Rossi e Rojo propõem a abordagem dos 

textos para além de seus componentes linguístico-textuais. Por meio das 

sequências didáticas, busca-se que os alunos se apropriem dos gêneros e 

possam tornar-se mais aptos a lê-los e produzi-los na escola e fora dela. 

O professor deve oferecer ao aluno subsídios para que se torne 

consciente de que, na escola, os gêneros possuem uma dupla orientação: a de 

serem veículos de comunicação e, ao mesmo tempo, objetos a aprender 

(SCHNEUWLY e DOLZ, 2010, p.69). Quando se apresenta ao aluno um 

gênero como a propaganda, por exemplo, não se espera que se alcance com 

isso o objetivo original desse gênero, como explica Paraquett: 

No se esperaría que ningún alumno comprara un auto, por ejemplo, si la 
propaganda se propone a venderlo. Lo que se espera es que el alumno conozca 
elementos lingüísticos y extra-lingüísticos que constituyen aquel texto. Interesa, 
por ejemplo, discutir con los alumnos el papel que cumplen autor y lector en una 
propaganda. Interesa llamarles la atención sobre el lenguaje persuasivo que 
constituyen las propagandas, que quieren vender su producto y por eso necesitan 
un texto que induzca a los posibles compradores. En el caso de la propaganda, el 
lector se confunde con el comprador. (PARAQUETT, 2007, p.25) 

Da mesma forma, uma receita culinária não desempenha, no LD, a sua 

função original: cotidianamente, lê-se esse gênero com o fim de preparar um 

determinado prato. Ainda que possa vir a ser uma experiência bastante 

proveitosa, é muito improvável – por motivos vários que não abordaremos aqui 

- que alunos e professores coloquem em prática, em sala de aula, o que 

propõem as instruções de uma receita culinária.   

Grigoletto também adverte sobre a importância de se deixar claro para o 

aluno que as condições de leitura de um texto influenciarão necessariamente 

na construção de sentidos: 

Ler um texto, qualquer que seja ele, nessa situação [dentro da sala de aula] vai 
produzir sentidos diferentes da leitura do mesmo texto em situação não-didática. 
Por exemplo, um texto de jornal ou revista, um excerto de texto retirado de um 
livro ou manual, um folheto informativo ou um anúncio transportado para compor 
as atividades de uma aula de língua adquirirão traços de textos didáticos, por 
imposição da própria situação, e provocarão leituras diversas daquelas 
provocadas por outras condições de produção [de leitura] (GRIGOLETTO, 1995, 
p.91). 
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Conclui-se daí que, quando deslocado para a escola e para o livro 

didático, o gênero passa a ser um gênero revisto, uma variação do gênero de 

referência, e essa condição deve ser apontada para os alunos.  

Faraco critica a apropriação pedagógica dos gêneros do discurso que 

muitas vezes os reduz a uma abordagem eminentemente formal. Sua relação 

estreita com as distintas esferas da atividade humana, já que “aprender os 

modos sociais de fazer é também aprender os modos sociais de dizer” (2009, 

p.131) e seu caráter dinâmico, pois, “por não terem fronteiras rígidas, permitem 

que adaptemos suas formas às novas circunstâncias” (2009, p.130) devem ser 

levados em conta ao se refletir teoricamente sobre os gêneros e ao ensiná-los 

na escola. 

  



50 
 

3. Documentos norteadores brasileiros de língua 

estrangeira relativos ao Ensino Médio 

Neste capítulo, proponho-me a apresentar e analisar os documentos 

oficiais brasileiros relativos ao Ensino Médio, a saber, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais - PCN (2000), as Orientações Educacionais 

Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN+ (2002) e as 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio - OCEM (2006), além dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental (1998), 

especificamente no que se referem às concepções de texto e leitura ali 

contidas e às orientações dadas ao professor de línguas estrangeiras/ 

espanhol com relação à seleção, temática e abordagem de textos no ensino-

aprendizagem de língua estrangeira. Pretendo, ainda, comparar esses 

documentos buscando identificar pontos de contato e diferenças entre eles. 

Observando que sua autoria é distinta e que entre a publicação do primeiro e 

do último documento citado passaram-se quase dez anos, é provável que, 

além das semelhanças, haja entre eles diferenças, se não substanciais, de 

alguma importância para a compreensão da forma como o texto e a leitura são 

neles abordados.  

A análise dos documentos está organizada da seguinte maneira: 

apresento-os seguindo a ordem cronológica de sua publicação e, para cada um 

deles, faço uma apresentação geral, buscando contextualizá-lo, além de 

chamar a atenção sobre sua autoria27, e em seguida me dedico 

especificamente às concepções e orientações relativas a texto e leitura no 

ensino de LE. Antes de apresentar e analisar os documentos, faço uma breve 

referência aos textos legais que os embasam: a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (1996) e as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(1998). 

                                            
27

 Estou aqui denominando “autores” aqueles que desempenharam a função de elaborar e 
revisar criticamente os textos. Essas pessoas têm seus nomes listados no início ou no fim dos 
documentos e são denominadas pelo MEC elaboradores, consultores e assessores nos PCN-
EF; coordenador da elaboração e consultores nos PCNEM e consultores e leitores críticos nas 
OCNEM. Nos PCN+, os capítulos de cada disciplina que compõe a área iniciam com o nome 
da disciplina acompanhado pelo nome do autor, que não está ali identificado como elaborador, 
consultor ou assessor. Como se tratam de documentos oficiais, observa-se o apagamento da 
autoria, que passa a ser assumida pelo MEC. 
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Esclareço que, apesar de não dizer respeito ao Ensino Médio, considero 

importante fazer referência também aos Parâmetros Curriculares do Ensino 

Fundamental, já que os documentos relativos ao Ensino Médio dialogam com 

esse primeiro, publicado em 1998. Todos eles juntos compõem um conjunto de 

orientações aos professores com o fim de implementar uma mudança 

qualitativa nas salas de aula brasileiras e, no caso das línguas estrangeiras, 

orientar os professores sobre o caráter formativo do ensino de LE, para além 

dos conteúdos linguísticos específicos. Sendo assim, estendo a análise, 

acrescentando os PCN-EF, com o fim de torná-la mais completa. 

3.1 LDB e DCNEM: as bases dos documentos 

Para contextualizar os documentos citados acima, faz-se necessário 

apresentar, brevemente, as referências legais que os embasam, já que tais 

documentos partem dos princípios e das finalidades do Ensino Médio definidos 

por lei.   

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da Educação Nacional (Lei no 9.394, 

de 20/12/1996), que disciplina a educação escolar, determina que o Ensino 

Médio  constitua a etapa final da Educação Básica, visão distinta da presente 

na lei anterior, a Lei 5.692/71. Essa lei distinguia o 1o grau (ensino primário) e o 

2o grau (ensino médio), determinando que ao primeiro caberia a educação 

geral, enquanto que no segundo  deveria predominar a formação especial, com 

o objetivo de habilitação profissional, de acordo com as necessidades do 

mercado de trabalho. A LDB de 1996 imprime uma nova identidade ao Ensino 

Médio, definindo-o como   

a etapa final de uma educação de caráter geral, afinada com a 
contemporaneidade, com a construção de competências básicas, que situem o 
educando como sujeito produtor de conhecimento e participante do mundo do 
trabalho, e com o desenvolvimento da pessoa, como “sujeito em situação” – 
cidadão (PCNEM, Parte I - Bases Legais, 2000, p.10). 

Entre as finalidades desse nível de ensino estão:  

 I- a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 
fundamental, possibilitando o prosseguimento dos estudos; II- a preparação básica 
para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo 
a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou 
aperfeiçoamento posteriores; III- o aprimoramento do educando como pessoa 
humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual 
e do pensamento crítico; IV- a compreensão dos fundamentos científico-
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tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no 
ensino de cada disciplina (LDB, 1996, artigo 35). 

Com relação à língua estrangeira, a LDB determina a obrigatoriedade de 

ao menos uma língua estrangeira moderna no currículo escolar a partir da 

quinta série, esclarecendo que sua “escolha ficará a cargo da comunidade 

escolar, dentro das possibilidades da instituição” (LDB, 1996, p.10). A Lei 

determina ainda que, no Ensino Médio, além da obrigatória, se ofereça uma 

segunda língua estrangeira, em caráter optativo, também dentro das 

possibilidades da escola.    

Aproximadamente dois anos depois, a Câmara de Educação Básica 

instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) 

(Resolução CEB no 3, de 26/6/98), com base no artigo 26 e na seção IV (Do 

Ensino Médio) da LDB. Tais diretrizes são, segundo o próprio documento em 

seu Artigo 1º, 

Um conjunto de definições doutrinárias sobre princípios, fundamentos e 
procedimentos a serem observados na organização pedagógica e curricular de 
cada unidade escolar integrante dos diversos sistemas de ensino, em atendimento 
ao que manda a lei, tendo em vista vincular a educação com o mundo do trabalho 
e a prática social, consolidando a preparação para o exercício da cidadania e 
propiciando preparação básica para o trabalho. (DCNEM, 1998, p.1)  

As DCNEM estabelecem que a base nacional comum dos currículos do 

Ensino Médio será organizada em três áreas de conhecimento que são as 

seguintes: Linguagens, Códigos e suas tecnologias; Ciências da Natureza, 

Matemática e suas tecnologias e Ciências Humanas e suas tecnologias. Como 

se sabe, as Línguas Estrangeiras pertencem à primeira área, juntamente com 

Língua Portuguesa, Educação Física, Arte e Informática. Entretanto, as línguas 

estrangeiras modernas, tanto a obrigatória quanto a optativa, estão incluídas 

no cômputo da carga horária da parte diversificada, e não da base nacional 

comum.28 

                                            
28

Aparentemente, teríamos aqui uma contradição, pois apesar de as Línguas Estrangeiras 
pertencerem a uma das áreas de conhecimento que compõem a base nacional comum, estão 
incluídas na carga horária da parte diversificada. Entretanto, entendo, pela leitura do 
documento, que se trata exclusivamente de uma questão de contagem de carga horária e não 
de dissociação entre as partes comum e diversificada. Segundo esclarecem as DCNEM, em 
seu artigo 11:  
Na base nacional comum e na parte diversificada será observado que: 
I - as definições doutrinárias sobre os fundamentos axiológicos e os princípios pedagógicos 
que integram as DCNEM aplicar-se-ão a ambas;   
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 Nas DCNEM, a língua portuguesa, as línguas estrangeiras e outras 

linguagens contemporâneas são vistas como instrumentos de comunicação e 

como processos de constituição de conhecimento e de exercício de cidadania. 

Entende-se que se deve permitir ao aluno “compreender e usar a língua 

portuguesa como língua materna, geradora de significação e integradora da 

organização do mundo e da própria identidade e conhecer e usar língua(s) 

estrangeira(s) moderna(s) como instrumento de acesso a informações e a 

outras culturas e grupos sociais”. (DCNEM, 1998, artigo 10) 

Tanto a LDB como as DCNEM dão às línguas estrangeiras e à língua 

materna um grande destaque, enfatizando sua importância na formação 

identitária e crítica do aluno-leitor. Veremos agora como os documentos 

orientadores propõem a abordagem de textos nas aulas de LE. Passemos, 

então, à apresentação e análise dos documentos citados.  

3.2 Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 

Fundamental – Língua Estrangeira (1998) 

 Como esclarecido no início deste capítulo, esse documento é relativo ao 

Ensino Fundamental, e não ao Ensino Médio, segmento de ensino a que esta 

tese faz referência. Entretanto, julgo importante apresentá-lo e analisá-lo aqui 

por ser ele o documento inaugural, com o qual dialogam, ainda que não 

explicitamente, os documentos do Ensino Médio.  

Esse documento se destina aos professores das séries finais do Ensino 

Fundamental e, segundo Paulo Renato Souza, Ministro da Educação e do 

Desporto na época de sua publicação, é o resultado do trabalho de professores 

de distintos graus de ensino, de especialistas da educação e de outras áreas, e 

de instituições governamentais e não-governamentais. Todos contribuíram com 

                                                                                                                                
II - a parte diversificada deverá ser organicamente integrada com a base nacional comum, por 
contextualização e por complementação, diversificação, enriquecimento, desdobramento, entre 
outras formas de integração; 
III - a base nacional comum deverá compreender, pelo menos, 75% (setenta e cinco por cento) 
do tempo mínimo de 2.400 (duas mil e quatrocentas) horas, estabelecido pela lei como carga 
horária para o ensino médio; 
IV - além da carga mínima de 2.400 horas, as escolas terão, em suas propostas pedagógicas, 
liberdade de organização curricular, independentemente de distinção entre base nacional 
comum e parte diversificada. (DCNEM, 1998, artigo 10). 
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críticas e sugestões, analisando e debatendo as versões preliminares que, 

após todo o processo, culminaram no documento final, publicado em 1998. 

O documento traz como temas centrais “a cidadania, a consciência 

crítica com relação à linguagem e os aspectos sociopolíticos da aprendizagem 

de Língua Estrangeira” (BRASIL, 1998, p.15) e entende a aprendizagem de LE 

como uma “possibilidade de aumentar a autopercepção do aluno como ser 

humano e como cidadão”, investindo na “sua capacidade de se engajar e 

engajar outros no discurso de modo a poder agir no mundo social” (p.15). 

3.2.1 Sobre a autoria dos PCN-EF  

A coordenação geral dos PCN-EF ficou a cargo da pedagoga Maria 

Teresa Perez Soares e da pesquisadora da PUC-SP na área de educação 

matemática, Célia Maria Carolina Pires. Além desses dois nomes, listam-se 

mais cento e um, dentre os quais estão trinta e oito elaboradores, quarenta e 

quatro consultores e dezenove assessores.  

Um leitor desatento pode ter a impressão, diante da ficha técnica ao final 

do volume de Língua Estrangeira, que os nomes listados referem-se à 

disciplina em questão. Entretanto, ao comparar tal ficha com a que consta nos 

volumes das outras disciplinas, conclui-se que é a mesma, ou seja, estão ali 

listados todos os professores/pesquisadores envolvidos na produção do 

documento na íntegra. Vale ressaltar que não há informação alguma sobre a 

área de atuação de nenhum dos nomes citados, entre coordenadores, 

elaboradores, consultores e assessores, nem mesmo sobre a instituição a que 

pertencem.   

Com relação à língua estrangeira, objeto de interesse neste trabalho, 

identificam-se como elaboradores do documento os professores de inglês Luiz 

Paulo Moita Lopes (UFRJ) e Maria Antonieta Alba Celani (PUC-SP). A equipe 

de espanhol foi formada pela professora de espanhol Consuelo Alfaro (UFRJ), 

que assumiu a função de consultora e, na assessoria, estão os nomes de 

Maria del Carmen F. Daher (UERJ, na época, UFF, atualmente) e Vera Lúcia 

A. Santana (UERJ). 

3.2.2 Texto e leitura nos PCN-EF 
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A natureza sociointeracional da linguagem está na base das orientações 

contidas nos PCN-EF de Língua Estrangeira. Todo discurso é dialógico, se 

orienta necessariamente ao outro e a construção de seu significado é social. 

Esses significados refletem “os embates discursivos dos quais se participa nas 

posições ocupadas em certos momentos da história e em espaços culturais e 

institucionais específicos” (BRASIL, 1998, p.28). Isso quer dizer que a interação 

se dá em um lugar e um tempo determinados histórica e socialmente.  

Para que esse processo sociointeracional de construção de significados 

se dê, é preciso que os alunos-leitores desenvolvam sua competência 

comunicativa, que é composta pelos conhecimentos sistêmico, de mundo e de 

organização dos textos e, assim, sejam capazes de engajar-se 

discursivamente. No documento, explica-se que é a partir dos tipos de textos e 

das escolhas temáticas que se trabalham os conteúdos referentes ao sistema 

da língua, e não ao contrário. O foco é, portanto, o texto, e o estudo dos 

elementos léxico-semânticos, morfológicos, sintáticos e fonético-fonológicos                        

se fará com o propósito de viabilizar um melhor acesso a esse texto, seja ele 

oral ou escrito, já que o que se almeja, como já dito, é o engajamento 

discursivo do aluno. 

Os PCN-EF advogam que a leitura deve ser a habilidade privilegiada 

nas aulas de língua estrangeira, em detrimento das outras habilidades, 

justificando essa orientação “pela função social das línguas estrangeiras no 

país e também pelos objetivos realizáveis tendo em vista as condições 

existentes” (BRASIL, 1998, p.21). Com relação ao primeiro aspecto, explica 

que, entre os brasileiros, são poucos os que têm oportunidade de usar uma 

língua estrangeira como meio de comunicação oral; o uso social das LE no 

país vincula-se mais “à leitura de literatura técnica ou de lazer” (BRASIL, 1998, 

p.20). O segundo aspecto diz respeito às condições desfavoráveis existentes 

nas salas de aula brasileiras, tais como o grande número de alunos, a 

escassez de recursos didáticos, a pequena carga horária destinada ao ensino 

de LE e o baixo domínio da oralidade por parte do professorado29.  

                                            
29

 Recentemente, o concurso público para professor I de espanhol da Secretaria Municipal de 
Educação do Rio de Janeiro (Edital SMA n

o
54, de 16 de fevereiro de 2012) incluiu a prova oral 

na avaliação dos candidatos, o que denota a preocupação desse órgão com relação ao 
domínio dessa habilidade por parte dos professores. 
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Vale registrar que ainda que o foco de interesse desta tese sejam texto e 

leitura, não se defende aqui o ensino exclusivo ou mesmo predominante da 

leitura nas aulas de LE. Defende-se, sim, um trabalho verdadeiramente 

significativo com o texto, com uma abordagem de leitura que leve o aluno a 

interagir e a construir significados. Diante do contexto atual de popularização 

das tecnologias da informação e da comunicação,  parece-me redutor negar ao 

aluno o trabalho com as habilidades de compreensão e expressão oral e de 

expressão escrita. Atualmente, nossos alunos, mediados pelo computador, não 

só leem jornais e revistas em LE, mas também assistem a vídeos, ouvem 

música, conversam – oralmente e por escrito – com pessoas de distintos 

países. Mesmo sendo realista o quadro apresentado no documento em 

questão, as precárias condições de ensino e o acesso à língua oral restrito a 

uma ainda pequena parcela da população brasileira não devem ser motivo 

para limitar o ensino de LE ao desenvolvimento de uma única habilidade. Se as 

condições não são favoráveis, não nos cabe a acomodação, mas sim a luta 

pela mudança dessas condições, não só em relação aos aspectos citados 

acima, mas também com relação à formação do professor.  

Voltando ao trabalho de leitura, recomenda-se que não se priorize o 

conhecimento relativo ao sistema da língua, mas sim a produção de sentidos. 

Assim, os PCN-EF criticam a forma como os livros didáticos abordam os textos: 

Os textos que neles (nos livros didáticos) se encontram são, na maioria das vezes, 
elaborados e/ou selecionados tendo em vista o ensino do componente sistêmico, 
que na proposta destes parâmetros não é o fim, mas sim um dos tipos de 
conhecimento que possibilitam a aprendizagem de Língua Estrangeira pelo 
envolvimento no discurso. A visão de leitura adotada difere daquela 
tradicionalmente seguida em sala de aula e em material didático, centrada em 
aspectos de decodificação da palavra escrita, em que o único conhecimento é o 
sistêmico, baseando-se numa concepção de leitura em que o significado é 
inerente ao texto e não uma construção social. (BRASIL, 1998, p.93) 

Após a crítica, o documento aponta a necessidade de se estabelecer 

uma finalidade para a leitura do texto selecionado e apresenta alguns 

exemplos de tarefas de compreensão escrita baseadas na concepção de 

leitura como uma prática sociointeracional. Dessa forma, os professores têm 

acesso a uma amostra de como elaborar atividades interativas de leitura, a 

partir das três fases de abordagem do texto: pré-leitura, leitura e pós-leitura.  

Na primeira fase, busca-se sensibilizar o aluno para a leitura ativando 

seu conhecimento de mundo e da organização textual, além de se situar o 
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texto. Para isso, explica-se que se deve “submeter todo texto oral e escrito a 

sete perguntas: quem escreveu/falou, sobre o que, para quem, para que, 

quando, de que forma, onde?” (BRASIL, 1998, p. 43). Essas perguntas são 

feitas com o fim de conscientizar o aluno de que a linguagem é uma prática 

social.  

A segunda fase é aquela em que o aluno-leitor “tem de projetar seu 

conhecimento de mundo e da organização textual nos elementos sistêmicos do 

texto” ((BRASIL, 1998, p.92). É quando se diferenciam as ideias centrais e 

secundárias do texto, se identificam os elementos de coesão e se utilizam as 

estratégias de inferência, por exemplo. 

A terceira fase, a de pós-leitura, é o momento em que os alunos são 

chamados a analisar de forma crítica as ideias do autor e a emitir opinião sobre 

o que leram. Obviamente, isso acontece durante toda a atividade, mas essa 

seria a fase em que se abriria espaço para os alunos se concentrarem na 

relação entre as suas ideias e as do autor do texto. 

Orienta-se, ainda, que ao aluno sejam oferecidos textos de tipologias, 

temáticas e fontes distintas, de forma que se aumente seu conhecimento 

intertextual. Com relação aos tipos de textos, sugerem-se aqueles com que os 

alunos estão mais familiarizados, ou seja, textos que fazem parte de seu 

cotidiano e que costumam ouvir, ler e escrever em sua língua materna. Os 

“tipos” recomendados são os seguintes:  

● pequenas histórias, quadrinhas, histórias em quadrinhos, instruções de jogos, 
anedotas, trava-línguas, anúncios, pequenos diálogos, rótulos de embalagens, 
cartazes, canções, pequenas notícias; 
●entrevistas, programação de TV, textos publicitários, cartas, reportagens, 
classificados, poemas, editoriais de jornal, artigos jornalísticos, textos de 
enciclopédias, verbetes de dicionários, receitas, estatutos, declarações de direitos. 
(BRASIL, 1998, p.74)  

Não está claro o porquê de esses exemplos estarem listados em dois 

grupos. Não é possível firmar com certeza, mas pode-se inferir que o primeiro 

grupo seria adequado aos anos iniciais (terceiro ciclo do EF), e o segundo, aos 

anos seguintes (quarto ciclo do EF), já que se recomenda, como se disse 

anteriormente, que a seleção de textos se faça partindo daqueles gêneros com 

que o aluno lida em seu cotidiano, de acordo com sua faixa etária. Entretanto, 

um poema (contido no segundo grupo) pode perfeitamente ser abordado no 

sexto e sétimo anos do Ensino Fundamental, desde que não seja muito 
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complexo e apresente um grau de dificuldade de compreensão muito alto, 

assim como uma história em quadrinhos (pertencente ao primeiro grupo) é um 

gênero de grande interesse e um material profícuo nas aulas de LE com alunos 

de diferentes idades. 

Observa-se o uso generalizado do termo “tipos de texto” ao longo do 

documento. Na página 31, explica-se ao leitor que “os textos orais e escritos 

podem ser classificados em três tipos básicos: narrativos, descritivos e 

argumentativos” que são usados na organização de vários outros tipos de 

textos (literários, pedagógicos, científicos, epistolares, de propagandas, 

entrevistas, debates etc.). Dentro desses grupos de “outros tipos de textos”, o 

documento enumera distintos gêneros, sem usar essa denominação: poema, 

romance, aula expositiva, relatório de pesquisa, carta pessoal, anúncio, etc. e 

que são, segundo a citação da página 74, chamados de tipos textuais. O que 

se verifica é que se usa indistintamente o termo “tipo textual” para referir-se a 

diferentes conceitos. Parece faltar aí certa precisão teórica que vejo como 

necessária a um documento desse alcance e dessa relevância.  

3.3 Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio 

(2000) 

A publicação dos PCNEM é uma das ações que fazem parte do projeto 

de reforma do Ensino Médio proposta pelo MEC por meio da Secretaria de 

Educação Média e Tecnológica. O objetivo dessa reforma é, segundo o 

documento, “superar o quadro de extrema desvantagem em relação aos 

índices de escolarização e de nível de conhecimento que apresentam os 

países desenvolvidos”. Propõe-se, para isso, que se deixe de lado um ensino 

descontextualizado, compartimentalizado e baseado no acúmulo de 

informações e que se privilegie “a formação geral, em oposição à formação 

específica; o desenvolvimento das capacidades de pesquisar, buscar 

informações, analisá-las e selecioná-las; a capacidade de aprender, criar, 

formular, ao invés do simples exercício da memorização”. (BRASIL, 2000, p.5)  

Segundo informação contida na parte I do documento, o processo de 

produção dos Parâmetros se deu por meio de diálogos constantes entre os 

dirigentes da Educação Média e Tecnológica, a equipe técnica coordenadora 
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do projeto e os distintos setores da sociedade civil ligados à educação, tais 

como professores das redes públicas, sindicatos de professores, associações 

de estudantes secundaristas e representantes de escolas particulares. 

O documento divide-se em quatro partes. A primeira contém as bases 

legais que o fundamentam e as três seguintes referem-se às três áreas 

estabelecidas nas DCNEM (1998) que, como já se sabe, são Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias, Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias. 

3.3.1 Sobre a autoria dos PCNEM 

Os PCN do Ensino Médio são um documento cuja elaboração foi 

coordenada por Eny Marisa Maia, doutora em Administração Escolar pela USP. 

A coordenação da área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias esteve a 

cargo de Zuleika Felice Murrie, professora de Língua Portuguesa, doutora pela 

USP e, entre os seis consultores, consta o nome de Isabel Gretel María Eres 

Fernández, professora de espanhol do Departamento de Metodologia do 

Ensino e Educação Comparada da Faculdade de Educação da USP. Apesar 

de não constar no documento a formação e a atuação dos consultores, uma 

breve pesquisa na internet revela que a professora é a única representante de 

Língua Estrangeira do grupo, já que os outros são das outras disciplinas que 

compõem a área. Sendo assim, conclui-se que é exclusivamente dela, 

professora de espanhol, a autoria do texto intitulado “Conhecimentos de Língua 

Estrangeira”.  

3.3.2 Texto e leitura nos PCNEM 

Diferentemente dos PCN-EF – bem mais extenso e detalhado - o texto 

dos PCNEM referente às línguas estrangeiras modernas possui apenas oito 

páginas. É um texto bastante geral, que objetiva “traçar um breve panorama 

sobre a situação das línguas estrangeiras modernas no Ensino Médio” e 

apontar as relações entre a sua aprendizagem e o mundo do trabalho no qual o 

aluno pode vir a se inserir. (BRASIL, 2000, p.24)  

Não se encontra, nesse documento, uma orientação específica relativa à 

abordagem de textos e ao ensino da leitura. Não há, ainda, uma habilidade 
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priorizada em detrimento das outras. As quatro habilidades devem ser 

desenvolvidas, atentando para “o caráter formativo intrínseco à aprendizagem 

de línguas estrangeiras” (BRASIL, 2000, p.26) 

O princípio geral do ensino de LE, segundo o documento em questão, é 

“levar o aluno a comunicar-se de maneira adequada em diferentes esferas da 

vida cotidiana” (BRASIL, 2000, p.26). Para desenvolver uma boa competência 

comunicativa, o estudante precisa dominar a competência sociolinguística, a 

discursiva, a estratégica e a gramatical. O documento critica as aulas baseadas 

no “estudo abstrato do sistema sintático ou morfológico de um idioma 

estrangeiro” explicando que tal estudo desperta pouco interesse, já que não 

leva o aluno a relacionar o que aprende com outras áreas do conhecimento ou 

mesmo com o mundo em que vive. Isso aponta, então, para a necessidade de 

se investir em um ensino contextualizado e voltado para a interdisciplinaridade, 

pois “nenhuma área do conhecimento prescinde de outras; ao contrário, elas 

estão perfeitamente interligadas e inter-relacionadas e qualquer tentativa de 

desvinculá-las redundará, com certeza, na criação de contextos altamente 

artificiais geradores de desinteresse”. (BRASIL, 2000, p.30) 

As competências e habilidades a serem desenvolvidas ao longo dos três 

anos do Ensino Médio em língua estrangeira moderna foram agrupadas em 

três eixos: representação e comunicação, investigação e compreensão e 

contextualização sociocultural (BRASIL, 2000, p.32): 

Representação e comunicação:  
• Escolher o registro adequado à situação na qual se processa a comunicação e o 
vocábulo que reflita a ideia que pretende comunicar.  
• Utilizar mecanismos de coerências e coesão na produção oral e/ou escrita.  
• Utilizar estratégias verbais e não verbais para compensar as falhas, favorecer a 
efetiva comunicação e alcançar o efeito pretendido em situações de produção e 
leitura.  
• Conhecer e usar as línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso 
a informações a outras culturas e grupos sociais.  
Investigação e compreensão:   
• Compreender de que forma determinada expressão pode ser interpretada em 
razão de aspectos sociais e/ou culturais. 
• Analisar os recursos expressivos da linguagem verbal, relacionando 
textos/contextos mediante a natureza, função, organização, estrutura, de acordo 
com as condições de produção/recepção (intenção, época, local, interlocutores 
participantes de criação e propagação de ideias e escolhas, tecnologias 
disponíveis). 
Contextualização sociocultural:  
•Saber distinguir as variantes linguísticas.  
•Compreender em que medida os enunciados refletem a forma de ser, pensar, agir 
e sentir de quem os produz. 
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3.4 PCN+ Ensino Médio - Orientações Educacionais 

Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(2002) 

Os PCN+, como consta no próprio título, trazem orientações 

complementares ao documento anterior, isto é, buscam “ampliar as orientações 

contidas nos PCNEM com elementos ainda não explicitados” (BRASIL, 2002, 

p.13). Moita Lopes e Rojo (2004), em publicação do MEC chamada PCNEM 

em Debate – Linguagens, códigos e suas tecnologias, justificam a publicação 

dos PCN+ criticando o “grau de generalidade e de hermetismo em relação ao 

destinatário do primeiro documento, os PCNEM, que acabaram exigindo uma 

complementação e adequação a seus interlocutores, os professores de EM” 

(BRASIL, 2004, p.14).  

Na introdução do volume da área de Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias, se esclarece que a publicação não possui qualquer pretensão 

normativa e que se pretende, com essas orientações educacionais, contribuir 

para implementar as reformas definidas pela LDB/1996 e regulamentadas 

pelas DCNEM.  

Com o fim de facilitar a organização do trabalho na área, o documento 

explicita a articulação das competências gerais que se deseja promover com os 
conhecimentos disciplinares e seus conceitos estruturantes e apresenta, ainda, 
um conjunto de sugestões de práticas educativas e de organização dos currículos, 
coerentes com essa articulação (BRASIL, 2002, p.7). 

Insiste-se, assim como nos outros documentos, no trabalho 

interdisciplinar - ricamente ilustrado com exemplos variados ao longo do 

capítulo da introdução - que deve ser realizado não somente entre disciplinas 

de uma mesma área, mas também entre as pertencentes a áreas distintas.  

O volume de Língua Estrangeira Moderna contrasta com o do 

documento anterior por ser bem mais extenso (possui quarenta e duas 

páginas) e por abordar as questões de ensino-aprendizagem de LE de forma 

bem mais diretiva, já que os PCNEM, como comentado anteriormente, têm um 

caráter mais geral. 

3.4.1 Sobre a autoria dos PCN+ 
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Nos PCN+, os textos relativos a cada disciplina que compõe a área de 

Linguagens, Códigos e suas tecnologias são assinados por um único autor30 

que, no caso de Língua Estrangeira Moderna, é Liani F. Moraes. A autora é 

professora de inglês instrumental nos cursos de Biblioteconomia, Ciência da 

Informação e Administração da FESPSP (Fundação Escola de Sociologia e 

Política de São Paulo) e foi professora em escolas particulares daquela cidade. 

Na época da publicação do documento, era graduada em Letras (Português-

Inglês). Somente após quatro anos, em 2006, ingressou no Mestrado em 

Letras, que concluiu em 2008 com dissertação sobre obra da escritora 

dinamarquesa Karen Blixen e, em 2012, concluiu o doutorado em Literatura 

Portuguesa na USP31. Pelo exposto, observa-se que a autora, na época, 

possuía ainda pouca experiência acadêmica, diferentemente dos autores dos 

outros documentos, mas apesar disso, o MEC atribuiu-lhe a função de 

escrever, sozinha, um documento de alcance nacional. Além do mais, vale 

registrar que o fato de a autora ser professora de inglês se revela a todo o 

momento em seu texto, seja pelos exemplos dados, seja pela lista de 

conteúdos gramaticais propostos, ambos específicos da língua inglesa (conferir 

página 104). Entretanto, não se deveria perder de vista que o público ao qual 

se destina o documento em questão são os professores de línguas 

estrangeiras, e não exclusivamente os professores de inglês.  

3.4.2 Texto e leitura nos PCN+ 

Segundo os PCN+, o objetivo principal do ensino de línguas estrangeiras 

é levar o aluno a “atribuir e produzir significados” (BRASIL, 2002, p.93) e, para 

tal, “o foco do aprendizado deve centrar-se na função comunicativa por 

excelência, visando prioritariamente a leitura e a compreensão de textos orais e 

escritos” (BRASIL, 2002, p.94). 

O trabalho a ser realizado ao longo dos três anos do Ensino Médio deve 

se dar “a partir de três frentes: a estrutura linguística, a aquisição de repertório 

vocabular e a leitura e interpretação de textos”. (BRASIL, 2002, p.103) Assim 

como nos PCN-EF, explica-se que a base desse trabalho é o texto, ou seja, é 

                                            
30

 Exceto a disciplina Arte, cujo texto é de autoria dupla. 
31

 Dados retirados do Currículo Lattes por meio de pesquisa realizada em 28/05/2012. O 
currículo havia sido atualizado pela autora em 27/05/2012. 
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ele que deve ser o ponto de partida e o ponto de chegada. As outras duas 

frentes só têm razão de ser na medida em que remetem ao texto e viabilizam 

ao aluno-leitor atribuir e produzir significados a partir da sua leitura. Isso quer 

dizer que o estudo da gramática e do vocabulário estaria subordinado ao 

estudo do texto, e não ao contrário. No entanto, chama a atenção o fato de 

que, mais de uma vez ao longo do documento, ao se apresentarem esses três 

eixos de trabalho, primeiramente apareçam o estudo da gramática e do 

vocabulário e, só depois, a leitura e interpretação32. Se há uma hierarquia, por 

que o dito “mais importante” se apresenta por último? Essa ordenação parece 

demonstrar que ainda se privilegia um ensino de LE calcado no estudo da 

gramática e do vocabulário, mesmo que se anuncie o contrário, o que critica 

Coracini ao analisar a abordagem do texto nas aulas de línguas (1995): 

Nas aulas de línguas, em particular – língua materna e língua estrangeira – o texto 
é, na maioria das vezes, usado com pretexto para o estudo da gramática, do 
vocabulário ou de outro aspecto da linguagem que o professor (ou o livro didático) 
reputam como importante ensinar. Assim, o texto, parte do material didático, perde 
a sua função essencial de provocar efeitos de sentido no leitor-aluno, para ser 
apenas o lugar de reconhecimento de unidades e estruturas linguísticas cuja 
funcionalidade parece prescindir dos sujeitos (CORACINI, 1995, p.18) 

Não somente a ordenação observada anteriormente denota a ênfase 

dada ao estudo da gramática e do vocabulário. A apresentação de uma lista de 

itens gramaticais33 que devem ser trabalhados ao longo dos três anos do EM 

(BRASIL, 2002, p.104); a orientação de que o aluno deve revisar os tempos 

verbais aprendidos no EF e aprender novos de modo a “estar apto a ler e 

compreender textos em que apareçam todos34 os tempos verbais” (p.103); a 

afirmação de que “construir significados implica domínio estrutural e de 

vocabulário” (p.105), são indícios de que o foco não são exatamente o texto e 

sua leitura. A estrutura linguística ocupa um lugar tão privilegiado no 

documento que se chega a afirmar que os verbos, substantivos e conjunções 

“são os três pilares que constituem o significado do texto propriamente dito” 

(BRASIL, 2002, p.117). Essa importância atribuída à gramática e ao 

                                            
32

 Além da citação da página 103, acrescento aqui a da página 115, para que se observe 
novamente a ordem em que são listados os eixos de trabalho: “O professor deve selecionar 
textos cuja exploração propicie a ampliação do vocabulário, o manejo da estrutura linguística; o 
desenvolvimento de competências de leitura e interpretação; a correlação com outros saberes 
e outras visões de mundo; o desenvolvimento das quatro habilidades linguísticas: ouvir, falar, 
ler e escrever” (BRASIL, 2002, p.115-116).  
33

 Como já enunciado, essa lista refere-se a conteúdos gramaticais de língua inglesa. 
34

 O grifo é meu. 
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vocabulário demonstra uma visão tradicional de texto e leitura, segundo a qual 

o leitor, munido do conhecimento estrutural e lexical da língua, estaria apto a 

“resgatar” o sentido do texto.  

Sobre a seleção dos textos, orienta-se que sejam de distintas naturezas 

(publicitário, jornalístico, narrativo, dissertativo, poético, literário, científico). O 

trabalho de leitura deve ser iniciado com a análise de textos denotativos, com 

pequeno número de tempos verbais e que tenham o tamanho suficiente para 

serem lidos e interpretados em uma aula. Gradativamente, textos mais 

complexos e com maior número de formas verbais devem ser apresentados 

aos alunos.  

Exemplificam-se os textos preferidos para o trabalho com a primeira 

série do Ensino Médio, porém não se faz o mesmo para as séries seguintes. 

São eles: 

●textos com suporte gráfico e semântico (desenhos, tabelas, mapas, gráficos, 
título, diálogos, subtítulos, itens); 
●textos narrativos;  
●notícias curtas de jornais e revistas;  
●charges e quadrinhos;  
●instruções simples de manuais. (BRASIL, 2002, p.113) 

Nesses exemplos, não está claro o critério de organização. Temos, no 

primeiro item, informações sobre o que deve acompanhar os textos e o que 

devem conter; no segundo item, a tipologia preferida (sem se explicar o motivo 

dessa preferência) e, nos outros itens, exemplos de gêneros apropriados aos 

alunos da primeira série do EM. 

E sobre o que devem tratar os textos? No documento, são listados 

vários temas de interesse dos alunos que permitem a aquisição e ampliação 

vocabular, além do trabalho interdisciplinar. Como é a partir da leitura e 

interpretação dos textos que se orienta fazê-lo, infere-se que esses são os que 

devem ser, então, os temas abordados pelos textos35 (BRASIL, 2002, p.106): 

● dinheiro e compras (moedas internacionais); 
● a casa e o espaço em que vivemos; 
● gostos pessoais (sentimentos, desejos, preferências e aptidões); 
●família e amigos; 
● o corpo, roupas e acessórios; 

                                            
35

 Lembremo-nos de que, em 1998, dentre os vários volumes dos PCN, foi publicado um 
denominado Temas Transversais. Nesse documento, apresentam-se a justificativa e as bases 
para o trabalho pedagógico por meio dos seguintes temas: Ética, Pluralidade Cultural, Meio 
Ambiente, Saúde, Orientação Sexual, Trabalho e Consumo. Muitos dos temas listados acima 
se relacionam a esses temas transversais, porém, os PCN+ não lhes fazem referência. 
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● problemas da vida cotidiana (tráfego, saúde, tarefas e atividades da vida social); 
● viagens e férias; 
● interesse e uso do tempo livre; 
● lugares (a cidade, a praia, o campo); 
● comida e bebida; 
● trabalho e estudo; 
● o ambiente natural (ecologia e preservação); 
● máquinas, equipamentos, ferramentas e tecnologia; 
● objetos de uso diário; 
● profissões, educação e trabalho; 
● povos (usos e costumes); 
● atividades de lazer; 
● notícias (a mídia em geral); 
● a propaganda; 
● o mundo dos negócios; 
● relacionamentos pessoais e sociais; 
● problemas sociais; 
● artes e entretenimento; 
● problemas mundiais; 
● a informação no mundo moderno; 
● governo e sociedade; 
● política internacional; 
● ciência e tecnologia; 
● saúde, dieta e exercícios físicos. 

Com relação à abordagem de leitura dos textos, a autora propõe o 

levantamento de palavras-chave, identificação das ideias principais e do tema 

ou assunto e o uso de técnicas de pré-leitura e leitura tais como skimming, 

scanning, prediction, guessing, pre-questions, mas faz somente uma breve 

definição de algumas delas, sem aprofundá-las, desconsiderando a 

possibilidade de desconhecimento desses termos por parte do professorado de 

LE, especialmente aqueles que estão afastados dos estudos há algum tempo.  

Embora se afirme que “é na produção de sentido que reside o objetivo 

fundamental do ato de linguagem” (BRASIL, 2002, p.120), distintos fragmentos 

do documento denotam uma visão de leitura ainda voltada para a 

decodificação de palavras e a apreensão do significado contido no texto, em 

lugar da construção de sentidos do que se lê. Por exemplo: 

“É fundamental que o aluno capte
36

 o significado como um todo, sem 
necessariamente traduzir todas as palavras.” (BRASIL, 2002, p.113) 
“Decodificar

37
 um texto implica construir hipóteses, proceder a explorações da 

estrutura gramatical, arriscar-se na descoberta do significado de novos 
vocábulos.” (BRASIL, 2002, p.114) 

As citações acima revelam a forma de abordagem dos textos criticada 

por Coracini (1995):  

                                            
36

 O grifo é meu. 
37

 O grifo é meu. 
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As posturas teóricas que privilegiam o texto como portador de sentido se revelam 
na escola, em nível consciente ou inconsciente, no tratamento que se dá ao texto 
em qualquer disciplina escolar (...) O texto constitui, na escola, o lugar instituído do 
saber e, por isso mesmo, funciona pedagogicamente como objeto onde se 
inscreve objetivamente a verdade, que parece atemporal e definitiva, verdade 
essa a ser decifrada (des-coberta) e assimilada pelo aluno. (CORACINI, 1995, 
p.18) 

Nessa abordagem de captação de significado e decodificação do texto, 

advoga-se a ideia de que o sentido se encontra no texto e, se o leitor é 

competente, poderá recuperá-lo. No entanto, construir significados implica bem 

mais que domínio estrutural e de vocabulário, implica entender o leitor como 

um sujeito que pertence a um tempo e um lugar próprios, assim como o autor; 

implica refletir sobre as condições de produção e circulação do gênero; implica 

reconhecer que os textos revelam ideologias, crenças e valores.  

3.5 OCEM - Orientações Curriculares para o Ensino 

Médio 

As OCEM (2006), diferentemente dos documentos anteriores, 

apresenta, além de uma parte geral relativa aos conhecimentos de Línguas 

Estrangeiras (capítulo 3), outra específica denominada “Conhecimentos de 

Espanhol” (capítulo 4). A justificativa para a existência desse capítulo é 

esclarecida já em seu primeiro parágrafo: a sanção da Lei 11.161 (5/8/2005) 

que tornou obrigatória a oferta de espanhol nas escolas brasileiras – públicas e 

privadas - de Ensino Médio. Diante desse fato, fez-se necessária a elaboração 

de um documento que sinalizasse “os rumos que esse ensino deve seguir” 

(BRASIL, 2006, p.127).  

Os autores esclarecem, na introdução da parte específica, que não se 

pretende oferecer ao professor uma listagem de conteúdos e atividades a 

serem seguidos, mas sim “proporcionar algumas reflexões de caráter teórico-

prático que nos levem a compreender um pouco mais os conflitos inerentes à 

educação, ao ato de ensinar, à cultura que consolida a profissão de professor, 

ao aprendizado de línguas estrangeiras e à construção de visão de mundo 

para podermos, quiçá, melhor lidar com eles” (BRASIL, 2006, p.129). 

O documento específico de espanhol propõe, assim, uma reflexão mais 

geral, que busca nortear o ensino de espanhol no Ensino Médio, atentando 

para o seu caráter formativo, para além dos objetivos instrumentais. Para que 
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esse ensino contribua para a formação do cidadão, reitera-se a necessidade de 

se trabalhar de forma interdisciplinar, dialogando com outras áreas do saber e 

construindo coletivamente o conhecimento.  

Por outro lado, na introdução da parte geral de Conhecimentos de 

línguas estrangeiras, estão enumerados os objetivos do documento, a saber:  

●Retomar a reflexão sobre a função educacional do ensino de LE no EM e 
ressaltar a importância dessas; 
●Reafirmar a relevância da noção de cidadania e discutir a prática dessa noção no 
ensino de LE; 
●Discutir o problema da exclusão no ensino em face de valores “globalizantes” e o 
sentimento de inclusão frequentemente aliado ao conhecimento de LE; 
●Introduzir as teorias sobre a linguagem e as novas tecnologias (letramentos, 
multiletramentos, multimodalidade, hipertexto) e dar sugestões sobre a prática do 
ensino de LE por meio dessas. (BRASIL, 2006, p.87) 

Na parte geral das OCEM retomam-se, então, questões apontadas em 

documentos anteriores, com o fim de aprofundá-las, mas também se 

acrescentam novas orientações, como se pode confirmar no último item da 

citação acima. 

3.5.1 Sobre a autoria das OCEM 

Os dois consultores da parte geral são professores doutores do curso de 

Letras da USP e os seis leitores críticos, também professores de inglês, 

pertencem a distintas instituições, tais como UFPR, UFMG e FEUSP.  

Da mesma forma, os dois consultores de parte específica de espanhol 

pertencem à Faculdade de Letras e à Faculdade de Educação da USP e seus 

onze leitores críticos, também professores de espanhol, pertenciam, na época, 

a distintas universidades, tais como UERJ, UFF, USP, UFC e UFSCAR.38  

Percebe-se, portanto, que as OCEM avançam, se comparadas aos 

PCNEM e aos PCN+, no que diz respeito a sua autoria, já que sua elaboração 

se deu por meio do trabalho de uma equipe de professores de Línguas 

Estrangeiras de diferentes universidades, enquanto que os documentos 

anteriores relativos ao Ensino Médio tiveram autoria individual.  

Entretanto, cabe ressaltar que essa autoria é composta exclusivamente 

por professores de inglês e espanhol, tendo sido deixados de lado professores 

                                            
38

 Esclareço que alguns desses professores fazem parte, atualmente, do quadro de outras 
instituições. Por exemplo, Marcia Paraquett e Ucy Soto que, na época, eram professoras da 
UFF, atuam hoje na UFBA e na UFOP, respectivamente).  
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e pesquisadores de outras línguas estrangeiras estudadas e ensinadas nas 

universidades e nas escolas brasileiras, como é o caso do francês. Entende-se 

a participação exclusiva de professores de espanhol na elaboração do capítulo 

específico, mas não se justifica que o capítulo geral seja assinado unicamente 

por professores de inglês, aliás, que é o que se revela não somente pelos 

nomes listados, mas pelo texto em si, que em vários momentos faz referência 

ao ensino dessa língua. 

Lembremo-nos que a LDB/1996, em seu artigo 35 da seção IV, 

determina que, no Ensino Médio, “será incluída uma língua estrangeira 

moderna, como disciplina obrigatória, escolhida pela comunidade escolar39, e 

uma segunda, em caráter optativo, dentro das possibilidades da instituição”. De 

fato, no Brasil, um país de dimensões continentais onde ainda há tanto a ser 

feito pela educação pública, oferecer tantas línguas estrangeiras quantas 

fossem as demandadas pelas comunidades, considerando suas realidades, 

sua história, seu contexto, seria uma tarefa difícil, senão inviável. Estamos 

ainda longe de realizar plenamente uma política de pluralismo linguístico. No 

entanto, deve-se buscar evitar o monopólio ainda desempenhado pelo inglês e, 

mais recentemente, ampliado também para o espanhol. 

3.5.2 Texto e leitura nas OCEM  

3.5.2.1 No capítulo 3: Conhecimentos de línguas 

estrangeiras 

As OCEM propõem o desenvolvimento da leitura, da comunicação oral e 

da escrita como “práticas culturais contextualizadas” (BRASIL, 2006, p.111), 

advertindo que o ensino das habilidades comunicativas tratadas isoladamente 

já não tem razão de ser, pois, contemporaneamente, os usos da linguagem se 

dão relacionando essas habilidades de forma complexa. A linguagem da 

internet, que permite interagirem os textos verbal, visual e sonoro, é um 

exemplo disso. As habilidades devem, então, ser abordadas de forma 

integrada, assim como se dá na vida social. Apesar disso, o documento explica 

que mantém essa nomenclatura – leitura, comunicação oral e prática escrita -, 

pois “seria incoerente abandonar por completo o conhecimento anterior dos 

                                            
39

 O grifo é meu. 
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leitores deste documento e simplesmente substituí-lo pelo novo” (BRASIL, 

2006, p.110). 

Especificamente sobre o ensino da leitura, se reconhece a necessidade 

desse trabalho, mas se recomenda uma mudança de perspectiva teórica com 

relação ao que se  preconizava anteriormente. Introduz-se, assim, o conceito 

de letramento como prática sociocultural, explicando que tal conceito 

se afasta de uma concepção de linguagem, cultura e conhecimento como 
totalidades abstratas e se baseia numa visão heterogênea, plural e complexa da 
linguagem, de cultura e de conhecimento, visão essa sempre inserida em 
contextos socioculturais (BRASIL, 2006, p.109). 

Para explicar essa mudança de enfoque, as OCEM apresentam a 

proposta de letramento crítico, entendendo-a como um avanço em comparação 

à proposta de leitura crítica. As atividades calcadas nesses dois tipos de leitura 

(leitura crítica e letramento crítico) têm em comum o fato de “realizar um 

trabalho crítico e requerer habilidades analíticas e avaliativas” (BRASIL, 2006, 

p.116), mas o “aluno-leitor-cidadão” que é formado por meio da segunda 

abordagem é levado ainda mais a desenvolver sua consciência crítica que por 

meio da primeira, de acordo com as OCEM. O documento toma como exemplo 

um anúncio publicitário sobre o dia das mães e apresenta questões que seriam 

feitas por meio de uma e de outra abordagem (BRASIL, 2006, p.114-115): 

Atividade A  

a. A quem se dirige? 

b. O anúncio atende a que necessidade ou desejo (saúde, popularidade, conforto, 

segurança)? 

c. Que argumentos não são sustentados? 

d. Que recursos gráficos são utilizados para realçar certas informações no texto? 

e. Como o custo do objeto anunciado se encontra minimizado ou disfarçado? 

f. Por que o anúncio utiliza depoimento de pessoas? 

g. Que palavras ou ideias são utilizadas para criar uma expressão específica ou 

particular? 

 

Atividade B 

a. As mães representadas no anúncio se parecem com as que você conhece? Por 

que não?
40

 

                                            
40

 Observe-se que a segunda pergunta (“Por que não?”) manipula a resposta do aluno, 
induzindo-o a responder à primeira pergunta negativamente. E se as mães que ele conhece se 
parecem com as do anúncio? Não há essa possibilidade? 
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b. Quais as mães que não estão representadas no anúncio? 

c. Que filhos vão dar presentes às mães? 

d. Como os filhos arranjam dinheiro para comprar presentes para suas mães? 

e. Quem cria/produz esses anúncios? 

f. Por que as pessoas que produzem os anúncios despendem tempo e trabalho para 

garantir que o leitor saiba qual produto está disponível no mercado? 

 

Segundo o documento, “as perguntas na atividade A ajudam os alunos a 

examinar a escolha dos autores por determinadas representações do mundo, 

mas não os levam necessariamente a desenvolver uma crítica social” (BRASIL, 

2002, p.116). Entretanto, entendo que, se por um lado, as questões da 

atividade A não remetem às relações sociais (de poder, de gênero, de classes), 

por outro, as da atividade B apagam o texto em si e estão mais próximas a 

questões de pós-leitura, entendendo esse momento como aquele em que o 

aluno é levado a “pensar sobre o texto, emitir suas reações e avaliar, 

criticamente, as ideias do autor” (BRASIL, 1998, p.92).  

Costa (2012)41, que analisa as questões de leitura contidas nos LD 

aprovados pelo PNLD 2012, propõe uma ampliação da atividade de 

compreensão leitora com doze novas questões para um texto contido na 

coleção Enlaces42. Considero a proposta da autora, que a chamou de 

“pequena contribuição à formação crítica do aluno” (COSTA, 2012, p.112), 

bastante elucidativa do que é o a abordagem de leitura com base no 

letramento crítico. Por meio das questões, o texto é apresentado ao aluno 

como prática social, ou seja, como gênero, e são abordadas as suas 

características. As questões revelam ainda o objetivo de ir além de verificar o 

que se disse no texto, ou seja, o seu tema, mas interessa principalmente saber 

como se disse, por que se disse e o que está contido nas entrelinhas, com o 

fim de estimular a reflexão crítica dos alunos. 

Se retomarmos os PCN-EF, lembraremos que o trabalho de leitura 

proposto se organiza em três fases (pré-leitura, leitura e pós-leitura) que se 

                                            
41

 Tive acesso a esse texto muito recentemente, mais precisamente em janeiro de 2013, 
quando concluía a redação desta tese. Não pude deixar de citá-lo, porque a análise feita pela 
autora surpreendeu-me muito positivamente, visto que em muito se assemelhava aos 
resultados a que cheguei nesta pesquisa, no quesito Abordagem de leitura dos textos, contido 
no capítulo 5, item 5.3. 
42

 Trata-se de texto intitulado El Gaudí de la favela, contido no volume 1 da coleção Enlaces, 
p.66. 
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complementam. Na página 93, o documento apresenta quatro exemplos de 

tarefas de compreensão escrita e um deles tem como meta o desenvolvimento 

da atitude crítica. Para tal, busca-se identificar, na fase de pós-leitura, sinais de 

preconceito na forma como são tratadas as pessoas, que é justamente o que 

está sendo proposto na atividade de letramento crítico tomada como exemplo 

nas OCEM. Os PCN-EF esclarecem que “esses aspectos mais críticos devem 

perpassar toda a atividade de leitura, embora pedagogicamente estejam 

concentrados aqui (na fase de pós-leitura)” (BRASIL, 1998, p.92). 

Percebe-se, então, que não há oposição entre o que se propunha nos 

documentos anteriores43 e o que propõem agora as OCEM por meio do 

letramento crítico. As atividades A e B remetem a abordagens que se 

complementam e, por isso, não seria recomendável substituir uma pela outra, o 

que, aliás, é o que dizem as OCEM:  

Explicitamos que as questões que buscam desenvolver o letramento crítico levam 
em conta o trabalho que vinha sendo realizado em leitura nas escolas nos últimos 
anos. Ou seja, continua-se trabalhando a compreensão geral, dos pontos 
principais e as informações detalhadas do texto, assim como os elementos 
linguístico-textuais oferecidos pelos textos selecionados, os quais contribuem para 
a compreensão e o exercício de interpretação (construção de sentidos). O 
letramento crítico representa uma ampliação e uma definição desse trabalho de 
leitura no que se refere à expectativa de desenvolvimento crítico dos alunos. 
(BRASIL, 2006, p.116) 

Identifica-se nas OCEM, portanto, a crítica a um trabalho que se 

restringe a um domínio mecânico de estratégias de leitura, que pretere a 

formação do leitor crítico. Parece haver aí uma crítica ao documento anterior, 

os PCN+, que foca nessas estratégias e, como analisado anteriormente, acaba 

por valorizar um trabalho ainda muito voltado para o estudo gramatical e 

lexical. 

O trabalho com textos construídos com tempos verbais limitados aos 

que o aluno já estudou e a classificação de textos considerados como simples 

ou complexos não devem ser, segundo o documento, critérios para a seleção 

dos textos, pois tais critérios revelam uma supervalorização do componente 

linguístico. No entanto, o documento anterior preconiza que se faça a seleção 

de textos justamente a partir desses critérios criticados pelas OCEM.44  

                                            
43

 Refiro-me especificamente aos PCN do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. 
44

 Como consta no item 3.4.2 deste capítulo, segundo os PCN+, devem ser oferecidos aos alunos do EM, 

inicialmente, textos denotativos, com pequeno número de tempos verbais e tamanho apropriado para 
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De acordo com o documento em questão, o que se deve priorizar é a 

oferta aos alunos de textos cujos temas sejam de seu interesse e que 

“possibilitem reflexão sobre sua sociedade e ampliação da visão de mundo” 

(BRASIL, 2006, p.114). Os temas sugeridos para o desenvolvimento das 

habilidades são: cidadania, diversidade, igualdade, justiça social, 

dependência/interdependência, conflitos, valores, diferenças 

regionais/nacionais (BRASIL, 2006, p.112).  

3.5.2.2 No capítulo 4: Conhecimentos de espanhol  

Esse capítulo trata de questões específicas relacionadas ao ensino do 

espanhol, tais como a heterogeneidade da língua, sua proximidade/distância 

do português, a importância da língua materna e o papel da gramática no 

ensino de LE.  

Assim como na parte geral, propõe-se o desenvolvimento de 

competências (inter/pluricultural e comunicativa) e habilidades (compreensão e 

produção oral, compreensão leitora e produção escrita) de forma integrada, 

embora se aponte a necessidade de avançar “para além das tradicionais 

habilidades (ouvir, falar, ler, entender) e das sequências lexicais e 

componentes gramaticais próprios da norma culta” (BRASIL, 2006, p.150).  

Especificamente sobre texto e leitura, explica-se: 

O desenvolvimento da compreensão leitora deve ter o propósito de levar à 
reflexão efetiva sobre o texto lido: mais além da decodificação do signo linguístico, 
o propósito é atingir a compreensão profunda e interagir com o texto, com o autor 
e com o contexto, lembrando que o sentido do texto nunca está dado, mas é 
preciso construí-lo a partir das experiências pessoais, do conhecimento prévio e 
das inter-relações que o leitor estabelece com ele. (BRASIL, 2006, p.151-152) 

As OCEM dizem não oferecer uma listagem de conteúdos e temas a 

serem desenvolvidos, explicando que o documento “não possui um caráter 

dogmático e respeita as peculiaridades de cada situação de ensino” (BRASIL, 

2006, p.145). Entretanto, encontra-se ali uma seleção de temas ligados à 

formação do cidadão que, de acordo com as OCEM, é o objetivo principal da 

presença das LE na grade curricular. Alerta-se que os temas geradores 

apresentados constam ali “a título meramente sugestivo” (p.149), informando 

                                                                                                                                
serem lidos e interpretados em uma única aula. Textos mais complexos e com maior número de tempos 

verbais serão incluídos gradativamente. 
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que essa lista pode e deve “adaptar-se às diferentes realidades do país” 

(p.150). Os temas propostos são aqueles que levem a reflexões sobre: 

● políticas: formas de governo, estruturas governamentais, relações de poder e 
soberania, direito a voto, representações partidárias etc.; 
● econômicas: poder aquisitivo, orçamento – público, privado e pessoal -, 
estratégias de publicidade e consumo, recursos agrícolas e industriais, mercado 
de trabalho etc.; 
● educação: sistema educativo, estrutura educacional, inclusão/exclusão (social e 
étnica), função política e social da educação etc.; 
● sociais: habitação, escalas e representações sociais, saúde, segurança, 
transporte etc.; 
● esportes: valorização e prestígio social, fins da sua prática (profissional, 
econômico, prazer, saúde...), locais de realização, custos etc.; 
● lazer: opção em função de fatores econômicos, educacionais e sociais; 
● informação: papel da imprensa, confiabilidade, acesso à informação, meios de 
divulgação da informação (jornais, revistas, rádio, televisão, internet) etc.; 
● línguas e linguagens: questões relativas a políticas linguísticas, à diversidade de 
línguas presentes nos diversos países, às línguas indígenas, ao seu 
reconhecimento e preservação, ao papel da língua estudada na formação do 
estudante, na história e na sociedade contemporânea (questões locais e globais), 
no processo de globalização; aos efeitos da globalização sobre as línguas e 
linguagens etc. (BRASIL, 2006, p.149-150) 

Por meio da discussão desses temas busca-se chegar ao 

“conhecimento sobre o outro e à reflexão sobre o modo como interagir 

ativamente num mundo plurilíngue e multicultural, heterogêneo” (BRASIL, 

2006, p.150), que é o que deve ser a função do ensino do espanhol, assim 

como das línguas estrangeiras em geral, nas escolas brasileiras.  
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4. O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 

4.1 Apresentação e histórico do PNLD 

O Programa Nacional do Livro Didático é um dos programas do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia vinculada ao 

MEC que tem como função a captação e distribuição de recursos para 

desenvolver programas e projetos que visem à melhoria da educação no Brasil. 

Esse Programa está voltado à distribuição de livros didáticos, dicionários de 

língua portuguesa e obras complementares aos estudantes das escolas 

públicas do país.  

A origem do programa, que ao longo do tempo assumiu diferentes  

nomes e teve distintas formas de execução45, remonta a 1929, quando 

se deu a criação do Instituto Nacional do Livro (INL), órgão que legislava sobre 

políticas do LD brasileiro, incentivando sua produção.  

Em 1938, é instituída, por meio do Decreto-Lei no1.006 de 30/12/38, a 

Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD) que estabelece a primeira política 

de legislação e controle de produção e circulação do LD no Brasil. Lembremo-

nos de que estamos no período do governo de Getúlio Vargas, que de acordo 

com Hallewel (apud CASSIANO, 2007, p.19) “estava cada vez mais 

preocupado em controlar os conteúdos dos livros escolares, apesar de o 

objetivo declarado da Comissão ter sido apontado como um meio de evitar 

impropriedades e inexatidões factuais nos livros didáticos”. 

Novo Decreto-Lei (no 8.640, de 26/12/45) consolida a legislação sobre as 

condições de produção, importação e utilização do LD. A CNLD, agora formada 

por quinze pessoas46 de “notório preparo pedagógico e reconhecido valor 

moral”, escolhidas pelo Presidente da República, tinha como funções as 

mesmas listadas no Decreto-Lei de 1938, exceto a de organizar exposições 

nacionais dos livros didáticos cujo uso tenha sido autorizado. São elas:  

                                            
45

 O site do FNDE é a principal fonte das informações aqui contidas sobre a história do PNLD: 
www.fnde.gov.br. Acesso em 20/ julho/2012. 
46

 O Decreto-Lei 1.006 de 1938 instituiu a Comissão formada por sete pessoas “de notório preparo 

pedagógico e reconhecido valor moral, das quais duas especializadas em metodologia das línguas, três 

especializadas em metodologia das ciências e duas especializadas em metodologia das técnicas”. (Artigo 

9
o
, § 1º) 

http://www.fnde.gov.br/
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(1) examinar os livros didáticos que lhe forem apresentados e proferir julgamento 
favorável ou contrário a autorização de seu uso;  
(2) estimular a produção e orientar a importação de livros didáticos;  
(3) indicar os livros didáticos estrangeiros de notável valor, que mereçam ser 
traduzidos e editados pelos poderes públicos, bem como sugerir-lhes a abertura 
de concurso para a produção de determinadas espécies de livros didáticos de 
sensível necessidade e ainda não existentes no país. (Decreto-Lei n

o 
8.640, de 

26/12/45) 

Assim, a CNLD julgava as obras e, se as considerava aptas para o uso, 

autorizava sua circulação. Caso contrário, podia indicar modificações ou 

correções na obra examinada. Após impresso, o LD deveria ser submetido 

novamente à comissão para nova avaliação. Aqueles livros que não tivessem a 

autorização do governo e mesmo assim estivessem circulando teriam sua 

edição apreendida. 

Já em 1966, firma-se um acordo entre o MEC e a Agência Norte-

Americana para o Desenvolvimento Internacional (USAID) e cria-se a 

Comissão do Livro Técnico e do Livro Didático (COLTED). Esse acordo 

viabiliza recursos para a distribuição gratuita de 51 milhões de livros didáticos 

ao longo de três anos.  

O Programa do Livro Didático para o Ensino Fundamental (PLIDEF) é 

criado em 1971 pelo INL, que passa a assumir as funções administrativas e a 

gerenciar os recursos financeiros, o que antes estava a cargo da COLTED. 

Com o fim do convênio MEC/USAID, as Unidades da Federação passam a 

contribuir financeiramente para o Fundo do Livro Didático. 

Cinco anos depois, com a extinção do INL, a Fundação Nacional do 

Material Escolar (FENAME) assume a execução do programa do livro didático, 

cujos recursos provêm do FNDE e das Unidades da Federação. Como os 

recursos eram escassos, grande parte das escolas municipais é excluída. 

Em 1983, a Fundação de Assistência ao Estudante (FAE) substitui a 

FENAME e incorpora o PLIDEF. Propõe-se a ampliação do programa e a 

participação dos professores na escolha dos livros. 

É em 1985 que o Programa assume o nome pelo qual é conhecido até 

hoje. É instituído o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), com o fim de 

universalizar e melhorar o ensino de 1º grau, promover a valorização do 

magistério e reduzir os gastos da família com educação (Decreto no 91.542 de 

19/8/85). 
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Dentre as principais mudanças, o texto sobre o histórico do PNLD 

contido no site do FNDE enfatiza as seguintes:  

-Indicação do livro didático pelos professores;      

-Reutilização do livro, implicando a abolição do livro descartável e o 

aperfeiçoamento das especificações técnicas para sua produção, visando maior 

durabilidade e possibilitando a implantação de bancos de livros didáticos;      

-Extensão da oferta aos alunos de 1ª e 2ª série das escolas públicas e 

comunitárias; 

-Fim da participação financeira dos estados, passando o controle do processo 

decisório para a FAE e garantindo o critério de escolha do livro pelos 

professores.      

Em 1992, a distribuição de livros passa a ser restrita até a quarta série 

do EF por problemas orçamentários, mas no ano seguinte a Resolução CD 

FNDE no6, de julho de 1993, vincula recursos para aquisição de LD para os 

alunos da rede pública e viabiliza um fluxo regular de verbas para esse fim. 

A partir do ano de 1996, os livros inscritos no Programa passam por um 

processo de avaliação pedagógica, assumido pela Secretaria de Educação 

Básica. Até então, o governo apenas os comprava e distribuía. O Plano 

Decenal de Educação para Todos (BRASIL, 1993) foi importante para que se 

efetuasse essa mudança, pois destacava a necessidade de se melhorar a 

qualidade do livro didático brasileiro, entendido como “um dos principais 

insumos de instituição escolar” (BRASIL, 1993, p.25)47. Vale ressaltar que o 

documento atribuía a má qualidade dos LD ao despreparo dos professores 

para avaliá-los e selecioná-los, além de criticar a ineficiência do programa, que 

não conseguia disponibilizar os LD aos alunos no momento adequado, ou seja, 

o início do ano letivo. No mesmo ano da publicação desse documento, o 

governo solicitou a uma comissão a análise dos dez livros mais adotados pelos 

professores de cada disciplina e chegou-se à conclusão de que tais livros eram 

preconceituosos, estavam desatualizados e continham erros conceituais. 

(CASSIANO, 2007, p.41).  

                                            
47

 Cassiano (2007) destaca ainda outros documentos importantes publicados na década de 90, 
tais como o do Banco Mundial e o da Unesco, que  “também evidenciaram a centralidade e 
importância do livro didático” (CASSIANO, 2007, p.39). 
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Sendo assim, publica-se em 1996 o primeiro Guia do Livro Didático (1a a 

4a série), com critérios de análise previamente discutidos48, de forma que 

aqueles livros que apresentassem “erros conceituais, indução a erros, 

desatualização, preconceito ou discriminação de qualquer tipo”49 fossem 

excluídos. 

Em 1997, ao extinguir-se a Fundação de Assistência ao Estudante 

(FAE), a execução do PNLD é transferida integralmente para o FNDE. O 

Programa, agora ampliado, adquire para os alunos das escolas públicas do EF 

(antigas 1a a 8a séries) LD de Alfabetização, Língua Portuguesa, Matemática, 

Ciências, Estudos Sociais, História e Geografia. 

Em 2001, estudantes de 1a a 4a séries passam a receber dicionários de 

língua portuguesa e amplia-se o atendimento àqueles com deficiência visual 

com a entrega de livros didáticos em braille.  

Em 2003, a distribuição de dicionários de língua portuguesa amplia-se 

para todas as séries do EF e em 2005, em vez de se entregar um volume para 

cada aluno, as escolas recebem acervos de dicionários adaptados ao nível de 

ensino desse aluno para serem usados em sala de aula.  

Ainda em 2003, publica-se a Resolução CD FNDE no38, de 15/10/2003, 

que institui o Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio 

(PNLEM), implantado em 2004, quando foram adquiridos livros de Matemática 

e Português para os alunos do 1º ano do Norte e do Nordeste.  No ano 

seguinte, as demais regiões e todas as séries do EM foram atendidas, ainda 

exclusivamente com livros de LP e Matemática. Progressivamente, outras 

disciplinas são incluídas.  

Em outubro de 2005, com o fim de contribuir para a implantação da Lei 

11.161, de 5/08/2005, que torna obrigatória a oferta da língua espanhola no 

EM, foi lançado o Edital de Convocação para Inscrição no Processo de 

Seleção de Material Didático da Língua Espanhola para Professores do Ensino 

Médio. Foram selecionadas treze obras (quatro livros para o professor, duas 

gramáticas, cinco dicionários monolíngues e dois dicionários bilíngues) e cada 

professor de EM recebeu um kit composto por um livro para o professor, uma 

                                            
48

 Tais critérios se encontram em documento publicado pelo MEC/FAE, em 1994, com o título 
de “Definição de Critérios para Avaliação dos Livros Didáticos”. Em: 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me002396.pdf 
49

 http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-historico 
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gramática e dois dicionários (um monolíngue e um bilíngue). Com isso, 

pretendia-se, segundo o Edital, melhorar e ampliar o acesso aos recursos 

didáticos disponíveis para o trabalho docente e para o apoio ao 

desenvolvimento intelectual do aluno. 

Recentemente, em 2012, os alunos do EM receberam, pela primeira 

vez, coleções de Língua Estrangeira (inglês e espanhol) e volumes únicos de 

Filosofia e Sociologia.50 Dessa forma, todas as disciplinas (exceto Artes e 

Educação Física) são agora contempladas pelo Programa. No ano anterior 

(2011), os alunos do EF também receberam, pela primeira vez, LDs de LE 

(inglês e espanhol). 

Atualmente, encontram-se disponíveis no site do FNDE os editais mais 

recentes do Programa. Entre eles, estão: PNLD 2015 (para todas as disciplinas 

do Ensino Médio), PNLD EJA 2014 e PNLD 2014 (para os anos finais do EF, 

nas disciplinas de LP, Matemática, Ciências, História, Geografia e Línguas 

Estrangeiras – inglês e espanhol).51 

O breve resumo do histórico do PNLD apresentado aqui demonstra 

como o Programa veio, ao longo do tempo, crescendo em qualidade e 

importância. Os números atuais revelam o grande investimento financeiro feito 

pelo governo brasileiro, além do número crescente de alunos atendidos. 

Observem-se a seguir as tabelas de evolução do Programa - relativas ao EF 

(PNLD 2004 a 2012) e relativas ao EM (PNLD 2005 a 2012) - que comprovam 

esse crescimento: 

                                            
50

 Os livros de todas as disciplinas são reutilizáveis, ou seja, devem ser devolvidos ao final do 
ano letivo, exceto os de LE e de Sociologia e Filosofia, que são consumíveis. 
51

 Nessa edição do PNLD 2014, a novidade é que as editoras podem inscrever suas obras 
impressas  acompanhadas de conteúdo multimídia. Na edição mais recente, a de 2015, as 
editoras podem inscrever obras de dois tipos: 1) obra multimídia composta de livros digitais e 
livros impressos e 2) obra impressa composta de livros impressos e PDF. Observa-se com isso 
uma crescente modernização das obras didáticas avaliadas pelo governo. 
(http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-editais). 

http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-editais
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Fonte: http://www.fnde.gov.br/index.php/pnld-dados-estatisticos (Acesso em agosto de 

2012) 

4.2 Operacionalização do Programa 

Até que os livros didáticos cheguem às mãos de alunos e professores 

em sala de aula, percorre-se um longo processo, constituído por distintas 

etapas. Inicialmente, os editais com as regras para a inscrição no PNLD são 

publicados no Diário Oficial e disponibilizados no site do FNDE. As editoras 

http://www.fnde.gov.br/index.php/pnld-dados-estatisticos%20(Acesso
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interessadas inscrevem suas obras, que passam pelo processo de triagem e 

avaliação, fases que serão detalhadas no item seguinte deste capítulo. O 

produto desse processo é o Guia de Livros Didáticos que se destina aos 

professores, responsáveis pela escolha dos LD selecionados. Escolhidas as 

coleções (1a e 2a opções de editoras diferentes), as escolas que previamente 

aderiram ao Programa formalizam seus pedidos no SIMAD (Sistema de 

Material Didático), contido no portal do FNDE.  Feito o levantamento desses 

pedidos, o FNDE negocia com as editoras a compra dos LD e, firmado o 

contrato, inicia-se o processo de produção. A produção é supervisionada por 

técnicos do FNDE e pelo IPT, que realiza a análise de qualidade física. Os 

livros são, finalmente, distribuídos às escolas pela Empresa de Correios e 

Telégrafos. 

 O PNLD acontece em ciclos trienais alternados, ou seja, todos os anos 

são adquiridos integralmente livros para o EF (anos iniciais), EF (anos finais) 

ou EM, alternadamente. Nos intervalos das compras integrais, são feitas 

reposições e complementações. 

O cálculo do número de livros a serem adquiridos pelo FNDE é feito com 

base no último censo escolar disponível (de dois anos anteriores ao ano do 

Programa). Havendo diferença entre o número de alunos e o de livros, o 

Sistema de Controle de Remanejamento e Reserva Técnica (SISCORT), criado 

em 2004, se encarrega de realizar o ajuste, por meio do remanejamento de 

livros entre as escolas. 

Os livros entregues aos alunos devem ser devolvidos ao final do ano, 

exceto os consumíveis – no caso do EM, os de Inglês, Espanhol, Sociologia e 

Filosofia - , que acompanham o aluno ao longo dos três anos do curso, tempo 

mínimo previsto para a duração do material. 

4.3 O processo de avaliação e seleção das coleções 

Como explicado no item anterior, depois de divulgado o edital, as 

editoras inscrevem suas obras, devendo seguir as inúmeras exigências ali 

contidas. A partir daí, inicia-se o processo de avaliação e seleção que se 

apresentará a seguir. 
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Primeiramente, as coleções passam por uma triagem, a cargo do 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT), por meio da 

qual se verifica se foram seguidas as especificações técnicas recomendadas 

para a produção das obras (formato, matéria- prima, acabamento, rótulo e 

embalagem do CD em áudio, no caso da LE) e verifica-se ainda se os dados 

exigidos pelo Edital estão contidos nas capas, na folha de rosto, no verso, na 

lombada e no miolo. 

A pré-análise sucede a fase de triagem e é de responsabilidade da 

Secretaria de Educação Básica (SEB). É quando se checa se toda a 

documentação está de acordo com o exigido pelo Edital. Além de pendências 

na documentação, existem outros critérios de exclusão. Obras que tenham sido 

excluídas em avaliação anterior e não apresentem declarações de revisão, 

atualização e correção e obras que sejam variantes de outra(s) inscrita(s) no 

PNLD 2012 não serão selecionadas. 

A SEB também se encarrega da avaliação das obras didáticas, que é 

realizada por meio da observação do disposto no Anexo III do Edital do PNLD 

2012, onde se listam os critérios eliminatórios comuns a todas as áreas e 

específicos da área em questão. Os critérios comuns, que estão detalhados no 

Edital, são os que se seguem: 

Respeito à legislação, às diretrizes e às normas oficiais relativas ao ensino médio; 

Observância de princípios éticos necessários à construção da cidadania e ao 

convívio social republicano; 

Coerência e adequação da abordagem teórico-metodológica assumida pela obra, 

no que diz respeito à proposta didático-pedagógica explicitada e aos objetivos 

visados; 

Correção e atualização de conceitos, informações e procedimentos; 

Observação das características e finalidades específicas do manual do professor e 

adequação da obra à linha pedagógica nela apresentada; 

Adequação da estrutura editorial e do projeto gráfico aos objetivos didáticos-

pedagógicos da obra. (Edital PNLD 2012, BRASIL, 2009, p.18) 

O Edital traz também os critérios específicos das áreas. No caso da área 

de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, inicia-se com um texto geral e 

listam-se, separadamente, os critérios para a avaliação dos LD de língua 

portuguesa e para os de língua estrangeira (espanhol e inglês). As outras 

disciplinas que compõem a área não são contempladas no Edital.  
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Dos dezesseis critérios de avaliação dos LD de LE contidos no Edital, 

boa parte deles se relaciona especificamente ao tema desta tese - texto e 

leitura -, o que demonstra a relevância do trabalho com o texto e sua 

abordagem nas aulas de LE. Esses critérios estão presentes nas questões da 

ficha de avaliação do Guia de Livros Didáticos de Língua Estrangeira, que em 

breve será aqui abordado. 

Atualmente, as coleções avaliadas são classificadas como selecionadas 

ou excluídas, mas nem sempre foi assim. De acordo com Batista (2003), na 

edição do PNLD 1997, os LDs, após análise e avaliação, foram classificados 

em quatro categorias: excluídos, não recomendados, recomendados com 

ressalvas e recomendados. Excetuando-se os pertencentes à primeira 

categoria, os outros poderiam ser escolhidos pelos professores que recebiam, 

anexo ao Guia, um Catálogo com a listagem dos livros não excluídos. Na 

edição do ano seguinte, foi acrescentada uma nova categoria: a dos 

recomendados com distinção, atribuída àqueles livros que se destacavam “por 

apresentar propostas pedagógicas elogiáveis, criativas e instigantes, de acordo 

com o ideal apresentado pelos princípios e critérios adotados nas avaliações 

pedagógicas” (BATISTA, 2003, p.33). O Catálogo deixou de ser publicado e 

passaram a constar, em um mesmo volume, as resenhas dos LDs 

recomendados (de qualquer tipo), enquanto os não recomendados tiveram 

seus títulos listados no final do Guia. Com o PNLD 1999, foi eliminada a 

categoria dos não recomendados. A partir de 2005, as coleções passaram a 

ser simplesmente selecionadas ou excluídas, o que elimina alguns problemas 

antes ocorridos, tais como o grande desgaste das editoras e autores que 

tinham suas obras reprovadas ou mal avaliadas, assim como as divergências 

entre a avaliação do governo e as escolhas dos professores, que nem sempre 

coincidiam52. Dessa forma, sem a explicitação da gradação de qualidade dos 

livros aprovados, será exclusivamente a leitura e análise das resenhas, feita 

pelos professores, a base da escolha das obras. A mudança, por um lado, 

parece positiva, já que resulta em um Guia menos diretivo, proporcionando ao 

                                            
52

 Cassiano (2007) denuncia, em sua tese de doutorado, o descompasso ente a escolha dos 
professores e a avaliação do MEC. No PNLD de 1997 e de 1998, segundo dados recolhidos 
pela pesquisadora, grande parte da escolha recaiu sobre obras não recomendadas pelo 
governo (71,90% e 41,33%, respectivamente) e essa situação se manteve em anos 
posteriores.  
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professor mais liberdade de escolha e exigindo-lhe competência para fazê-lo. 

Por outro lado, parece ser uma estratégia do governo para se evitar o conflito: 

como só existem as categorias aprovados ou excluídos, não há como se 

verificar se os livros escolhidos pelos professores – entre os aprovados - foram 

mais bem ou mais mal avaliados pelos especialistas, ou seja, as divergências 

entre os setores – docentes e MEC - são apagadas53. 

As editoras que tiveram suas coleções excluídas – cujos títulos não são 

divulgados no Guia - recebem um parecer detalhado no qual se explicitam os 

motivos da reprovação. Assim, em outra edição do Programa, poderão, caso 

desejem, inscrever uma nova versão do livro recusado, com reformulações 

feitas a partir das críticas recebidas. Segundo Batista (2003, p.62), foi com o 

PNLD 2002 que se passou a exigir das editoras a apresentação de uma 

revisão comprovada dos problemas apontados no parecer, caso quisessem 

inscrever novamente obras excluídas anteriormente. Naquela ocasião, algumas 

editoras optaram por produzir e apresentar novas obras, de qualidade superior 

a das anteriores, enquanto outras reformularam seus livros, superando 

problemas tais como erros conceituais e inconsistências metodológicas. Nota-

se que, em um e em outro caso, essa exigência contribuiu para melhorar a 

qualidade do livro didático. 

Detalhado o processo de avaliação das coleções, apresenta-se agora o 

produto desse processo, o Guia de Livros Didáticos. 

4.4 O Guia de Livros Didáticos 

O Guia de Livros Didáticos, distribuído nacionalmente para as escolas e 

disponibilizado no site do MEC, é o resultado do processo de análise e 

avaliação das obras inscritas pelas editoras, realizado por especialistas 

convidados pela Secretaria de Educação Básica (SEB).  Seu principal objetivo 

é orientar os professores na escolha do LD a ser adotado de forma que, a partir 
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 Cassiano (2007) avalia como negativo esse apagamento, entendendo que seria importante 
trazer à tona essas divergências com o fim de se buscar compreender o motivo de 
determinadas escolhas por parte do professorado: “O que, realmente, os professores quiseram 
dizer com suas escolhas, ao nosso ver, não chegou a ter um tratamento adequado pelo 
governo”. (CASSIANO, 2007, p.74) 
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de sua própria avaliação, possam selecionar, entre as opções, dois títulos54 

que melhor se adequem às necessidades e realidades de sua instituição e de 

seus alunos. 

De 1996 até 2012, foram publicados dezesseis Guias, dirigidos ao 

Ensino Fundamental (anos iniciais e anos finais), Ensino Médio, Educação de 

Jovens e Adultos e Alfabetização de Jovens e Adultos: 

● PNLD 2013 – Anos iniciais do EF; 

● PNLD 2012 – EM; 

● PNLD EJA 2011; 

● PNLD 2011 – Anos finais do EF; 

● PNLD 2010 – Anos iniciais do EF; 

● PNLA 2010 – Alfabetização de Jovens e Adultos; 

● PNLD 2009 – EM; 

● PNLD 2008 – Anos finais do EF; 

● PNLD 2007 – Anos iniciais do EF; 

● PNLD 2005 – Anos finais do EF; 

● PNLD 2004 – Anos iniciais do EF; 

● PNLD 2002 – Anos finais do EF; 

● PNLD 2000-2001 – Anos iniciais do EF; 

● PNLD 1999 – Anos finais do EF; 

● PNLD 1997 – Anos iniciais do EF. 

Desde o PNLD 2004, o Guia, que antes era editado em volume único, 

passou a ser publicado em volumes separados por disciplinas.  

Dois Guias de Língua Estrangeira Moderna foram publicados e 

encontram-se disponíveis no site do MEC: o do PNLD 2011 (Anos Finais do 

Ensino Fundamental), em 2010 e o do PNLD 2012 (Ensino Médio), em 2011. É 

sobre o Guia de LE do Ensino Médio a apresentação que se fará agora, já que 

é esse o segmento de ensino que está sendo abordado nesta tese, tanto no 

que diz respeito aos documentos oficiais já apresentados, quanto às coleções 

de LD que serão analisadas em capítulo posterior. 

                                            
54

 As duas coleções selecionadas pelos professores são solicitadas uma como primeira, outra 
como segunda opção, de forma a se facilitar a negociação do governo com as editoras. 
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4.4.1 O Guia de Livros Didáticos de Língua Estrangeira 

(PNLD 2012) 

4.4.1.1 Estrutura do Guia 

O Guia é composto por setenta e uma páginas que contêm: 

● um breve texto de apresentação, que tem o professor como 

interlocutor; 

● o número de coleções inscritas e a porcentagem de excluídas e de 

selecionadas; 

● informações sobre os critérios eliminatórios (comuns a todas as áreas 

e específicos da área);  

● um quadro comparativo das coleções que permite ao professor 

identificar os pontos fracos e fortes da coleção, já que cada aspecto avaliado 

vem acompanhado de um matiz de cor mais ou menos intenso, se a coleção 

atende mais ou menos aos critérios de avaliação;  

● a ficha de avaliação utilizada pela equipe de avaliadores (organizada 

em onze blocos relativos ao projeto gráfico-editorial, à seleção de textos, à 

compreensão leitora, à produção escrita, à compreensão oral, à expressão 

oral, aos elementos linguísticos, às atividades propostas, a questões teórico-

metodológicas, ao manual do professor e ao conjunto da coleção), 

● as resenhas das coleções aprovadas, contendo a visão geral da obra, 

sua descrição, a análise propriamente dita e, por fim, um bloco chamado “Em 

sala de aula”, no qual são apontadas as lacunas presentes na coleção e são 

feitas sugestões ao professor sobre como complementar o trabalho proposto, 

buscando superar as falhas do material. 

4.4.1.2 Autoria do Guia  

Com relação à autoria do Guia em questão, a comissão técnica, a 

coordenação institucional e a coordenação da área são de responsabilidade de 

Vera Lucia Albuquerque Sant’Anna (UERJ), Luciana Maria Almeida de Freitas 

(UFF) e Del Carmen Daher (UFF), respectivamente. Há ainda cinco 

coordenadores adjuntos, quatro leitores críticos, quatro apoiadores técnicos e 

um grande grupo de avaliadores, formado por sessenta e quatro professores 
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de inglês e espanhol de distintas universidades brasileiras e escolas públicas 

de EM55. Vera Sant’Anna e Del Carmen Daher se encarregaram da redação do 

Guia, que foi revista por Adriana Maria Almeida Freitas (CAp-UERJ e CPII). 

Vale ressaltar que os nomes de todos os profissionais envolvidos vêm 

acompanhados do nome da instituição a que pertencem. A instituição 

responsável pela avaliação é a Universidade Federal Fluminense56.  

4.4.1.3 Texto e leitura no Guia 

No Guia, que considera os documentos norteadores oficiais e se pauta 

no Edital PNLD 201257, evidencia-se a concepção de leitura como interação 

entre texto e leitor. Na ficha de avaliação, mais especificamente nos blocos II, 

III e VIII, encontram-se questões relacionadas ao texto e sua abordagem, que 

revelam essa concepção. 

Sobre leitura, questiona-se se as coleções trabalham estratégias de 

leitura interativa (levantamento de hipóteses, localização de informações 

explícitas e implícitas, compreensão detalhada e global, etc.) e se propõem 

atividades de pré-leitura, leitura e pós-leitura que estimulem a leitura crítica. 

Também está presente no Guia a preocupação com a origem dos textos 

(se representam as distintas comunidades de LE), com seus temas (se são 

adequados e interessantes aos alunos do EM) e com sua diversidade 

tipológica e genérica. Além disso, questiona-se se tais textos são oriundos de 

diferentes esferas e suportes. 
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 Destaco aqui a importância da participação dos professores do Ensino Médio como 
avaliadores, trabalhando em parceria com os professores universitários. Comparando com os 
Guias do PNLD 2012 de outras disciplinas, conclui-se que o de LE possui a maior presença de 
professores desse segmento de ensino - aproximadamente quarenta por cento. Apenas 
Matemática (com o total de quarenta e dois avaliadores) e Sociologia (com apenas quinze 
avaliadores, no total) se aproximam dessa porcentagem (35,5% e 36,3%, respectivamente). Há 
algumas disciplinas, como Física e História, que só têm na lista de avaliadores professores 
universitários; em Língua Portuguesa, somente 11% dos avaliadores são do EM,  porcentagem 
que se assemelha a das outras disciplinas. 
56

 Batista (2003) afirma que uma das importantes mudanças implementadas a partir do PNLD 
2002 foi o fato de a avaliação pedagógica dos LD, sob supervisão da SEF/MEC, ter passado a 
ser realizada pelas universidades públicas. Isso, segundo o autor, vem aprimorando e 
socializando o processo de avaliação e estimulando o interesse da pesquisa universitária sobre 
o tema. (BATISTA, 2003, p.61)  
57

 O edital em questão traz, no Anexo III, página 23, os critérios eliminatórios específicos para o 
componente curricular LEM (inglês e espanhol). A ficha de avaliação do Guia foi elaborada a 
partir desses critérios. 
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Os textos artístico-literários recebem atenção no Guia, ao se perguntar 

se são contextualizados em relação ao momento histórico e à corrente artística 

a que pertencem e se a experiência estética é proporcionada aos alunos por 

meio da abordagem desses textos.  

Quanto às quatro habilidades, o Edital do PNLD 2012 orienta que se 

observe, na avaliação das coleções, se as atividades propostas integram as 

habilidades de leitura, escrita e oralidade, e o Guia solicita que os avaliadores 

verifiquem se existe um equilíbrio na distribuição das tarefas que abordam 

essas habilidades, ou seja, se há predominância de uma em detrimento de 

outras.  

A concepção de linguagem explicitada no Guia é a de uma atividade 

social e política em permanente construção e, por isso, heterogênea e 

historicamente situada; linguagem enquanto prática discursiva que se expressa 

por meio de textos orais e escritos, verbais e não-verbais em diferentes línguas 

e culturas (BRASIL, 2011, p.10). Apesar da concepção discursiva da linguagem 

contida no Guia, não se veicula ali uma visão de leitura enquanto processo 

discursivo, mas sim de leitura como processo de interação entre texto e leitor. 

Essas visões, ainda que não se contraponham, remetem a construtos teóricos 

distintos, como se abordou em capítulo anterior.  São abordagens de leitura 

diferentes: a interativa – voltada para o uso de estratégias de processamento 

da informação do texto, com ênfase em processos metacognitivos, e a 

discursiva – que leva em consideração, por exemplo, o processo de 

enunciação e a produção e circulação dos gêneros do discurso.  Entendo, 

então, que o Guia propõe uma aproximação entre essas duas correntes 

teóricas que, apesar de possuírem seus próprios referenciais, não invalidam 

uma a outra. Da mesma forma, Daher e Sant’anna (2002) propuseram um 

diálogo entre a concepção sociointeracional e a discursivo-enunciativa, no 

âmbito da competência leitora, apontando diferenças teóricas entre ambas e 

propondo não o abandono de uma ou outra, mas uma articulação entre elas. 

4.5 O Programa e seu modelo de LD   

Como já se explanou neste capítulo, o PNLD, desde sua criação, veio 

passando por contínuas modificações, com o intuito de aperfeiçoar-se. Uma 
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dessas importantes mudanças foi a inclusão do processo de avaliação dos LD 

no Programa. Outra delas foram os investimentos do governo federal que, cada 

vez maiores, permitiram a ampliação do atendimento: o número de livros 

adquiridos aumentou de 57 milhões em 1995 para 162 milhões em 2011, para 

o EF e o EM (regular e EJA), segundo dados do FNDE58. O objetivo de 

oferecer livros didáticos de qualidade a todos os alunos da escola pública 

brasileira, se ainda não foi totalmente alcançado, encontra-se em vias de 

efetivar-se.   

No entanto, no contexto atual, “marcado pela afirmação da diversidade e 

flexibilidade das formas de organização escolar” (BATISTA, 2003, p.49), não 

caberia a cristalização de um modelo que o PNLD acaba por impor, já que 

estabelece uma série de critérios e padrões a serem seguidos, primeiramente, 

por autores e editores e depois, por professores e alunos. A citação de Batista 

(2003) revela o caráter prescritivo desse modelo de LD: 

Buscando assumir essa função estruturadora do trabalho pedagógico, os livros didáticos 

tendem a apresentar não uma síntese dos conteúdos curriculares, mas um desenvolvimento 

desses conteúdos; a se caracterizar não como um material de referência, mas como um 

caderno de atividades para expor, desenvolver, fixar e, em alguns casos, avaliar o 

aprendizado; desse modo, tendem a ser não um apoio ao ensino e ao aprendizado, mas um 

material que condiciona, orienta e organiza a ação docente, determinando uma seleção de 

conteúdos, um modo de abordagem desses conteúdos, uma forma de progressão, em suma, 

uma metodologia de ensino, no sentido amplo da palavra. (BATISTA, 2003, p.47). 

O autor relembra que nem sempre foi esse o modelo de manual escolar 

existente, que se constituiu entre os anos 1960 e 1970, quando se intensificou 

o processo de democratização do ensino no país e se configurou uma nova 

realidade na escola brasileira. Antologias, compêndios, livros de referência 

presentes nas salas de aula do passado, segundo Batista, seriam mais 

adequados à diversidade das práticas docentes que os livros didáticos tal como 

são hoje conhecidos. Os conteúdos e métodos utilizados pelo professor em 

sala de aula estão, atualmente, na dependência daqueles contidos no livro 

didático, ou seja, o LD passou a desempenhar o papel de protagonista no 

processo de ensino-aprendizagem.  

                                            
58

 http://www.fnde.gov.br/index.php/pnld-dados-estatisticos. Acesso em setembro de 2012 

http://www.fnde.gov.br/index.php/pnld-dados-estatisticos
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Por outro lado, há que se reconhecer que o livro didático contemporâneo 

oferece vantagens ao professor permitindo-lhe, por exemplo, assumir uma 

carga horária que lhe seria inviável caso tivesse que, ele próprio, preparar seu 

material pedagógico, formulando objetivos, selecionando temas e conteúdos, 

determinando a metodologia a ser seguida, elaborando atividades, 

encarregando-se de distribuir o conteúdo pelas séries e ao longo do ano. Tudo 

isso está disponível para o professor no LD. Mais ainda: muitos alunos 

brasileiros não têm acesso a livros cotidianamente, o que reforça ainda mais o 

papel preponderante do LD, muitas vezes a única fonte de leitura desses 

jovens. Parece haver aí uma política compensatória: diante desse quadro, 

como minimizar o problema? Oferecendo a professores e alunos um LD de 

melhor qualidade, para que se realize um ensino de melhor qualidade. Como já 

mencionado na introdução desta tese, segundo dados de 2011 do Instituto Pro 

Livro59, o LD está em segundo lugar entre os gêneros mais lidos pelos 

brasileiros, perdendo apenas para a Bíblia. Essa informação comprova a 

importância de se investir na qualidade do LD a que terá acesso o cidadão em 

idade escolar. Certamente, esse investimento deve vir acompanhado de muitos 

outros, tais como a formação continuada de professores, a reforma e 

manutenção das escolas e, especialmente, uma maior aquisição de títulos para 

as bibliotecas60, ampliando o acesso dos discentes à leitura de outros gêneros 

discursivos, além do LD, já que se almeja investir na formação do leitor 

autônomo e crítico.  

No final do ano de 2012, o MEC disponibilizou um questionário para 

professores do EM de escolas que adotaram as coleções de LD 

disponibilizadas, com perguntas organizadas em cinco itens, a saber: I. 

formação acadêmica e experiência profissional; II. escolha dos LD; III. 

distribuição dos LD; IV. aspectos qualitativos de LD e sua utilização e V. 

expectativas.61 Essa iniciativa de ouvir os professores revela a preocupação do 

                                            
59

 www.prolivro.org.br/ipl/publier4.0/dados/anexos/2834_ro.pdf 
60

 Uma das iniciativas do governo federal para incentivar a leitura entre os alunos é o Programa 
Nacional Biblioteca na Escola (PNBE), com distribuição de obras de literatura, de pesquisa, de 
referência, entre outras. O Programa também atende aos professores, oferecendo obras para 
sua atualização e desenvolvimento profissional. http://www.fnde.gov.br/index.php/programas-
biblioteca-da-escola 
61

 Tive acesso a esse questionário por meio da instituição onde leciono, o Colégio Pedro II, que 
solicitou aos professores seu preenchimento, atendendo à demanda do MEC. 
(www.pdeinterativo.mec.gov.br) 

http://www.prolivro.org.br/ipl/publier4.0/dados/anexos/2834_ro.pdf
http://www.fnde.gov.br/index.php/programas-biblioteca-da-escola
http://www.fnde.gov.br/index.php/programas-biblioteca-da-escola
http://www.pdeinterativo.mec.gov.br/
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governo em conhecer sua opinião sobre a qualidade do material que estão 

utilizando no cotidiano escolar e como se deu o processo de escolha e 

distribuição dos LD com o fim de avaliar e, se necessário, reformular o 

programa. Julgo como de grande importância essa ação, porque o relato da 

experiência dos docentes com o material pode contribuir para a criação de 

novos modelos de LD.  
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5. Análise das coleções de espanhol aprovadas pelo 

PNLD 2012 

Como explicado no capítulo sobre a metodologia da pesquisa, as 

coleções aprovadas no PNLD 2012 serão aqui analisadas quanto aos textos e 

sua abordagem de leitura. Interessa-me, portanto, identificar: a que gêneros 

discursivos pertencem os textos contidos nos LD, lembrando que os 

documentos norteadores orientam que sejam os mais diversos, e qual a origem 

desses textos, entendendo como fundamental a presença da pluralidade 

cultural no ensino-aprendizagem de LE, representada, nesse caso, pelos 

diversos países de onde procedem os textos. Quanto à abordagem de leitura, 

dedico-me a descrever as seções de leitura de algumas unidades62 das 

coleções, com o intuito de analisar como são as atividades de pré-leitura e pós-

leitura sugeridas e como se realiza a proposta de leitura dos textos. Por meio 

da identificação e análise dos tipos de questões formuladas, procuro responder 

se os textos são abordados enquanto gênero e se as atividades estimulam a 

formação do leitor crítico preconizada nos documentos e no Edital do PNLD 

2012. 

São, portanto, três eixos de análise, que se apresentam a seguir: a) 

diversidade de gêneros discursivos, b) pluralidade cultural e origem dos textos 

e c) abordagem de leitura dos textos. 

5.1 Diversidade de gêneros discursivos 

Nos documentos norteadores relativos ao Ensino Médio, como se sabe, 

orienta-se que se tome o texto como foco do trabalho nas aulas de línguas 

estrangeiras, com o fim de promover o engajamento discursivo dos alunos.  

Para isso, é preciso oferecer-lhes grande variedade de textos, de temáticas 

também variadas, interessantes e adequadas à faixa etária do alunado. No 

entanto, o termo gênero discursivo é citado apenas em um dos documentos, os 

PCN+, mas de forma pouco aprofundada, sem detalhamentos sobre como se 

abordar o texto enquanto gênero:  

                                            
62

 Seções de leitura contidas na primeira e na última unidade de cada volume das três 
coleções, como explicado e justificado anteriormente. 
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A análise de textos de diferentes gêneros (slogans, quadrinhos, poemas, notícias 
de jornal, anúncios publicitários, textos de manuais de instrução, entre outros), 
vazados em língua estrangeira, permite a consolidação do conceito e do 
reconhecimento de que um texto só se configura como tal a partir da articulação 
de determinados elementos, de uma intencionalidade, explícita ou não, e de um 
contexto moldado por variáveis socioculturais. (BRASIL, 2002, p.96) 
O contato repetido do aluno com textos de variados gêneros, que abarquem 
múltiplos temas e situações (de natureza semelhante ou não), estimula-o a 
mobilizar suas competências de análise, comparação, associação, identificação, 
reconhecimento e seleção (BRASIL, 2002, p.118) 

O que se quer destacar aqui é que, segundo orientações do MEC, é o texto a 

base do trabalho, e ele deve ser apresentado ao aluno sob forma de distintos 

gêneros. Já no Guia do PNLD 2012, as questões de avaliação das coleções 

demonstram a preocupação com os tipos textuais e os gêneros do discurso 

presentes nos LD que, além de variados, devem ter circulado no mundo social, 

pertencido a diferentes esferas e se originado de distintos suportes (BRASIL, 

2011, p.13). Evidencia-se aí uma preocupação que aponta para além da 

diversidade genérica, remetendo a questões relativas à natureza do gênero. 

Nos livros do professor das três coleções aprovadas pelo PNLD 2012, 

encontram-se referências ao trabalho didático com os gêneros discursivos, que 

também destacam a importância de se oferecer ao alunado grande variedade 

de gêneros:  

Entre los principales aspectos que definen el papel de la lengua extranjera en la Enseñanza 

Media, destacamos la importancia del acceso a formas diversas de información y cultura a 

través del contacto con los variados tipos de textos, sus aspectos lingüísticos, sus funciones y 

usos sociales
63

. (El arte de leer español, livro do profesor, p.10) 

 

Os capítulos que compõem esta coleção apresentam textos orais e escritos dos mais diversos 

gêneros, com o objetivo de proporcionar aos alunos a oportunidade de refletir sobre as 

práticas discursivas. (Síntesis, Manual do professor, p.9) 

 

Pretende orientar y desarrollar estrategias de lectura a partir del trabajo con los más diversos 

géneros discursivos, con el objetivo de ampliar la perspectiva del tema tratado, de la gramática 

y del vocabulario. (Enlaces, Guía del profesor, p.4) 

 

                                            
63

 As autoras estão se referindo, na realidade, a gêneros do discurso e não a “tipos de textos” 
pois, imediatamente após esse fragmento, fazem referência a Bakhtin e explicam: “si 
deseamos estudiar el decir humano, debemos estudiar los tipos más o menos estables de 
textos (géneros del discurso) orales o escritos que están involucrados en estas atividades” 
(PICANÇO;VILLALBA, 2010, p.10). 
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Observando os gráficos abaixo com o levantamento dos gêneros 

contidos nas coleções, confirma-se o anunciado nos livros do professor: a 

seleção de variados gêneros discursivos. Dentre os gêneros identificados, é o 

artigo (de revistas e jornais eletrônicos e de sites) o de maior predominância, 

como pode se verificar a seguir: 

 

 

Em El arte de leer español foi identificada uma pequena variedade de 

gêneros (dezoito) ao longo dos três volumes da coleção. Como nas outras 

coleções, predominam textos do gênero artigo (aproximadamente sessenta 

exemplares), publicados em meios virtuais. Os textos pertencentes a outros 

gêneros não ultrapassam o número de oito cada, sendo uma média de 3,5 

textos por gênero.  
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Na coleção Síntesis, foram identificados vinte e cinco gêneros, e os 

predominantes são os artigos (entre vinte e vinte e cinco exemplares) e os 

contos (entre quinze e vinte exemplares). As letras de música e as histórias em 

quadrinhos aparecem em número razoável (dez e oito, respectivamente). 

Nenhum dos outros gêneros presentes chega a alcançar o número de cinco 

exemplares.  

 

A coleção Enlaces traz uma enorme variedade de gêneros (foram 

identificados quarenta e três), mas vale antecipar que boa parte dos textos ali 

contidos parece não ter sido selecionada, e sim criada por seus autores. 

Alguns deles não puderam ter o seu gênero identificado; sendo assim, constam 
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no gráfico apenas como textos informativos. Também predomina nessa 

coleção o gênero artigo (vinte e cinco exemplares), enquanto os outros 

gêneros são representados por uma média de dois exemplares cada. 

Verifica-se, então, que nas três coleções há um predomínio considerável 

de textos referenciais e, portanto, de cunho informativo, em detrimento 

daqueles em que predominam outras funções (emotiva, fática, poética, 

metalinguística e conativa). A maior parte dos textos contidos nas três coleções 

que, como já dito, pertencem ao gênero artigo, tem sites como fonte, como se 

verá no próximo item da análise, mas é curioso que, apesar disso, não se 

destacam gêneros novos que surgiram com o advento da internet, tais como 

blogs, msn ou e-mails.  

O “direito à literatura”, de que nos falou Antônio Cândido no final da 

década de 80, não se vê contemplado quando se observam os gêneros 

prioritariamente selecionados. Onde se espera que o aluno tenha acesso à 

leitura literária e desenvolva seu gosto estético senão na escola? Mais ainda: 

como o aluno poderá conhecer os poemas, os contos, as peças de teatro e os 

ensaios da riquíssima produção espanhola e hispano-americana se não são 

apresentados e lidos nas aulas de espanhol? Como explicitado na introdução 

desta tese, o livro didático é o gênero mais lido pelos brasileiros, após a Bíblia. 

Diante desse dado, não há dúvida de que se deve selecionar de forma 

criteriosa os gêneros e textos que o comporão e para os quais serão propostas 

atividades de leitura. Assim, espera-se, motivados pelo que leram no LD, os 

alunos buscarão em outras fontes ampliar seu acesso aos textos, sejam eles 

literários ou não. Segundo Marisa Lajolo, 

É à literatura, como linguagem e como instituição, que se confiam os diferentes 
imaginários, as diferentes sensibilidades, valores e comportamentos através dos 
quais uma sociedade expressa e discute, simbolicamente, seus impasses, seus 
desejos, suas utopias. Por isso a literatura é importante no currículo escolar: o 
cidadão, para exercer plenamente sua cidadania, precisa apossar-se de 
linguagem literária, alfabetizar-se nela, tornar-se seu usuário competente, mesmo 
que nunca vá escrever um livro, mas porque precisa ler muitos (LAJOLO, 1993, 
p.106) 

A resistência a incluir o texto literário no livro didático e, 

consequentemente, nas aulas de línguas estrangeiras talvez se justifique por 

estar ele associado à abordagem tradicional de ensino de línguas - se não 

ainda superada, já bastante criticada, por meio da qual se utilizavam os 
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escritores clássicos como modelo de língua a ser seguido. Também 

contribuíram para isso os métodos audiolinguais, em voga nas décadas de 60 

e 70, que, em um movimento de oposição, trouxeram consigo a ideia de que 

língua é fala, concepção muito corrente até os dias atuais, especialmente no 

senso comum. Mais recentemente, Castro (2006), ao abordar os problemas da 

ainda moderna abordagem comunicativa, critica a seleção de textos nos LD de 

francês como língua estrangeira utilizados nas escolas médias espanholas, 

predominantemente textos jornalísticos, segundo a autora, “best-sellers de 

nuestro enfoque comunicativo”: 

La selección de textos se limita en los primeros cursos a esa cultura de la vida 
cotidiana del mundo juvenil francés (…) Desde el primer curso de Secundaria 
hasta los temas a los que deben ceñirse las pruebas de Selectividad se satura a 
profesores y alumnos da hábitos alimenticios, uso de ordenadores, telefonía móvil, 
problemas de medio ambiente, de integración, del tabaco o de la droga, de fracaso 
escolar. Y si efectivamente aparecen reconocidos textos de literatura, buenas 
canciones y poemas, sólo constituyen la siempre prescindible guinda del pastel, 
que se pone al final de la lección y que no suele “entrar” en la evaluación de los 
contenidos. (CASTRO, 2006, p.44).  

Observa-se que o mesmo se dá nos LD brasileiros analisados, pois 

preponderam ali textos informativos, retirados de sites de revistas e jornais e 

relegam-se a um segundo plano os outros gêneros, incluindo-se aí os contos, 

poemas, peças de teatro, fragmentos de romances, ensaios, ou seja, os textos 

literários. O Guia do PNLD 2012, no bloco de questões da avaliação das 

atividades contidas nas coleções, registra a relevância de se propiciar aos 

alunos experiências estéticas por meio da leitura de textos e de contextualizá-

los em relação ao momento histórico e à corrente artística à qual pertencem 

(BRASIL, 2011, p.14), mas isso não se confirma nas coleções analisadas. 

Nascimento e Trouche (2008) nos falam de duas atitudes igualmente 

equivocadas relativas à presença do texto literário na escola secundária. A 

primeira, a de que o trabalho com os textos literários exigiria do aluno um alto 

grau de sofisticação, acompanhada da visão difundida da literatura como algo 

desprovido de valor utilitário.  Se a literatura é só para iniciados e se não tem 

utilidade, melhor preteri-la. A segunda está relacionada à questão do prazer, 

que estaria sendo desprezado no processo de leitura: “El placer de la lectura, 

el encantamiento que el juego poético puede producir – dimensiones tan 

fundamentales en la enseñanza de una lengua extranjera – son prácticamente 

prohibidos a los estudiantes” (NASCIMENTO; TROUCHE, 2008, p.22).  
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Estaríamos, então, vivendo um momento de nova censura dos textos? A 

orientação contida nos documentos oficiais de tomar os temas transversais 

como base não estaria, de certa forma, sendo mal interpretada? A 

preocupação com a formação da cidadania talvez esteja fazendo com que se 

priorizem os textos informativos, que apresentam esses temas de forma clara e 

objetiva. A literatura, por sua vez, não tem compromisso imediato com o 

politicamente correto, não é maniqueísta e aborda, sim, os temas mais 

variados, para muito além dos temas transversais elencados nos documentos. 

Como bem nos explica Antônio Cândido, 

Os valores que a sociedade preconiza, ou os que considera prejudiciais, estão 
presentes nas diversas manifestações da ficção, da poesia e da ação dramática. A 
literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, fornecendo a 
possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas. (...) Ela não corrompe 
nem edifica, portanto; mas, trazendo livremente em si o que chamamos o bem e o 
que chamamos o mal, humaniza em sentido profundo, porque faz viver 
(CANDIDO, 2004, p.175-176). 

E a humanização está na base da formação do cidadão que se quer 

crítico, justo, sensível ao sofrimento da sociedade na qual está inserido e, 

portanto, menos individualista.  

5.2 Pluralidade cultural e origem dos textos 

Ao longo do tempo, estudiosos de variadas áreas se dedicaram a criar 

diferentes definições para o termo cultura, a partir de distintas concepções. O 

sociólogo Denys Cuche (1999) explica a dificuldade de existir um consenso 

sobre o tema: “O uso da noção de cultura leva diretamente à ordem simbólica, 

ao que se refere ao sentido, isto é, ao ponto sobre o qual é mais difícil entrar 

em acordo”. O autor esclarece que “a noção de cultura, compreendida em seu 

sentido vasto, que remete aos modos de vida e de pensamento, é hoje 

bastante aceita” (CUCHE, 1999, p.11). 

A história da humanidade está marcada pelo contato entre diferentes 

culturas. Motivado principalmente pela busca de melhores condições de vida, o 

homem se desloca e, no encontro com o outro, forma novos grupos sociais, 

constituídos de forma híbrida, tanto no aspecto étnico quanto no aspecto 

cultural. Sendo assim, apesar da tendência atual em direção à 

homogeneização global denunciada por Hall (2005), é evidente que a natureza 

dos agrupamentos sociais é multicultural, isto é, a ideia de um país 
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homogêneo, “fechado, etnicamente puro, culturalmente tradicional e intocado” 

(HALL, 2005, p.80) não se sustenta. 

Giménez (2003) identifica tanto o multiculturalismo como a 

interculturalidade como desdobramentos do pluralismo cultural, sendo esta 

uma nova fase daquele, ou melhor, uma reformulação que parte da 

constatação dos limites e erros no campo do multiculturalismo64. Entre as duas 

vertentes existem muitos pontos de interseção, já que ambas partem da ideia 

defendida pelo pluralismo cultural de que se deve combater a exclusão. 

Racismo, xenofobia, anti-semitismo, apartheid, holocausto são manifestações 

de um modelo sócio-político que, diante da diversidade cultural, reage com a 

discriminação, a segregação e a eliminação do outro. O pluralismo cultural e 

suas vertentes, ao contrário, propõem a aceitação da diversidade cultural como 

positiva e enriquecedora.  

Nos documentos norteadores referentes ao EM, faz-se menção à 

questão cultural como um aspecto fundamental na formação do aluno cidadão. 

Como as OCEM possuem um capítulo específico sobre o ensino de espanhol, 

é esse o documento que mais profundamente aborda a temática da pluralidade 

do mundo hispânico, enfatizando a necessidade de se substituir a hegemonia 

do espanhol peninsular pela pluralidade linguística e cultural do universo 

hispano-falante, com o intuito de não “sacrificar as suas diferenças (do 

espanhol) nem reduzi-las a puras amostragens sem qualquer reflexão maior a 

seu respeito” (BRASIL, 2006, p.134). A opção por um modelo stândar de 

espanhol, livre de marcas regionais, é criticada no documento. Primeiramente, 

porque se considera quase impossível determinar um uso geral e neutro da 

                                            
64

 A citação a seguir esclarece bem como o autor distingue multiculturalismo e interculturalidade: “Si en 

el movimiento multiculturalista el acento está puesto en cada cultura, en el planteamiento intercultural lo 

que preocupa es abordar la relación entre ellas.  Si el multiculturalismo acentúa, con acierto, la identidad 

de cada cual como un paso absolutamente necesario para reclamar el reconocimiento, y ello conlleva el 

énfasis en las diferencias, la perspectiva intercultural buscará las convergencias sobre las cuales 

establecer vínculos y puntos en común. Si el multiculturalismo enfatiza la cultura y la historia propias, los 

derechos de cada cual, el sistema jurídico de cada pueblo, el interculturalismo va a poner el acento en el 

aprendizaje mutuo, la cooperación, el intercambio. El multiculturalismo parece conformarse con la 

coexistencia, o en todo caso espera que la convivencia social surja del respeto y la aceptación del otro; sin 

embargo, la perspectiva intercultural sitúa la convivencia entre diferentes en el centro de su programa, por 

lo que incorpora un mensaje de regulación pacífica en la conflictividad interétnica, de la que nada o poco 

dicen los multiculturalistas. Si el multiculturalismo aborda la diversidad, el interculturalismo trata de ver 

cómo construir la unidad en la diversidad. (GIMÉNEZ, 2003, p.8) 
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língua65; além disso, entende-se que, ao se buscar esse modelo, na realidade, 

muitos estariam tomando como mais valorosa a variedade castelhana do 

espanhol peninsular – mais especificamente, a madrilenha -, que é, como se 

sabe, a de maior prestígio dentro e fora da Espanha. 

E como evitar então o apagamento das diferenças, buscando o respeito 

pela diversidade? Promovendo o contato do aluno com as variedades do 

idioma, por meio de textos de diferentes gêneros e de diferentes origens 

(regional, social, cultural), ou seja, distintas amostras de língua que revelem a 

riqueza do universo hispânico, em lugar de apagar as marcas identitárias, pois 

“a homogeneidade é uma construção que tem na sua base um gesto de 

política linguística, uma ideologia que leva à exclusão” (BRASIL, 2006, p.135), 

e é exatamente o contrário o que se deseja promover ao se ensinar/aprender 

uma língua estrangeira. 

No manual do professor das três coleções analisadas, também se 

destaca a importância de expor o alunado a textos de origem diversa, de forma 

a se reconhecer a pluralidade linguística e cultural do mundo hispânico e se 

evitarem, assim, preconceitos e estereótipos: 

“En el caso del español, es importante llamar la atención sobre la riqueza cultural relacionada 

con los países hispanohablantes e insistir en la idea de que no existe una cultura única o 

mejor, sino que todas coexisten. (…) La colección no privilegia los usos de determinada región 

o país, sino que busca exponer al alumno a esa variación mediante diversas fuentes escritas y 

orales, sin la pretensión de agotar esa heterogeneidad inabarcable en un libro didáctico.” 

(Enlaces, Guía del profesor, p. 7) 

 

 

“… propor a leitura de textos autênticos de origens diferentes, a audição de músicas de outros 

povos, a visita a endereços eletrônicos de jornais em língua espanhola, etc., para que a 

aprendizagem de língua estrangeira sirva de acesso ao conhecimento de outras culturas. 

Além disso, com essa estratégia espera-se que o aluno aprenda a distinguir algumas variantes 

linguísticas.” (Síntesis, Manual do Professor, p. 2) 

“As propostas de discussão e de trabalho com os textos procuram fomentar o respeito pela 

diversidade, que é própria do mundo plural e plurilíngue em que vivemos, e criam 

                                            
65

 Para exemplificar essa impossibilidade, cita-se no documento o estudo de Ventura (2005) 
sobre as variações em alguns usos pronominais, no que se refere às formas de tratamento. A 
autora concluiu, por meio de consulta a especialistas, que nenhum deles foi capaz de 
determinar o uso padrão para a  segunda pessoa do plural de tratamento, justamente pela 
riqueza das formas de tratamento existentes no mundo hispânico (VENTURA, 2005, p.115-120 
apud BRASIL, 2006, p.135). 
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oportunidades para que o estudante reflita sobre as diferentes realidades vividas pelos povos 

hispanofalantes...” (Síntesis, Manual do professor, p.8) 

 

“...lo más importante es que el alumnado se concientice de la riqueza regional. Es necesario y 

esencial que los alumnos perciban sin prejuicios que hay formas distintas tanto en su lengua 

como en la extranjera, sin hacer juicios de valor sobre el origen de la lengua y la importancia 

de cada país en el escenario internacional. (…) El estudio de la lengua extranjera puede 

contribuir para disminuir manifestaciones prejuiciosas que, además de estigmatizar, excluyen 

a sus hablantes e sus culturas.” (El arte de leer español, Livro do professor, p.12) 

 

De fato, ao verificar nas coleções a origem dos textos ali contidos, 

confirma-se essa diversidade, já que se encontram textos de distintos países 

hispanofalantes e, inclusive, originários de outras regiões, tais como Brasil, 

Alemanha, Portugal, Estados Unidos, Reino Unido e Suíça. Entretanto, nas três 

coleções evidencia-se o grande predomínio de textos espanhóis e argentinos, 

o que se confirma por meio dos gráficos que seguem: 
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Na coleção El arte de leer español, os textos localizados na seção de 

leitura totalizaram cento e vinte e três. Entre eles, os textos argentinos são 

protagonistas, seguidos pelos espanhóis. Os outros países são representados 

por um número bastante pequeno de textos (um ou dois por cento do total), 

enquanto o Uruguai está presente com seis por cento dos textos (quatro textos 

do mesmo autor - Eduardo Galeano - e três letras de música – duas de J. 

Drexler e uma de El cuarteto de nos).  

Em um número considerável de textos (dezoito por cento), apesar de 

constar a fonte, não foi possível identificar o país (s.i.p.), muitas vezes porque o 

site ao qual remetia o endereço eletrônico não continha essa informação. 

Alguns textos (dois por cento) não estavam acompanhados das fontes (s.f.). 
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Na coleção Síntesis, os textos identificados nas seções de leitura 

somam noventa e oito. Nessa coleção, inverte-se o protagonismo: a Espanha 

possui a maior porcentagem de textos, seguida pela Argentina. Os outros 

países estão presentes em um a quatro por cento dos textos, exceto, 

novamente, o Uruguai, com oito por cento (compostos por quatro textos de 

Eduardo Galeano, dois de Mario Benedetti e duas letras de música). 

Quatro por cento dos textos vêm acompanhados de fontes que não 

conferem (f.n.c.), ou seja, ao digitar o endereço eletrônico informado, não se 

tem acesso ao site e em sete por cento não foi possível identificar o país 

(s.i.p.). 
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São cem os textos identificados nas seções de leitura da coleção 

Enlaces. Nessa coleção, o protagonismo se encontra nos textos sem fonte que, 

observados, parecem ter sido criados pelos autores do LD, isto é, são textos 

que não circularam anteriormente no mundo social. Entre os países de 

procedência dos outros textos, a Espanha encontra-se em segundo lugar, 

seguida pela Argentina, que possui uma porcentagem semelhante. Os outros 

países correspondem a, no máximo, quatro por cento do total de textos. 

Apresentado esse quadro comum às três coleções, caberia refletir sobre 

os prováveis motivos que teriam levado ao protagonismo espanhol e argentino 

no quesito procedência dos textos. A essa questão, certamente, não se pode 

atribuir uma única resposta, mas ao contrário, devem ser consideradas 

múltiplas vertentes.  

Uma dessas vertentes diz respeito ao lugar que o espanhol peninsular 

ocupou tradicionalmente no ensino dessa língua no Brasil, o que pode ser 

exemplificado por meio de alguns LD adotados no passado. Da década de 

1970, cito Español en Directo, da SGEL (1975) e Vida y Diálogos de España, 

da Didier (1976), ambos de abordagem estruturalista, o primeiro publicado na 
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Espanha e o segundo, na França. Em ambos, o mundo latino e as variantes do 

espanhol eram simplesmente inexistentes. Paraquett (2001), analisando o 

primeiro título, relembra que, naquela época, “ensinávamos e aprendíamos o 

espanhol da Espanha, abandonando radicalmente as demais manifestações 

linguísticas e culturais do mundo hispânico. A América Latina de língua 

espanhola se manteve ausente nesse processo por muito tempo” 

(PARAQUETT, 2001, p.187). Da década de 1980, cito Español 2000, da 

Editorial Coloquio e da SGEL (1981), Entre nosotros, da SGEL (1982), Para 

empezar, da Edi 6 (1984), Esto funciona, da Edi 6 (1986), Antena 1, da SGEL 

(1986) e Intercambio, da Difusión (1989) todos publicados na Espanha. Nos 

primeiros, continuava-se ignorando a cultura latina e as variantes linguísticas 

do espanhol. Observam-se, nos da segunda metade daquela década, 

referências a países hispânicos ou mesmo ao Brasil, como é o caso de Antena 

1 (Nivel Elemental) que, em sua segunda unidade, cujo tema eram as 

profissões, retrata um brasileiro de maneira estereotipada e preconceituosa: 

em um campo de futebol, vestido com a camisa da seleção brasileira e com a 

fisionomia de um macaco. Já nos anos noventa, o método Ven, da Editora 

Edelsa (1990) avança bastante na tentativa de abarcar o mundo hispânico, 

ampliando-o para além da Espanha. Encontram-se, por exemplo, textos que 

tratam de festas e tradições do México e da Bolívia, letras de músicas de Cuba, 

fotos de quadros de pintores mexicanos e equatorianos e biografias de 

personalidades como Evita, Pancho Villa e Emiliano Zapata. No entanto, o 

espaço e a localização que ocupam dentro do livro – uma página ao final da 

unidade – assim como a ausência de propostas de abordagem desses gêneros 

revela ainda a pequena importância dada a essa questão. Também chama 

atenção a forma como o léxico é apresentado. Na seção denominada Léxico, 

após uma lista de palavras relacionadas ao tema da unidade, encontra-se, ao 

final da página, outra lista bem menor, chamada ¡OJO! Léxico de 

Hispanoamérica, contendo palavras da variante peninsular e sua 

correspondência na variante americana. Essa forma de ampliação do 

vocabulário é bastante reducionista, pois, além de estar presente ali como 

simples curiosidade, reforçando a ideia de que as variantes seriam um desvio 

do padrão – o espanhol peninsular –, dão a falsa ideia de que o espanhol 

americano formaria um bloco único, homogêneo, que se oporia ao espanhol 
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peninsular, também supostamente homogêneo. Não se deve deixar de 

mencionar duas outras obras, da década 90, publicadas no Brasil e voltadas 

para o ensino de espanhol para brasileiros: Vamos a hablar (1991), da Editora 

Ática e Hacia el español (1997), da Saraiva. Na primeira, predominavam 

diálogos criados pelas autoras da coleção, ambas de origem espanhola. Já na 

segunda, de autoria de professoras formadas pela USP, identificam-se textos 

de variados gêneros e de procedência também variada. Como analisa 

Paraquett, Hacia el español “sai do campo do meramente comunicativo para 

trabalhar com o cultural” (PARAQUETT, 2001, p.189). 

A presença massiva do espanhol peninsular nos LD citados contribuiu 

em muito para a manutenção da imagem que o brasileiro possui sobre a língua 

espanhola e os países onde se fala essa língua. Vale fazer referência ao 

trabalho de Santos (2005) que, após aplicar um questionário em noventa e um 

alunos de espanhol de cursos livres e de faculdades de Letras da cidade de 

São Paulo, concluiu que a grande maioria (86%) tinha a Espanha como 

referência de país onde gostariam de estudar essa língua. Dentre as 

justificativas dessa preferência constavam o reconhecimento da riqueza cultural 

do país, o fato de ser a Espanha um país europeu e de ser o lugar onde se deu 

a origem da língua, remetendo à ideia de pureza, clareza e correção: 

Em vários casos, o espanhol falado nesse país [Espanha] aparece como a língua 
original, pura, ideal, livre de adulterações. Embora não haja manifestações 
explícitas de desprezo pelos demais países hispânicos e por suas variantes 
linguísticas, estas são colocadas, muitas vezes, como um elemento de 
comparação, de complementação e de curiosidade (SANTOS, 2005, p.28). 

A autora também vê nos LD publicados na Espanha e adotados no 

Brasil um dos possíveis motivos para a recorrência de respostas que remetiam 

positivamente à cultura espanhola e à variante peninsular: 

As menções a Madri e à variante castelhana também chamam a atenção e podem 
estar motivadas pelo contato com os materiais didáticos produzidos na Espanha, 
nos quais essa variante ocupa um lugar de prestígio e acaba sendo tomada como 
o espanhol padrão, o espanhol que pode ser entendido por todos (SANTOS, 2005, 
p.32). 

Dentre os países hispano-americanos citados no questionário aplicado 

aos alunos informantes, a Argentina foi o que mais se destacou. De acordo 

com Santos, ao serem indagados sobre as primeiras variantes que lhes vinham 

à cabeça quando pensavam na variedade linguística e nos diferentes sotaques 
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do espanhol, grande parte dos alunos citou as variantes espanhola e argentina: 

“esses dois países são os que mais estão presentes na relação e no imaginário 

que circunda a língua espanhola para o estudante brasileiro da região de São 

Paulo” (SANTOS, 2005, p.32). 

Ainda que tenhamos avançado bastante na qualidade dos LD – já não 

ignoramos a existência da América Hispânica nem a apresentamos de forma 

preconceituosa e estereotipada como antes - continuamos mantendo uma 

visão equivocada com os LD atuais, na medida em que neles prevalecem 

textos oriundos da Espanha e da Argentina, ou seja, assim ainda se dissemina 

a ideia de que o modelo de espanhol é o da Espanha e que, dentre os países 

da América Hispânica existiria uma escala de valor ocupada, em primeiro lugar, 

pela Argentina. Diante desse fato, caberia questionar o motivo pelo qual os 

autores das coleções, apesar de manifestarem reconhecer a importância de se 

oferecer aos alunos textos procedentes de distintas regiões onde se fala o 

espanhol, com o fim de retratar a pluralidade linguístico-cultural do mundo 

hispânico, acabaram selecionando majoritariamente textos desses dois países. 

Obviamente, não se espera que uma coleção de LD de espanhol dê conta de 

abarcar toda a riqueza dessa língua-cultura – usando o termo utilizado por 

Mendes (2004)66 - mas que diante dessa impossibilidade se evite ao menos 

tanto desequilíbrio. Se vinte e um países têm o espanhol como língua oficial, 

que se busque contemplar a maior diversidade possível, evitando privilegiar tão 

fortemente um ou outro país. É importante deixar claro que não se está aqui 

acusando os autores das coleções, todos profissionais pós-graduados em 

instituições de renome e envolvidos seriamente com questões relacionadas ao 

ensino-aprendizagem de espanhol, de privilegiar determinados países por 

                                            
66

 A autora, que propõe o ensino de línguas estrangeiras por meio de uma abordagem 
intercultural, define língua-cultura como um “fenômeno social e simbólico de construção da 
realidade que nos cerca, modo de construirmos os nossos pensamentos e estruturarmos as 
nossas ações e experiências e as partilharmos com os outros (...) Um sistema complexo que 
envolve diferentes níveis de estruturas formais, como os aspectos fonológicos, morfológicos, 
sintáticos e semânticos, as unidades de sons e suas representações gráficas, assim como um 
sistema de normas e regras de organização dessas estruturas. Além disso, ou junto com isso, 
envolve um conjunto de códigos sociais e culturais que inclui tudo o que nós fazemos com o 
nosso corpo, com a nossa voz e com nossos movimentos quando nos comunicamos, assim 
como tudo o que precisamos saber quando interferimos numa conversa, aceitamos um convite 
para jantar, pedimos opinião sobre a roupa que vestimos, cumprimentamos um desconhecido, 
demonstramos interesse amoroso ou simplesmente reagimos ao que se apresenta diferente de 
nós (MENDES, 2004, p.20). 
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crerem em sua supremacia, mas, de certa forma, eles reproduzem e 

realimentam aquelas crenças detectadas na pesquisa de Santos.  

 Como grande parte dos textos contidos nas coleções em análise tem 

como suporte a internet, uma possibilidade que se aventa é a de que o acesso 

a eles, por meio de busca a partir de temas – já que as unidades dos LD são 

temáticas - tenha remetido majoritariamente a endereços eletrônicos desses 

dois países, pois, como se sabe, os sites de busca listam os sites por ordem de 

visitação, fazendo com que os mais visitados apareçam em primeiro lugar, o 

que demonstra a dificuldade de fugir do lugar comum, do que está instituído. 

Assim, os próprios autores podem simplesmente não ter se dado conta dessa 

predominância. Entretanto, isso é apenas conjectura, já que não seria possível, 

nem é objetivo dessa pesquisa, conferir essa hipótese.   

Essa visão disseminada da Espanha como modelo também se construiu 

e continua sendo construída muito em função do investimento realizado no 

Brasil por aquele país. Entre as ações do Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte de España para difundir a língua espanhola e incrementar a presença 

de sua cultura no exterior, encontra-se o Diploma de Español como Lengua 

Extranjera (DELE)67. No mundo inteiro, são aproximadamente setecentos 

centros em mais de cem países. Somente na cidade do Rio de Janeiro, existem 

oito centros de examen autorizados.  

As provas são elaboradas com base nas diretrizes do Marco Común 

Europeo de Referencia (MCER) do Consejo de Europa e o título é outorgado 

pelo Instituto Cervantes. Em 2009, a notícia de um acordo firmado entre o MEC 

brasileiro e esse Instituto para a formação de professores de espanhol gerou 

grande polêmica, levando à manifestação contrária de distintas universidades e 

associações de professores de espanhol de todo o país.68 Mais recentemente, 

                                            
67

 Para se ter uma ideia do alcance e importância desse exame de proficiência no Brasil, o 
DELE (nível B1) é um dos requisitos para o candidato que queira concorrer à bolsa para 
graduação-sanduíche na Espanha, por meio do Programa Ciência sem Fronteiras do CNPq e 
Capes, instituições de fomento do governo brasileiro. A Espanha é o único país de língua 
espanhola que se encontra na lista das opções de países.  
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=f7734c9b-e574-4443-
923e-b08a8badb76c&groupId=214072 
68

 Pode-se ter acesso a cartas de distintas instituições brasileiras, dirigidas ao MEC, por meio 
das quais foram solicitados esclarecimentos, manifestando insatisfação e até mesmo repúdio a 
esse convênio em: http://espanholdobrasil.wordpress.com/category/cartas-ao-mec/ 

http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=f7734c9b-e574-4443-923e-b08a8badb76c&groupId=214072
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=f7734c9b-e574-4443-923e-b08a8badb76c&groupId=214072
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em março deste ano, foi publicado no blog Espanhol do Brasil69 um abaixo-

assinado defendendo o ensino de espanhol no país “de forma autônoma e sem 

tutelas”, sem a perspectiva centralizadora da Consejería de Educación de la 

Embajada de España en Brasil, que financiou a viagem de representantes de 

diversas associações de professores de espanhol do país com o fim de 

divulgar suas ações relativas à formação continuada de professores junto às 

Secretarias de Estado e às universidades. O documento chama atenção para o 

risco de, nessas condições, estabelecer-se uma relação de assimetria e 

subordinação:  

Há antecedentes, de notório e público conhecimento, sobre atuações marcadas 
por uma indevida ingerência por parte de órgãos do governo espanhol, como o 
Instituto Cervantes, em relação à educação regular brasileira, que já motivaram 
desconforto sonoramente expressado por milhares de profissionais da área em 
manifestações em torno de diversos fatos, sobretudo nos últimos seis anos. E os 
setores que hegemonizam, na Espanha, as políticas para a língua no mundo 
declaram aberta e constantemente sua visão do espanhol como um recurso 
econômico para conquistar mercados, sendo o Brasil um dos seus declarados 
alvos privilegiados.  
(http://espanholdobrasil.wordpress.com/2012/03/12/espanhol-no-brasil-autonomo-
e-sem-tutelas/) 

A Argentina, por sua vez, também vem fomentando o ensino e a difusão 

do espanhol como LE. O CELU (Certificado de Español: Lengua y Uso), criado 

em 2004, tem o aval do Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la 

República Argentina e é reconhecido pelo governo brasileiro, assim como o 

CELPE-Bras (Certificado Brasileiro de Português como Língua Estrangeira) é 

reconhecido pelo governo argentino. Atualmente, existem onze postos de 

aplicação do exame em nosso país. Dentre os que se candidatam 

internacionalmente, os brasileiros se destacam em número70.  

A presença de muitos professores argentinos nas universidades 

brasileiras é também uma realidade. A USP, por exemplo, uma das mais 

importantes universidades do país, possui cinco professores argentinos em seu 

Departamento de Letras Modernas (Língua espanhola e Literaturas espanhola 

                                            
69

 Blog criado com o fim de acompanhar a implantação do espanhol no sistema educativo 
brasileiro, especialmente após a sanção da Lei 11.161/05, conhecida como Lei de 
obrigatoriedade do espanhol. 
70

 Obtive acesso a esses dados consultando o site do Centro de Línguas da FFLCH/USP: 
http://clinguas.fflch.usp.br/content/certificado-de-espa%C3%B1ol-lengua-y-uso. (Acessado em 
fevereiro de 2013). 

http://clinguas.fflch.usp.br/content/certificado-de-espa%C3%B1ol-lengua-y-uso
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e hispano-americana)71, o que viabiliza ainda mais o intercâmbio linguístico e 

cultural entre os dois países, ao se promoverem congressos e cursos em suas 

universidades. Aliás, retomando o tema do CELU, em 2006, o exame (nível 

intermediário) passou a ser aceito pelos cursos de pós-graduação da 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP como comprovante 

de proficiência em língua espanhola. Além disso, o Centro de Línguas dessa 

instituição é o local no qual se aplica o CELU em São Paulo.  

Vejo como positivo o movimento no Brasil em direção ao intercâmbio na 

área da educação com os países da América Hispânica, movimento esse 

comentado no blog Espanhol do Brasil como distinto do que se vê na relação 

com a Espanha, que tem investido na divulgação da língua como um grande 

ativo capaz de abrir mercados:   

Paralelamente, e mostrando uma tendência muito diferente, há um processo de 
integração regional em andamento na América do Sul que tem gerado inúmeras 
ações de reciprocidade com países vizinhos, com seus sistemas educativos e 
suas universidades, para a difusão do português brasileiro e do espanhol na 
região. (http://espanholdobrasil.wordpress.com/2012/03/12/espanhol-no-brasil-
autonomo-e-sem-tutelas/) 

No entanto, é importante buscar que essas ações efetivamente se 

ampliem para outros países e que sejam cada vez mais frequentes, caso 

contrário, corremos o risco de simplesmente substituir uma hegemonia pela 

outra. Se quisermos propor um trabalho pedagógico pautado na perspectiva do 

pluralismo cultural, devemos estar atentos à seleção dos textos que se 

apresentam aos alunos nos livros didáticos no que diz respeito aos mais 

variados aspectos e, mais especificamente, quanto à procedência desses 

textos. As coleções analisadas revelam essa preocupação, mas é preciso 

selecionar os textos de forma mais equitativa, evitando que determinados 

países continuem ocupando posições hegemônicas. 

5.3 Abordagem de leitura dos textos 

No livro do professor de duas das três coleções, não se propõe somente 

a apresentação aos alunos de uma grande variedade de gêneros, mas 

assume-se que o texto deve ser abordado enquanto gênero:  

                                            
71

 Cheguei a esse número por meio de consulta ao site do Departamento: 
http://www.dlm.fflch.usp.br/espanhol e ao Currículo Lattes dos professores. 

http://www.dlm.fflch.usp.br/espanhol
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... o trabalho apoiado em gêneros permite aproximar o aluno dos discursos que precisam ser 

capazes de compreender e produzir nas modalidades escrita e falada. Além disso, o ensino 

apoiado em gêneros contribui para que se compreenda por que um texto é do jeito que é, por 

meio de considerações sobre seu propósito, seu contexto de situação e de cultura. (Síntesis, 

Manual do professor, p.10) 

 

Para alcanzar un uso eficaz del lenguaje, el hablante tiene que adecuarse a los elementos 

constitutivos de cada género, sin lo cual la interacción es imposible. Detallaremos aquí el 

modo como se abordan en este libro esos rasgos definidores de los géneros discursivos (el 

tema, el estilo y la organización interna). (Enlaces, Guía del profesor, p.9) 

 

Adrián Fanjul, em sua fala no XVI Congresso Brasileiro de Professores 

de Espanhol, ocorrido em julho de 2011, na Universidade Federal Fluminense, 

criticou a abordagem superficial que tem sido feita dos gêneros do discurso, 

questionando se os documentos oficiais brasileiros não estariam contribuindo 

para isso. Segundo o professor e pesquisador da USP, a leitura meramente 

temática dos gêneros deixa de lado outras dimensões igualmente importantes 

e, ao se debruçarem sobre os temas transversais, os professores de língua 

estariam preterindo a especificidade de sua área e aventurando-se em áreas 

sobre as quais não têm domínio e competência. Naquela ocasião, Fanjul se 

referia a um documento específico, as OCEM, no qual se exemplifica, por meio 

da comparação entre duas atividades de leitura, o trabalho de letramento.72 

Segundo o autor, na atividade apresentada como mais avançada, a exploração 

do texto em si é deixada de lado para se discutir a temática do texto. Costa 

(2012) também critica a ênfase dada aos temas dos textos nos LD de 

espanhol, o que faz com que se deixem de lado outros aspectos fundamentais, 

como os relacionados à produção, circulação e recepção do texto e à sua 

arquitetura externa e interna (COSTA, 2012, p.108-109). 

Observa-se que, geralmente, muitas das questões de compreensão de 

texto contidas nos livros didáticos são relativas à fase de pós-leitura, e não à 

fase de leitura propriamente dita. Questões como: “qual é a sua opinião sobre o 

texto?”, “o que você faria se estivesse passando pela situação abordada no 

texto?” ou “você já viveu algo semelhante ao apresentado no texto?” apontam 

                                            
72

 Essa atividade foi comentada em capítulo anterior desta tese, no qual foi apresentado o 
documento em questão. 
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para além do texto, já que dizem respeito à opinião do leitor. Segundo os 

PCN+, “as práticas mal-sucedidas com textos ocorrem geralmente quando, em 

vez de abordar o texto em si, discutem-se temas que surgem a partir do texto.” 

(BRASIL, 2002, p.116). Logicamente, a sala de aula de língua estrangeira é um 

espaço onde o aluno pode e deve se manifestar. Entretanto, não seria 

recomendável preterir o texto em questão e a voz de seu autor, deixando-os de 

lado e utilizando-os como um simples pretexto para uma conversação informal 

sobre seu tema ou para ensinar gramática. 

Além disso, cabe ressaltar que a diversidade textual e genérica contida 

nas coleções não é o bastante para a realização de um bom trabalho didático. 

A forma de abordá-los precisa também ter qualidade e ser diferenciada, pois 

cada gênero tem sua especificidade e, sendo assim, não cabe submeter a um 

mesmo roteiro cristalizado de abordagem uma notícia, um poema e uma 

propaganda, por exemplo.   

Veremos agora como são abordados os textos contidos nas coleções 

analisadas. Como explicado no capítulo sobre a metodologia, foi feito um 

recorte para viabilizar a análise. Assim, serão consideradas as atividades 

contidas nas seções de leitura da primeira e da última unidade dos três 

volumes de cada coleção. 

5.3.1 Coleção Enlaces  

Como foi informado no capítulo sobre metodologia, onde foram 

apresentadas as coleções, a seção de leitura da coleção Enlaces é chamada 

¡Y no sólo esto! e está presente em todas as unidades dos três volumes. Há 

também atividades de compreensão leitora em uma das seções do apêndice, 

chamada Un poco más de todo, que não serão analisadas aqui. Um diferencial 

positivo da coleção é a seção de produção escrita, denominada En otras 

palabras, na qual são apresentados os elementos constitutivos do gênero 

discursivo que deverá ser produzido pelo aluno. Essa seção introduz o gênero 

com informações sobre sua finalidade, sua esfera de circulação, seu público 

alvo, seu suporte, etc. Observações ao redor do texto chamam atenção para 

aspectos formais do gênero, tais como sua estrutura, formas verbais 
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predominantes, recursos gráficos, etc. Entretanto, essa seção não será objeto 

de análise nesta tese. 

 

Volume 1 – Unidade 1 

 

A seção é iniciada com um breve fragmento de uma crônica em 

português, com a definição de chat, solicitando que se relacione essa definição 

com a história em quadrinhos que vem em seguida, por meio de uma questão 

de múltipla escolha. Seguem-se questões pessoais sobre o tema, que remetem 

à experiência de vida do aluno. Essas atividades são introdutórias ao texto 

principal; funcionam como pré-leitura do texto seguinte, que é 

consideravelmente maior e será abordado de forma mais aprofundada. Em 

geral, essa estrutura da seção ¡Y no sólo esto! repete-se ao longo das oito 

unidades dos três volumes da coleção. 

Voltando ao texto principal, um artigo de jornal eletrônico sobre a 

impunidade na Internet (Anexo 1), inicia-se a atividade solicitando a 

identificação das palavras desconhecidas e a tentativa de deduzir seu 

significado por meio da observação do contexto. Das nove questões de 

compreensão, identificam-se:  

1) as que solicitam respostas subjetivas, que remetem para fora do texto, 

indagando sobre o que o aluno pensa a respeito do tema, como solucionaria o 

problema em questão, se conhece alguma situação parecida com aquela 

narrada. Por exemplo: 

¿Conoces situaciones en las que haya habido algún tipo de consecuencia al que ha creado el 

perfil falso, insultado o utilizado datos e imágenes de manera inadecuada? 

(Enlaces, volume 1, p.17) 

  

2) as que solicitam localização de informação explícita no texto, no modelo 

“copiação” de que fala Marcuschi (2007), tal como a que se segue: 

¿Qué tipos de personas suelen sufrir delitos morales en internet? 

(Enlaces, volume 1, p.17) 

 

 3) as que solicitam que o aluno faça inferências e que, no caso, são duas: 

- El fragmento del texto “...son juzgados día a día en un tribunal repleto de jueces, aunque sin 
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testigos ni pruebas”. ¿Cómo se interpretan las palabras tribunal y jueces? 

- ¿Cómo definirías la expresión utilizada en el texto “googlear un nombre”? 

(Enlaces, volume 1, p.17) 

 

Ao analisar essas questões contidas no livro do aluno, conclui-se que as 

características de natureza temática, composicional e estilística do gênero 

artigo não são levadas em consideração, ou seja, tais questões poderiam ter 

sido propostas para qualquer outro gênero, o que nos leva a concluir que o 

texto não é abordado enquanto tal. No entanto, no Guía del profesor (p.12), 

orienta-se que, como atividade de pré-leitura, sejam destacados os elementos 

extra-textuais e, ainda, indague-se a que gênero pertence o texto, onde 

costuma ser publicado, quem é seu autor, a frequência e o motivo da leitura de 

artigos por parte dos alunos. Apesar dessa proposta bastante pertinente de 

pré-leitura, verifica-se que as atividades de leitura e pós-leitura não 

correspondem ao que se conhece e ao que preconizam os documentos como 

tais. O que está ali sendo chamado de leitura é simplesmente a leitura 

silenciosa do texto seguida pelo estudo do vocabulário, como se comprova a 

seguir: 

La lectura 

Como se trata del primer texto del libro, motive a los alumnos para la primera lectura y deje un 

tiempo suficiente para la lectura silenciosa, sin interrumpirles. Verifique la comprensión global 

del texto planteando una o dos preguntas sobre el tema, por ejemplo: 

a) ¿Qué debemos introducir cuando iniciamos una conexión en un chat o red social? 

b) ¿Cuáles suelen ser las primeras informaciones que se dan en una conversación en un 

chat? 

Luego, guíeles hacia una segunda lectura para la comprensión del texto en su totalidad, 

trabajando con el contenido o los aspectos formales: deducción del vocabulario, uso del 

diccionario, etc. Dígales que lean y marquen las palabras que no conocen. Aclare el 

vocabulario sólo al final y traten de que deduzcan el significado primero. Otra opción es 

escribir los significados de la palabra que usted cree que dejarán dudas mientras los alumnos 

leen. Al concluir la lectura ellos tratarán de descubrir a cuál palabra se refiere cada significado. 

(Enlaces, Volume 1, Guía del profesor, p.13) 

 

 

Mesmo o que se está propondo como avaliação da compreensão global 

do texto (questões a e b citadas acima) não procede, pois, para responder a 
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essas perguntas, a leitura do texto é dispensável.  E mais ainda, o que se 

denomina pós-leitura diz respeito, na realidade, às questões de compreensão 

leitora que acompanham o texto: 

La pos lectura 

Las actividades para la comprensión lectora presentan dos tipos de ejercicios: los que llevan al 

alumno a reflexionar sobre el tema y sobre lo que han entendido y los que permiten la 

exploración concreta del texto. En el primer caso (en esta lección el ejemplo sería el ejercicio 

6), los alumnos pueden contestar en portugués pues la respuesta sería libre (además, por 

tratarse de las primeras lecciones, no hay un dominio del idioma que les permita participar en 

español). El ejercicio 7 ejemplifica el segundo tipo de actividades: la intención es buscar en el 

texto la respuesta en lengua española. 

(Enlaces, Volume 1, Guía del profesor, p.13)  

 

Volume 1 – Unidade 8 

Declarações de jovens que praticam surf iniciam a seção. Como não se 

disponibiliza a fonte, infere-se que foram criadas pelos autores da coleção. Cito 

algumas: 

- Practico el surf desde hace un año y medio. Me gusta mucho el Ravalsurf. Tengo muchas 

ganas de seguir mejorando en el surf. (Othmane Belbaita, 16 años, marroquí) 

- Soy Mohamed Zainoune, soy de Marruecos y tengo 18 años. Llevo en Barcelona dos años. 

Hace un mes que hago surf y me gusta mucho y también me gusta cantar rap. 

(Enlaces, volume 1, p.133) 

 

As questões propostas são bastante óbvias, exigindo do aluno a simples 

identificação de informações explícitas nos textos, tais como a nacionalidade 

dos rapazes, o lugar onde moram, o que gostam de fazer além de surfar. Em 

seguida, como texto principal, introduz-se uma notícia sobre um projeto de 

inclusão social por meio da prática desse esporte, que está sendo realizado em 

Barcelona (Anexo 2). Cinco questões são apresentadas: duas de vocabulário 

(sinonímia e tradução), uma de gramática (identificação do referente do 

pronome lo) e outras duas que têm por objetivo a identificação das ideias 

centrais do texto, uma delas por meio da relação entre os parágrafos e a 

síntese do seu conteúdo e a outra em que se solicita a identificação dos 

principais aspectos do texto contidos no resumo que introduz a notícia. 

No Guía del profesor  estão presentes as atividades de pré-leitura, 

leitura e pós-leitura. Novamente, as de pré-leitura condizem com o que se 
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espera desse tipo de atividade: introdução ao tema do texto por meio de 

conversa informal sobre o surf – se gostam, se praticam, o que é necessário 

possuir para praticá-lo, e análise do título com o fim de elaborar hipóteses de 

leitura. Entretanto, as propostas seguintes não fazem sentido. Como leitura, 

pede-se a produção de um texto: 

La lectura 

Pídales a los alumnos que propongan otro copete que pueda sustituir el que aparece en el 

texto original y que comparen entre todos al final de la lectura. 

(Enlaces, Volume 1, Guía del profesor, p.25)   

e como pós-leitura, a realização dos exercícios de leitura, ou seja, a resposta 

às cinco questões que acompanham o texto: 

La pos lectura 

Una vez realizada la lectura, realicen los ejercicios a a d. En el caso del ejercicio e, una 

variación puede ser sugerir otro título. 

(Enlaces, Volume 1, Guía del profesor, p.25)   

 

Em seguida, como atividade que verdadeiramente pode ser considerada 

de pós-leitura, sugere-se pedir aos alunos que busquem na Internet outros 

textos sobre projetos sociais baseados em esportes, com o fim de ampliar o 

tema.   

 

Volume 2 – Unidade 1 

 

Essa seção é iniciada com uma série de perguntas relacionadas aos 

passos que devem ser seguidos para se escolher uma profissão. Elas 

funcionam como atividade de pré-leitura para mobilizar para a leitura do texto 

seguinte, retirado de um site argentino sobre cursos universitários (Anexo 3). O 

texto traz informações sobre um curso de licenciatura, o que permite identificá-

lo como um texto informativo de tipologia descritiva, mas não é possível 

identificar a que gênero pertence. As duas primeiras questões propostas não 

podem ser respondidas, pois se referem a outro texto que, 

surpreendentemente, não se encontra na unidade. Nas questões seguintes, 

requer-se do aluno:  

1) que localize informação explícita no texto: 

¿Cuáles son los conocimientos que se requieren de un licenciado en Ciencias del Ambiente? 
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(Enlaces, volume 2, p.15) 

2) que infira informações implícitas no texto: 

Señala la opción que NO forma parte de las actividades del licenciado en Ciencias del 

Ambiente, según el texto. 

(  ) Analizar las prácticas ambientales de la empresa. 

(  ) Participar en la elaboración de reglamentos, leyes y decretos relacionados con el medio 

ambiente. 

(  ) Estudiar las posibilidades de impacto ambiental en la implantación de industria y proyectos 

turísticos. 

(  ) Determinar formas de prevenir, proteger y conservar el medio ambiente. 

(  ) Escribir y firmar informes sobre causas del calentamiento global.  

(Enlaces, volume 2, p.15) 

3) que una orações por meio de conectores - atividade que prescinde da leitura 

do texto, apesar de o enunciado solicitar que se relacionem as colunas 

segundo o que se pode inferir por meio da leitura. 

O livro do professor traz como pré-leitura uma proposta de discussão 

sobre orientação vocacional e que os alunos se dediquem, em duplas, a refletir 

sobre as perguntas apresentadas antes do texto, com o fim de motivá-los.  A 

atividade de leitura se reduz a chamar atenção para o caráter descritivo do 

texto e para seu título e subtítulo. Explica-se ao professor que, para esse fim, 

recorra às questões 2a) e 2b), mas elas são inexistentes. Como pós-leitura, os 

estudantes devem pesquisar sobre algumas das carreiras listadas ou mesmo 

outras de seu interesse. No entanto, reforço, não existe essa lista de carreiras 

citada tanto nesta atividade como em um dos enunciados. Outra atividade 

proposta para essa fase é a de responder às questões de compreensão leitora, 

o que seria próprio da fase de leitura e não de pós-leitura: 

La pos lectura 

(...) Pida a los alumnos que respondan las actividades propuestas en los ejercicios a a e. 

(Enlaces, volume 2, Guía del profesor, p.11) 

 

Volume 2 – Unidade 8 

 

Inicia-se a seção com um jogo de palavras cruzadas de países onde 

aconteceram desastres naturais e meio-ambientais: esses acidentes são 

descritos e os alunos, por meio de seus conhecimentos prévios e pelas pistas 

presentes nos textos, devem completar a cruzadinha com o nome do país. 
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Essa é, então, a atividade introdutória ao texto que se segue, um artigo 

adaptado, extraído de um jornal eletrônico, que trata da drástica redução de um 

lago localizado na antiga União Soviética, efetuada pela ação humana (Anexo 

4). 

No livro do professor temos interessantes propostas de atividades de 

pré-leitura, como a resolução da palavra cruzada e a elaboração de hipóteses 

de leitura a partir do título do artigo. Além disso, informa-se ao professor o 

endereço eletrônico por meio do qual se pode ter acesso a fotos e mapa com a 

transformação do lago ao longo do tempo, sugerindo que sejam mostrados aos 

alunos. A proposta de leitura, por outro lado, é de simplesmente ler o texto e 

marcar o vocabulário desconhecido: 

La lectura 

Pídales a los alumnos que lean el texto y marquen el vocabulario desconocido. Al final, 

tratarán de descubrir las palabras nuevas con los propios compañeros y/o con la ayuda del 

profesor.  

(Enlaces, volume 2, Guía del profesor, p.24) 

 Como pós-leitura, orienta-se que o professor procure trabalhar com 

colegas de trabalho de áreas mais especificamente relacionadas ao tema, com 

o fim de aprofundá-lo e, novamente, consta a orientação de que os alunos 

“realicen las atividades de verificación propuestas” (Enlaces, volume 2, Guía 

del profesor, p.24), ou seja, respondam às questões de leitura do texto.   

Com relação a tais questões, identificam-se: 

1) as de busca de informação explícita: 

a) ¿Cuándo se dividió en dos partes el mar de Aral y cómo pasaron a denominarse? 

f)    ¿Qué consecuencias tuvo para la población costera y el clima la desertificación del 

mar? 

(Enlaces, volume 2, p.133) 

 

 2) as de inferência de informação implícita no texto: 



118 
 

c) Si consideramos la fecha de publicación del artículo, ¿qué expectativa hay para el mar Aral 

Grande dentro de una década? 

d) Relaciona los hechos a sus consecuencias. 

HECHO CONSECUENCIA 

Intento de construir el dique en el Aral Pequeño  

Cambio del curso de agua de los ríos para abastecer la 

plantación de algodón 

 

Prisa en construir los canales  

 

e) Considerando que un mar normal tiene 35 gramos de sal por litro, ¿qué parte del mar 

supera esta cifra en aproximadamente 3,4 veces? 

(Enlaces, volume 2, p.133) 

 

 

3) uma questão de gramática: 

b) Observa el demonstrativo “este” en el segundo párrafo y contesta: ¿a qué mar se refiere?  

(Enlaces, volume 2, p.133) 

  

Confirma-se novamente a ausência da abordagem do texto enquanto 

gênero, ao se deixar de lado, por exemplo, indagações sobre suas condições 

de produção, recepção e circulação. 

 

Volume 3 – Unidade 1 

 

Uma tabela publicada em um site com o resultado de uma enquete 

sobre a saúde sexual e reprodutiva de jovens uruguaios, seguida de um breve 

texto, da mesma fonte, com outros dados da enquete – o uso de 

anticoncepcionais entre esses jovens - iniciam essa seção de leitura. As 

questões propostas funcionam, segundo orientação contida no livro do 

professor, como atividade de pré-leitura para o texto principal.  

Esse texto é o artigo de um site de uma fundação argentina de 

prevenção contra a AIDS (Anexo 5). Nele, aborda-se a doença não somente 

como uma questão sanitária, mas como uma questão social, enfocando a 

relação desigual entre homens e mulheres. Para responder às três primeiras 

questões, basta que o aluno localize a resposta e copie fragmentos do texto: 

a) ¿Por qué es difícil para algunas mujeres evitar la contaminación? 

b) Según el texto, las desigualdades de género, es decir, la diferencia social entre hombres y 
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mujeres, contribuye a la expansión de la enfermedad. ¿Por qué? 

c) Para las niñas, ¿cuáles son las consecuencias de la aparición del SIDA en su entorno 

familiar? 

(Enlaces, volume 3, p.15) 

 

As duas questões seguintes admitem respostas pessoais, de opinião do 

aluno quanto ao tema abordado: 

d) ¿Por qué es importante saber decir NO en la vida de pareja? 

e) ¿Crees que los jóvenes que conoces reciben información adecuada sobre educación 

sexual? 

(Enlaces, volume 3, p.15) 

 

 

 O que no livro do professor está proposto como atividade de leitura são 

a identificação das ideias principais do texto e o levantamento do vocabulário 

desconhecido. 

Um poema de Mario Benedetti, gênero de presença rara nessa coleção, 

é outro texto que se apresenta. Por meio das questões de exploração, não se 

contemplam, por exemplo, os recursos poéticos utilizados pelo autor. 

Responder a elas não exigiria muita reflexão por parte do aluno. Simplesmente, 

indaga-se se o eu poético pode ser definido como machista, qual é sua 

expectativa com relação à amada e o que ela pode esperar dele (Enlaces, 

volume 3, p.15).  

Como pós-leitura, o livro do professor recomenda equivocadamente que 

sejam respondidas as questões de leitura (referentes ao artigo e ao poema) 

comentadas acima. Sugere-se ainda que sejam comparados os dois gêneros e 

sua temática e que se faça um debate sobre a relação homem/mulher e o 

machismo.  

 

Volume 3 – Unidade 8 

 

Um símbolo do Mercosul e o título de um dos protocolos do acordo 

iniciam a seção de leitura da última unidade da coleção Enlaces. O texto 

principal é um fragmento desse protocolo, que trata da integração educativa 
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entre os Estados membros do Mercosul, Bolívia e Chile (Anexo 6). As questões 

propostas são, sem exceção, de localização de informação explícita no texto: 

a) En el primer párrafo del texto hay dos clasificaciones diferentes para los Estados miembros. 

¿Cuáles son e qué países se incluyen en cada una? 

b) Si consideramos el resto del documento, ¿dónde tiene validez el documento en el momento 

que se escribe el protocolo? 

c) El protocolo se origina en dos documentos anteriores. ¿Cuáles son, cuándo y en qué países 

se firmaron? 

d) Según el protocolo, ¿cómo la educación puede ayudar a vencer los desafíos del proceso de 

integración regional? 

(Enlaces, volume 3, p.133) 

Seguem-se a elas dois artigos desse protocolo com questões de 

inferência de informação implícita, mas que tampouco exigem do aluno leitor 

um grau de reflexão mais profundo:  

e) Lee el Artículo Primero. ¿Qué le permite a un estudiante brasileño de primaria o de 

secundaria no técnica el protocolo? 

f) Lee el Artículo Segundo. ¿De qué forma este artículo ayuda a un estudiante que cambia de 

país? 

(Enlaces, volume 3, p.133) 

 

O livro do professor traz como proposta de pré-leitura indagar aos 

alunos sobre o Tratado e apresentar-lhes os símbolos do Mercosul, além de 

explorar o título do protocolo. As atividades de leitura e pós-leitura mantêm o 

mesmo equívoco constatado nas unidades anteriores: simples identificação de 

vocabulário desconhecido e das ideias principais do texto como leitura e, como 

pós-leitura, o que seria uma atividade de leitura, isto é, responder às questões 

que se seguem ao texto. Propõe-se, ainda, que o professor elabore algum 

projeto com a equipe de História. 

Ao fazer o recorte das unidades que seriam abordadas neste item da 

análise, optei pela primeira e pela última unidade de cada volume da coleção 

na expectativa de que se evidenciasse uma gradação de complexidade na 

abordagem dos textos, não somente dentro do volume (unidade 1 x unidade 8), 

mas também entre os volumes (o número 1 traria questões mais simples e o 

número 3 outras mais complexas). No entanto, essa hipótese não se confirmou 

com a análise. É surpreendente que o trabalho de compreensão leitora 

proposto na última unidade do último volume dessa coleção – que encerra o 
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processo de ensino-aprendizagem de espanhol de alunos que estão 

concluindo o terceiro ano do EM – deixe tanto a desejar, priorizando questões 

de simples cópia do texto ou de expressão de opinião pessoal.  

Em geral, a análise das seções de leitura da Coleção Enlaces aqui 

apresentada demonstrou que os textos são abordados de maneira formatada e 

previsível. Não se diferencia o tratamento dado a um poema e a um artigo, por 

exemplo, o que demonstra que a dimensão genérica do texto não é levada em 

conta na maior parte das atividades de leitura. As propostas de pré-leitura 

condizem com a expectativa e com o que preconizam os documentos, mas as 

de leitura e pós-leitura aparecem no livro do professor de forma confusa e 

equivocada.   

Apesar de o Guia do PNLD ter avaliado que “as atividades de 

compreensão escrita (...) se caracterizam por promover a utilização de 

diferentes estratégias...” (BRASIL, 2011, p.27), elas se repetem 

monotonamente na abordagem dos textos, com pouquíssimas variações. Nas 

atividades aqui analisadas, identificaram-se, prioritariamente, questões de 

busca de informação explícita no texto, que pouco estimulam a reflexão e a 

capacidade crítica dos alunos. 

 

5.3.2 Coleção Síntesis  

A seção de leitura de Síntesis se chama Para leer y reaccionar. Ocupa, 

em geral, de duas a três páginas, dependendo da extensão do texto, que é 

chamado de Texto principal, já que existe outra seção – Para leer y reflexionar 

-, onde está o Texto complementario, que não vem acompanhado de questões 

de leitura73. Não se encontra, no livro do professor, orientação alguma sobre 

como apresentar o texto principal das unidades. Não há nenhuma proposta de 

pré-leitura. O que se encontra antes do texto principal é a seção denominada 

Gramática básica, onde se sistematizam e praticam, por meio de exercícios 

                                            
73

 Junto ao texto complementar, consta para o profesor a informação de que “en el manual que 
acompaña el libro del profesor, se proponen preguntas para la realización de un debate” 
(MARTIN, 2011). Consultando o livro do professor, mais especialmente o do volume 1 da 
coleção, identificam-se, não raras vezes, propostas de atividades a partir da leitura desse texto 
que vão para além de um debate, tais como atividades de pré-leitura e pós-leitura que, como 
se mostrará adiante, não são contempladas no trabalho com o texto principal. 
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estruturais, itens gramaticais.  Em todas as unidades dos três volumes, abre-se 

essa seção com uma história em quadrinhos, ali presente exclusivamente para 

se abordar algum tema gramatical. Observe-se o exemplo a seguir (Síntesis, 

volume 1, p. 65), no qual as falas dos personagens não são nem ao menos 

tomadas como exemplo para a explicação gramatical, ou seja, o texto está ali 

como simples ilustração: 

 

 

Outro gênero mal explorado na coleção é a letra de música, presente 

com frequência na seção denominada Apartado, incluída a cada quatro 

unidades de cada volume. Suas atividades têm por objetivo, segundo o autor, 

“propiciar uma reflexión sobre textos y contextos y su importancia para 

comprender los discursos” (MARTÍN, 2011, p.77). Encontram-se ali variados 

gêneros, acompanhados de questões de compreensão por meio das quais se 

indaga, por exemplo, sobre seu tema, suas características, seu objetivo, suas 

ideias principais. As letras de música sempre fecham a seção, mas, 

diferentemente dos outros gêneros, estão ali unicamente para se ensinar 

gramática, assim como as histórias em quadrinhos da seção Gramática Básica. 

Exemplifico com a música La Flaca, do grupo espanhol Jarabe de Palo, contida 

no volume 1 da coleção (p.162/163). Sua letra é composta por sete estrofes e, 

somente na última, aparecem duas palavras no diminutivo: ladito e loquito. 
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Todas as seis questões que se seguem exploram esse item gramatical, 

deixando-se de lado, por exemplo, todo o universo cultural expresso por meio 

desse gênero híbrido, formado por palavra e som. O que Nascimento e 

Trouche (2008) pensam sobre a abordagem didática do poema/canção pode 

ser estendido para as letras de música:  

Es oportuno recordar que trabajar en clase un poema/canción tiene validez 
siempre que lo tomes como productor de sentido, el lugar de encuentro donde se 
reúnen y se suman la lengua, el mito y la sociedad y desde donde afloran datos 
importantes para una lectura complementaria y esencial de otra cultura. 
(NASCIMENTO e TROUCHE, 2008, p. 82). 

No entanto, é justamente o contrário o que se evidencia ao se observar 

o tratamento dado a esse gênero discursivo na coleção Síntesis, como se 

explicou. Outro exemplo é a abordagem de Canción del elegido, de Silvio 

Rodríguez, importante representante do movimento Nueva Trova Cubana, 

contida no volume 2 da coleção (p.162 a 164).  A ideologia revolucionária, a 

crença na luta armada como veículo para se alcançar a paz e a poesia da 

canção são deixadas de lado para se tratar exclusivamente de verbos no 

particípio e formação de adjetivos, temas das seis questões propostas. Apenas 

uma delas associa o conteúdo linguístico, no caso, a abundância de adjetivos, 

à construção de sentidos: 

En la canción se utilizan muchas expresiones para calificar. Identifica esas expresiones y 

reflexiona sobre su importancia para el sentido del texto. 

(Síntesis, volume 2, p.164) 

 

 Retornando aos textos principais das unidades, passo agora a analisar 

a forma como são abordados, na seção de leitura Para leer y reaccionar. Da 

mesma forma que na coleção Enlaces, restrinjo-me à primeira e à última 

unidade de cada volume. 

 

Volume 1 – Unidade 1 

 

Quatro apresentações pessoais (Anexo 7) retiradas de um site que não 

é possível acessar (www.terrenoculto.com) são abordadas por meio de 

questões que demandam estratégias de leitura do tipo scanning, de busca de 

informação específica, como se vê adiante: 

http://www.terrenoculto.com/
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Contesta: 

a) ¿Quiénes están buscando trabajo? 

b) ¿Quiénes están en búsqueda de amigos? 

c) ¿Quién es el mayor? 

d) Y el menor, ¿quién es? 

Marca con una X la información que ha aparecido en los textos: 

a. (  ) nombre              g. (  ) fecha de nacimiento 

b. (  ) religión              h. (  ) aficiones 

c. (  ) teléfono              i. (  ) nombres de los padres 

d. (  ) edad                    j. (  ) apodo 

e. (  ) dirección            k. (  ) signo 

f. (  ) profesión            l. (  ) dirección electrónica 

(Síntesis, volume 1, p.20) 

A terceira questão solicita que o aluno escreva um texto como os que 

leu, ou seja, não se refere à compreensão leitora, mas à produção escrita.  

No livro do professor, não há nenhuma orientação sobre pré e pós-

leitura desses textos. 

 

Volume 1 – Unidade 8 

  

O texto da seção é um conto de García Márquez (Anexo 8). O gênero 

conto não é abordado como tal; as questões são de simples compreensão do 

texto e poderiam acompanhar qualquer outro gênero. A linguagem, o estilo, a 

caracterização dos personagens, o tempo, o espaço, nada disso é abordado 

nas questões propostas. Há uma primeira questão de vocabulário (tradução de 

termos), seguida de três questões de identificação de informação explícita no 

texto: 

- ¿Quiénes son los personajes del cuento? 

- ¿Cómo era la rutina del señor B? 

- ¿Por qué dijo el médico que lo que se necesitaba allí no era un médico sino un 

detective? 

(Síntesis, volume 1, p.145) 

A última questão, ao menos, aborda o texto como um conto, fazendo 

referência ao seu desenlace e solicitando ao aluno que opine se a frase final 

afirma ou nega o caráter ficcional do texto. 
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No livro do professor, não há nenhuma orientação sobre pré e pós-

leitura desse texto, tal como na unidade 1. 

 

Volume 2 – Unidade 1 

 

 Novamente, temos um conto, de autoria de Julio Cortázar (Anexo 9), 

como texto principal da unidade. As questões propostas são de identificação do 

tema (questão a), inferência de informações implícitas no texto (b,c,d) e 

expressão pessoal (e), como se vê abaixo: 

a. ¿Cuál es el tema del cuento? 

b. ¿Cómo son los famas? 

c. ¿Cómo son los cronopios? 

d. ¿Cómo son las esperanzas? 

e. ¿Con cuál de ellos te identificas más? ¿Por qué? 

(Síntesis, volume 2, p.15) 

 

No livro do professor, não há nenhuma orientação sobre pré e pós-

leitura desse texto, tal como nas unidades 1 e 8 do primeiro volume. 

 

Volume 2 – Unidade 8 

 

Enquanto na maior parte das unidades da coleção os textos, tanto orais 

quanto escritos, se relacionam tematicamente, nesta unidade o texto principal 

está completamente desconectado. Trata-se de um conto infantil (Anexo 10) 

que narra a história de uma menina estudiosa que não sabia acentuar 

corretamente as palavras, o que a deixava muito triste e preocupada, a ponto 

de chegar a sonhar que os acentos haviam acabado. O drama da personagem, 

muito provavelmente, não suscitaria grande interesse por parte de alunos do 

segundo ano do Ensino Médio. Trata-se do “fenômeno do texto sobre a escova 

de dente” de que falam os PCN do Ensino Fundamental (BRASIL, 1998, p.45): 

desloca-se a linguagem do mundo social, ao abordar temas que não 

promovem o engajamento discursivo do aluno. Além disso, não é possível 

estabelecer nenhuma conexão com outros textos e atividades das distintas 

seções da unidade que tem como tema o futuro:  
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Para oír y comprender – texto oral: um programa de rádio no qual se apresentam as notícias 

do dia, com predominância de verbos no futuro; 

Algo de vocabulario – texto escrito: previsões de horóscopo;  

Para charlar y escribir - atividades: elaboração de perguntas e respostas sobre o futuro da 

humanidade / criação de notícias positivas a partir de manchetes com verbos no futuro; 

Para leer y reflexionar – texto escrito: adaptação de artigo de jornal eletrônico, de autoria de 

Leonardo Boff, sobre o futuro que terá a nossa civilização.                                                          

(Síntesis, volume 2) 

  

As perguntas elaboradas para abordar o conto são elementares, não 

exigem um mínimo de reflexão crítica dos alunos, que copiarão mecanicamente 

as respostas ou exercitarão a gramática, acentuando palavras e identificando 

verbos acentuados no texto, como se pode conferir a seguir: 

a. ¿De qué trata el cuento? 

b. Las palabras del cuento no llevan tilde. ¿Por qué? 

c. Según el cuento, sin las tildes “resultaría muy complicado que otras personas 

entendiesen lo que escribimos”. Para que sepas qué palabras no fueron acentuadas, 

las subrayamos. Con todo respeto a la propuesta de la autora, pero para que 

entrenemos la acentuación, ¿serías capaz de poner las tildes que faltan? 

d. Y a ti, ¿te parece importante acentuar las palabras? ¿Por qué? Contesta oralmente. 

e. Busca en el texto los verbos que llevan tilde conjugados en: 

-pretérito indefinido: 

-pretérito imperfecto: 

-futuro imperfecto: 

(Síntesis, volume 2, p.144) 

 

Consultando o livro do professor, não se identificam propostas de pré-

leitura e pós-leitura do texto em questão. 

 

Volume 3 – Unidade 1 

  

Um artigo adaptado (Anexo 11), retirado de um site que atualmente está 

desativado (www.geocities.com), é o gênero ao qual pertence o texto principal 

dessa unidade.   

Nenhum aspecto do gênero artigo é abordado por meio das questões 

propostas, que se resumem a: 1)verificação de compreensão do vocabulário do 

http://www.geocities.com/
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texto (questões 2 e 5); 2)expressão de opinião pessoal (questões 3 e 6) e 3) 

identificação de informação explícita no texto (questão 4). As questões são 

numeradas a partir do número 2 porque, antes do texto, encontra-se o item 1 

com a solicitação de que o mesmo seja lido pelo aluno. 

2. Traduce libremente: 

a. hacer carrera 

b. o por lo que sea 

c. da el pistolazo de salida 

3. Cómo valoras tú las aspiraciones de los profesionales presentadas en el texto? 

Aspiraciones Poca 

importancia 

Mucha 

importancia 

Ninguna 

importancia 

ganar mucho dinero    

desarrollar un trabajo interesante    

tener un buen ambiente de trabajo    

disfrutar de flexibilidad horaria    

tener autonomía    

4. Según el texto, ¿se puede decir que hay una relación justa entre capacidad profesional y 

suelos elevados? ¿Por qué? 

5. Relaciona las definiciones con las palabras correspondientes: 

a. hacer indagaciones para descubrir nuevos conocimientos (  ) entresijos 

b. ilimitada, muy grande                                                           (  ) inmensa 

c. recibir una retribución                                                          (  ) plan 

d. lugar oculto o cosa guardada en él (plural)                          (  ) sueldos 

e. salario de empleos profesionales (plural)                             (  ) percibir 

f. proyecto, programa o intención de hacer algo                      (  ) investigar 

6. ¿Ya has elegido una carrera? ¿Qué has tenido en cuenta para hacerlo? 

(Síntesis, volume 3, p.14) 

 

Não se encontram propostas de atividades de pré e pós-leitura para 

esse texto, nem no corpo da unidade, nem no livro do professor.  

 

Volume 3 – Unidade 8 

 

O texto principal da última unidade da coleção Síntesis é uma fábula 

guatemalteca, de Augusto Monterroso (Anexo 12).   Observa-se, por meio das 

questões que o acompanham, uma atenção a características próprias do 
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gênero fábula, tais como a personificação dos animais, o conteúdo moralesco, 

a tipologia narrativa. Encontram-se também, como na abordagem de todos os 

outros textos aqui apresentados, questões de tradução e de definição lexical. A 

questão 4 pode ser considerada uma atividade de pós-leitura, já que, 

mobilizados pela leitura do texto e pela definição do gênero, os alunos são 

levados a produzir oralmente, contando outra fábula que por ventura 

conheçam: 

2.Traduce libremente: 

a. a quien le había dado por la política 

b. empezaron a contrarrestarlas 

c. vidrios/cristales 

d. morado 

e. los más listos 

f. socarronamente 

3. Contesta a las preguntas: 

a. ¿Qué tipos están representados en el texto? 

b. ¿Qué animales están personificados? 

c. ¿Qué enseñanza útil o moral ofrece esta fábula? 

d. En general, las narrativas son ambientadas en un espacio físico y en un tiempo 

determinado. ¿Cuándo y dónde ocurren los sucesos narrados en la fábula? 

e. ¿Se puede decir que el autor logra un efecto irónico al utilizar un tiempo y un espacio 

prácticamente indefinidos en su narrativa? ¿Por qué? 

f. ¿Conoces a alguien que se asemeje al Camaleón? ¿Por qué? 

4. Según el Diccionario Enciclopédico Gran Espasa Ilustrado 1997, fábula es una composición 

literaria en que, por medio de una ficción alegórica, de la representación de personas o de la 

personificación de animales, se da una enseñanza útil o moral. ¿Conoces alguna fábula? 

¡Cuéntasela a tus compañeros! 

5. Relaciona las definiciones con las palabras correspondientes: 

a. cualidad de aquel que finge lo que no es o lo que no siente    (   ) reglamento 

b. trampa o engaño (plural)                                                        (   ) cristal 

c. vidrio transparente                                                                 (   ) hipocresía 

d. aquel que tiene maña o habilidad                                           (   ) mañoso 

e. conjunto de normas que regulan una actividad                        (   ) pronto 

f. rápido, inmediato                                                                   (   ) artimañas 

(Síntesis, volume 3, p.145) 

 



129 
 

Confirma-se a ausência de propostas de atividades de pré e pós-leitura 

do texto principal no livro do professor.  

No Guia do PNLD, afirma-se que “as atividades de pré-leitura 

encontram-se na página de abertura de cada capítulo” (BRASIL, 2011, p.31). 

Na realidade, essa página introduz o tema da unidade, mas não pode ser 

considerada como pré-leitura do texto principal. Por exemplo: a unidade 1 do 

terceiro volume da coleção traz em sua primeira página uma história em 

quadrinhos de Quino na qual a personagem se esforça para escrever uma 

carta afetuosa propondo o fim do relacionamento com o marido, mas diante da 

vã tentativa, despede-se, pichando agressivamente a parede da sala. Ao lado 

da HQ, encontra-se um breve texto, criado pelo autor da coleção, sobre a 

presença das mensagens eletrônicas no cotidiano das pessoas e a 

manutenção de outras formas de comunicação mais tradicionais, como por 

exemplo, as cartas.  O texto principal é, como já foi dito, um artigo chamado La 

importancia de hacer carrera (Anexo 11), ou seja, o conteúdo da página de 

abertura em nada se relaciona ao do texto principal e, sendo assim, não pode 

ser usado como pré-leitura do texto. O mesmo se dá na unidade 8 do volume 

2: em sua primeira página, há um breve texto do autor da coleção sobre as 

rápidas mudanças que a tecnologia vem trazendo e a impossibilidade de 

acompanhá-las, juntamente com a imagem de um menino que tenta tocar a 

imagem de um corpo humano que surge projetada. O texto principal, por outro 

lado, é um conto infantil que aborda a acentuação gráfica (Anexo 10), como já 

se disse. Não há como se utilizar o conteúdo da página de abertura como 

motivação para a leitura do texto principal, simplesmente porque não há 

relação entre eles, seja ela temática, tipológica ou genérica. 

Um ponto positivo da coleção é a presença substancial de contos, como 

evidenciado no gráfico sobre variedade de gêneros discursivos contido neste 

capítulo da tese. Entretanto, o tratamento dado a esse gênero é insuficiente, 

pois as questões propostas não o abordam como pertencente à esfera literária, 

mas ao contrário, o roteiro de leitura apresentado poderia servir para gêneros 

de qualquer outra esfera. 

Na coleção Síntesis, portanto, evidencia-se um trabalho de 

compreensão leitora que, como bem alertou o Guia do PNLD, prioriza a 

localização de informações. Aspectos linguísticos são abordados de forma 
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descontextualizada, sem relacioná-los à construção de sentidos do texto. Além 

disso, os textos são apresentados de forma “solta”, sem o acompanhamento de 

atividades de pré-leitura e pós-leitura, contrariando as orientações dos 

documentos e um dos itens de avaliação contido no Guia do PNLD 2012. A 

maneira superficial como os textos são abordados demonstra que a formação 

do leitor crítico deve ser uma preocupação do professor que adota esse 

material.  

5.3.3 Coleção El arte de leer español 

A coleção El arte de leer español, como explicita o próprio título, tem 

como objetivo principal o desenvolvimento da habilidade de leitura, buscando 

proporcionar “el acceso a formas diversas de información y cultura a través del 

contacto con los variados tipos de textos, sus aspectos lingüísticos, sus 

funciones y usos sociales” (PICANÇO, VILLABA, 2010, p.10). 

Essa característica da coleção se vê refletida no modelo de LD que se 

apresenta, e que o diferencia um pouco das outras coleções. Temos, em El 

arte de leer español, unidades mais extensas – como já se disse, cada volume 

possui apenas quatro unidades -, todas elas com muitos textos, praticamente 

todos acompanhados de atividades de leitura. A primeira unidade, por 

exemplo, possui catorze textos, e só para um deles, pertencente à seção Para 

curiosear, não há proposta de abordagem. Temos, portanto, ao logo das 

unidades, várias seções de leitura, denominadas Acércate, que se localizam 

imediatamente após a seção Mira, na qual constam os textos que, sem 

exceção, se relacionam tematicamente. A seção Mira ora contém 

exclusivamente o texto, ora traz, antes do texto, uma breve atividade de pré-

leitura, com perguntas para incentivar o aluno para a leitura propriamente dita 

ou com um pequeno enunciado para introduzir o texto.  

Para fins de análise, mantenho o recorte do corpus, centrando-me na 

primeira e na última unidade dos três volumes. Entretanto, como as seções de 

leitura se repetem ao longo da unidade, faço mais um recorte, dedicando-me a 

analisar as primeiras duas seções dessas unidades, ou seja, a abordagem de 

leitura dos dois primeiros textos da unidade 1 e 4 de cada volume. 
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Volume 1 – Unidade 1 

  

O primeiro texto da unidade – cujo tema é identidade - é um poema do 

escritor guatemalteco Humberto Ak’abal (Anexo 13). Antes do texto, busca-se 

mobilizar o aluno para sua leitura: 

Hay días en que nos sentimos medio perdidos, sin saber exactamente quiénes somos, 

¿verdad? A ver qué dice el poema de abajo… 

(El arte de leer español, volume 1, p.8) 

 

Como questões de exploração do texto, solicita-se que se relacione o 

poema: 1) com o quadro do pintor peruano Hugo Espíritu Escobar, que retrata 

a imagem de um violonista de olhos fechados, contida na página de abertura 

da unidade; 2) com a imagem, de autoria de Ziraldo, que acompanha o texto 

que virá a seguir. Essa segunda atividade funciona, então, como pré-leitura 

desse segundo texto. Observe-se que ambas as questões remetem para 

outros textos – o quadro peruano e o desenho brasileiro -, incentivando que se 

busque identificar os pontos de contato entre eles, proposta que nos parece 

muito produtiva, mas não há questões específicas de exploração do poema em 

si.  

O segundo texto, um artigo sobre um dos livros de Ziraldo (Anexo 14), 

traz três questões de localização de informação explícita (questões 1, 2 e 4) e 

outra que foca no conhecimento de mundo do aluno leitor (questão 3): 

1. ¿Qué le entusiasmó a Ziraldo en la poesía de Humberto Ak’abal? 

2. ¿Qué países están menos lejos (distantes) de lo que parece? ¿Qué tienen en común? 

3. ¿Qué puntos imaginas que tienen en común la trayectoria del pueblo brasileño y la 

trayectoria del pueblo guatemalteco? 

4. ¿Dónde está la patria de los niños morenos?  

(El arte de leer español, volume 1, p.9-10) 

 

Volume 1 – Unidade 4 

 

A unidade 4 de El arte de leer español tem como tema o corpo e a 

qualidade de vida. Na abertura da unidade, antes mesmo do primeiro texto, 

encontram-se perguntas que mobilizam o aluno para o tema que será 

abordado durante toda a unidade e que funcionam também como pré-leitura 
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desse primeiro texto, uma pirâmide alimentar proposta pela Sociedade 

Espanhola de Nutrição Comunitária (Anexo 15). Das quatro questões 

propostas, a 1 e a 4 são de identificação de informação implícita e explícita, 

respectivamente, enquanto a 2 e a 3 remetem para além do texto: 

1. Observa la pirámide y ordena los siguientes alimentos según la cantidad de raciones: 

azúcar, zumo de naranja, pan blanco, hamburguesa, queso, tomates. 

2. ¿Conoces la pirámide alimentaria propuesta para la población brasileña? ¿Es muy 

distinta de la española? 

3. Haz una lista de los alimentos que aparecen en la imagen y que están en tu dieta 

semanal. 

4. Además de los alimentos y sus raciones, ¿qué indica la imagen de la pirámide para 

una vida sana? 

(El arte de leer español, volume 1, p.99) 

As atividades de pós-leitura vêm a seguir, na seção Dale, mas entendo 

que as questões 2 e 3 citadas acima são também desse tipo. 

O texto seguinte, um artigo de blog no qual se apresenta um livro sobre 

hábitos alimentares de distintas famílias no mundo (Anexo 16), é abordado por 

meio de oito questões: 

1. ¿De quién es el texto? ¿Cuándo lo publicó? ¿En qué medio de comunicación? 

2. ¿Has comprendido el número (5.000.000.000) de personas mencionadas en el texto? 

¿Consigues imaginarlo? ¿Cómo se escribe ese número en letras (por extenso)? 

3. ¿A quiénes se refiere la expresión “su dieta” en: “¿Podrías imaginar su dieta?” 

4. ¿Y si te pidieran para “sacar todos los chunches de sus alacenas”? Explica qué harías. 

5. ¿De qué trata el libro mencionado en el texto? 

6. ¿Quiénes realizaron la investigación que compone el libro? ¿Qué propósito tenían los 

investigadores? 

7. ¿Qué significa “abismales diferencias”? 

8. ¿Qué tipos de materiales componen el libro, según el texto? 

 (El arte de leer español, volume 1, p.100-101) 

Predominam, portanto, questões de identificação de informação explícita 

(questões 5, 6 e 8) e de inferência de vocabulário pelo contexto (questões 4 e 

7). A primeira questão, apesar de não oferecer ao aluno nenhum desafio, 

denota preocupação com a produção e circulação do texto. 

A atividade de pós-leitura, contida na seção Dale, parte da análise de 

fotos de famílias (alemã, norte-americana e mexicana) junto aos produtos 

comestíveis que consomem. Por meio dessa atividade, os alunos são levados 

a ampliar o vocabulário sobre o tema, a comparar a realidade sociocultural das 
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famílias e, por fim, a pensar em sua realidade, pois se solicita que seja feito um 

levantamento do preço da cesta básica em sua cidade. 

 

Volume 2 – Unidade 1 

 

Antes do texto que abre a unidade 1, encontra-se uma pergunta 

motivadora de pré-leitura, acompanhada pela imagem de Cristóvão Colombo, 

retratado pelo pintor renascentista italiano Ridolfo Ghirlandaio. O texto, 

fragmento de um livro sobre a história da América Latina (Anexo 17), aborda as 

características físicas e psicológicas de Colombo. As quatro questões que se 

sucedem são de tipologia variada: na primeira, solicita-se a associação entre a 

imagem e o fragmento do texto no qual se descreve o personagem retratado; 

na segunda, requer-se a localização de informação explícita; na terceira, o 

aluno deve ser capaz de inferir o significado de uma palavra por meio da 

observação do contexto e por sua vez, a última exige do aluno a capacidade de 

inferir informação implícita no texto: 

1. ¿Por qué no coincide la descripción de Colón que hace su hijo con el retrato de la página 

anterior? 

2. Apunta las características psicológicas de Colón, destacando la diferencia de opinión de los 

estudiosos. 

3. Explica qué quieren decir los autores del texto con la frase “un ‘embaucador’ que se las 

ingenió para engañar a Isabel de Castilla con bonitas palabras”. 

4. ¿Cómo pueden afirmar los estudiosos contemporáneos que Colón era muy inteligente? 

(El arte de leer español, volume 2, p.9) 

 

A atividade de pós-leitura, contida na seção Dale, propõe que os alunos, 

em grupos, pesquisem sobre as viagens de Colombo à América e sobre sua 

relação com a Coroa Espanhola, além da relação entre Américo Vespúcio e o 

nome América dado ao continente descoberto. 

O segundo texto, pertencente à esfera literária, é de autoria de Eduardo 

Galeano e tem como tema a chegada de Colombo à América e sua primeira 

tentativa de comunicação com os habitantes locais (Anexo 18). As questões 

propostas são listadas a seguir: 

1. ¿Quiénes son Isabel y Fernando? ¿Por qué repite Colón tres veces sus nombres? 

2. ¿Por qué el intérprete de Colón no consiguió comunicarse con los nativos americanos? 
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3. ¿Qué son cartas credenciales? ¿Por qué Colón las traía de América? 

4. ¿Por qué destaca el autor del texto que los nativos no conocían la ropa, la culpa ni el 

dinero? 

5. Busca en el diccionario el significado de “hincado”. Reescribe la frase, sustituyendo esa 

palabra por un sinónimo: “Hincado, ojos al cielo, pronuncia tres veces los nombres de Isabel y 

Fernando”. 

6. En equipos: Averigüen por qué dicen los nativos: “Vengan a ver a los hombres que llegaron 

del cielo!, relacionándolo con el mito de Quetzalcoátl, el dios supremo de los aztecas. 

(El arte de leer español, volume 2, p.12-13) 

 

Por meio da primeira questão, busca-se verificar o conhecimento prévio 

do aluno que, muito provavelmente, desconhece o nome dos reis da Espanha 

e até mesmo o fato de terem eles financiado a viagem de Colombo. Sendo 

assim, a questão exigiria pesquisa por parte do aluno para poder respondê-la. 

Também a última questão exige a busca de informações extras – no caso, 

sobre o mito de Quetzalcoátl - e pode, assim, ser considerada uma atividade de 

pós-leitura. Com relação às outras questões, praticamente todas são de 

inferência de informação implícita no texto, ou seja, demandam uma reflexão 

maior por parte do aluno que as de simples cópia. A quinta questão, de 

tradução de vocábulo, solicita que o aluno reescreva a frase substituindo a 

palavra em questão por uma sinônima. Como a troca das palavras não altera o 

restante da frase, certamente o aluno dará como resposta exclusivamente o 

sinônimo encontrado por meio da consulta ao dicionário.  

Observe-se que não há nenhuma questão que aborde a dimensão 

genérica do texto, sendo simplesmente ignoradas, por exemplo, suas 

características estéticas. 

 

Volume 2 – Unidade 4 

 

Uma pergunta localizada antes do texto, juntamente com uma foto, 

mobilizam o aluno para a leitura de um artigo, retirado da revista argentina 

Viva, sobre as origens e as propriedades do tomate (Anexo 19). 

Diferentemente das questões das outras unidades analisadas, essas 

são de (V) verdadeiro ou (F) falso e de união de frases por meio de conectores: 

1.Señala las alternativas incorrectas: 
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(  ) Para los estudiosos de la botánica, el tomate es una fruta. 

(  ) En EEUU hubo una audiencia jurídica porque alguien quería patentar el tomate. 

( ) En EEUU, un manual de historia cuenta que el tomate fue considerado una fruta por la 

Corte Suprema. 

(  ) El tomate es nativo de América y por lo tanto es norteamericano. 

( ) El tomate es una planta originaria del continente americano y fue cultivado por los incas y 

aztecas, mucho tiempo antes de que llegasen los colonizadores europeos. 

2. Reescribe las proposiciones correctas uniéndolas en un único párrafo, usando los 

conectores “así” y “pues”. 

- Más o menos 700 años antes del descubrimiento de América los indios ya plantaban el 

tomate como alimento. 

- Los conquistadores llevaron semillas de tomate a Europa, pero poca gente creía que fuese 

un alimento tan bueno. 

- Los europeos no creían que el tomate fuese venenoso. 

- Los pueblos que más cultivaron el tomate en Europa fueron el español, el italiano y el 

portugués. 

- El tomate se cultiva bien en la región del mar Mediterráneo. 

3. Señala las informaciones correctas: 

(   ) Los franceses y los alemanes creían que el tomate era un alimento cultivado en África. 

(  ) Los franceses y los alemanes le dieron nombre de fruta por creer que el tomate era 

pariente de la manzana. 

(   ) Hoy día el tomate es famoso porque es bueno para el organismo. 

(  ) Hoy día el tomate es famoso porque no tiene más tantas cualidades nutricionales como 

antes. 

( ) Hoy día se habla bien del tomate porque es una riquísima fuente de sustancias 

nutricionales como las vitaminas A y C, hierro, potasio y fósforo. 

(El arte de leer español, volume 2, p.99-100) 

 

De todas as opções para marcar se são falsas ou verdadeiras (questões 

1 e 3), apenas uma delas demanda conhecimento prévio, pois para identificá-la 

como incorreta o aluno precisaria saber que a América não se reduz aos 

Estados Unidos. Todas as outras questões podem ser respondidas buscando 

informações explícitas no texto. 

Quanto à questão 2, observa-se que o enunciado não está completo, 

pois para se realizar o que se solicita – montar um parágrafo - será preciso 

fazer algumas alterações, com exclusão e inclusão de termos, e não somente 

unir as frases corretas por meio dos dois conectores listados (así e pues), 

como se pode verificar por meio da resposta sugerida no livro do professor:  
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2. Respuesta sugerida: Aun después que los conquistadores llevaron semillas de tomate a 

Europa, (×) poca gente creía que fuese un alimento tan bueno. Así, sólo algunos pueblos, 

como el español, italiano y portugués lo cultivaron, pues el tomate se cultiva bien en la región 

del mar Mediterráneo.
74

  

(El arte de leer español, volume 2, livro do profesor, p.43) 

A seção Dale traz como atividade de pós-leitura desse texto uma 

proposta de pesquisa sobre os tipos de câncer que o tomate pode ajudar a 

prevenir e uma produção de texto contendo essas informações para divulgação 

na escola. 

Alimentos funcionales é o título do segundo texto da unidade. Trata-se 

de um artigo retirado do site da European Food Information Council, 

organização sem fins lucrativos localizada na Bélgica (Anexo 20). Atente-se 

para o fato de que essas informações não constam no LD; para conhecê-las é 

preciso acessar o endereço eletrônico que acompanha o texto.  

Apresentam-se quatro questões de exploração do texto: três de múltipla 

escolha e uma de relacionar as colunas. Por meio da primeira e da terceira 

busca-se conferir se o aluno é capaz de definir, após a leitura, palavras-chave 

do texto, tais como alimentos funcionales, antioxidantes, probióticos, etc. A 

questão 2 requer que o aluno infira o significado do verbo aportar por meio da 

observação do contexto:  

2. Los alimentos funcionales son capaces de “aportar nutrientes”, que significa: 

(   ) guardar sustancias nutritivas 

(X) producir sustancias nutritivas 

(   ) sacar sustancias nutritivas 

(El arte de leer español, volume 2, p.104) 

 Identifico, nesse caso, um equívoco no gabarito do livro do professor, já 

que tal verbo não possui esse significado, o que se confirma por meio de 

consulta ao dicionário e pelo próprio conteúdo do texto no qual, em nenhum 

momento, se diz ou mesmo está implícito, que os alimentos funcionais 

produzem ou são capazes de produzir nutrientes, mas sim que oferecem tais 

substâncias, como se confirma por: “...contienen componentes biológicamente 

activos que ofrecen benefícios para la salud y reducen el riesgo de sufrir 

enfermedades”.75 

                                            
74

 O que está sublinhado diz respeito a acréscimos ou mudança de ordem e o onde se 
encontra o símbolo (×) houve exclusão de palavra. 
75

 http://www.eufic.org/article/es/page/BARCHIVE/expid/basics-alimentos-funcionales 
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A última questão é de gramática textual: solicita-se a substituição do 

conector que introduz o enunciado por outro de igual sentido. São oferecidas 

três opções e o aluno deve justificar a escolha76.  

Como atividade de pós-leitura propõe-se, entre outras coisas, que 

pesquisem dados sobre a expectativa de vida dos japoneses – população 

citada no texto – e dos brasileiros e, posteriormente, produzam um parágrafo 

com base em tais informações. 

 

Volume 3 – Unidade 1 

  

O primeiro texto do volume 3 é uma história em quadrinhos de Gaturro 

(Anexo 21). As questões 1 e 2 remetem a outras áreas, como física, 

matemática e geografia, denotando preocupação com a relação entre os 

saberes, ou seja, a interdisciplinaridade. A terceira questão, ainda que se refira 

especificamente à última fala do personagem, diz respeito ao sentido global do 

texto: 

1. ¿Qué fórmulas el personaje está describiendo? 

       a)    Energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado: 

            (  ) Epg = m.g.h     (  ) e = MC
2  

   (  ) Epe = kx
2
/2 

b) El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados: 

            (  ) a
2 
= b

2 
+ c

2    
     (  ) F(x)

2 
= x

2
+y

2
x2      (  ) π 

2
 = X

2
 + Y

2 

2. ¿En qué continente está ubicada Thailandia? 

(  ) África   (  ) Asia  (  ) Europa   (  ) Oceanía   (  ) América 

3. Según la reflexión de Gaturro, ¿cuál es la diferencia entre tener formación y tener 

información?  

(El arte de leer español, volume 3, p.9) 

   

Apesar de interessante, a proposta de exploração acima transcrita não 

contempla as características do gênero história em quadrinhos. Por exemplo: a 

associação entre imagem e texto, dimensões que têm a mesma importância 

neste gênero, não é levada em conta, assim como as marcas de oralidade 

expressas pelas interjeições e pela pontuação. 

O texto seguinte, intitulado España se apunta a la producción ecológica, 

é um artigo retirado da revista alemã (versão online) Ecos de España y 

                                            
76

 Não transcrevo aqui as questões 1, 3 e 4 por considerar suficiente a descrição feita.  
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Latinoamérica (Anexo 22). À primeira vista, não há relação temática com o 

texto anterior, mas o enunciado que se encontra antes faz o nexo entre um 

texto e outro e funciona como atividade de pré-leitura: 

¿Qué situación representa la foto que acompaña el texto? A veces la información puede 

cambiar costumbres, otras veces la información sola no resuelve el problema. ¡A ver! 

(El arte de leer español, volume 3, p.10) 

Após observar a imagem que acompanha o texto, os alunos fazem sua leitura 

e são levados a responder questões de verdadeiro ou falso e de completar 

lacunas:  

1.Señala las proposiciones falsas según el texto: 

(x) España está entre los primeros cuatro países que cultivan productos ecológicos en el 

Planeta. 

(x) Las tierras cultivadas en España para productos ecológicos disminuyó [sic] en los últimos 

quince años. 

(  ) Los españoles no están comiendo mejor, aunque la producción sea muy buena. 

(  ) Las frutas y hortalizas ecológicas son casi todas exportadas para el resto de Europa. 

(  ) Para el pueblo español estos productos son 40% más caros que para otros europeos. 

2. Completa los huecos según lo que dice el texto: 

La forma de certificación de los __________ es hecha por cada gobierno de las 

_____________ españolas, que son estados independientes. Los _________ usados para 

identificar estos productos son distintos pero todos ____________ la calidad de ellos.  

(El arte de leer español, volume 3, p.10-11) 

 

Com relação à primeira questão, identifica-se novo equívoco no gabarito 

de respostas sugerido pelo libro do professor: além do primeiro e do segundo 

enunciado serem falsos, o último também o é. Por meio da leitura do texto, 

evidencia-se que os espanhóis têm dificuldades para consumir os produtos 

ecológicos porque custam 40% mais que aqueles tratados com produtos 

químicos, e não que são 40% mais caros que para outros europeus. Essa é 

uma informação explícita no texto, não há como questioná-la, mas no gabarito 

foi considerada verdadeira. 

As duas questões transcritas acima possuem um grau de dificuldade 

baixo, principalmente levando em conta que pertencem ao volume destinado 

ao terceiro ano, ou seja, o ano final do EM. Para respondê-las, o aluno deve 

ser capaz de identificar informações explícitas e de inferir algumas implícitas. 
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Como atividade de pós-leitura, sugere-se em Dale que se investigue o 

preço de produtos orgânicos e não orgânicos no Brasil com o intuito de se 

chegar à diferença de preço entre eles e poder compará-la com a situação 

espanhola citada no texto lido.  

 

Volume 3 – Unidade 4 

 

A última unidade da coleção, intitulada La vida pasa por celebraciones, 

tem como primeiro texto um artigo do jornal argentino Clarín, em sua versão 

eletrônica, que aborda as formas de celebrar o ano novo em diferentes culturas 

(Anexo 23). 

Praticamente todas as questões de exploração desse texto são de 

identificação de informação explícita no texto, demandando do aluno simples 

cópia. Apenas a quarta exige que o aluno, por meio do contexto, procure 

compreender o sentido metafórico atribuído à palavra “puente”: 

1. ¿Cómo medían los antiguos el tempo? 

2. ¿Cuál es el punto común entre los diversos pueblos al celebrar el Año Nuevo? 

3. ¿Qué semejanza existe entre Brasil y Cuba en la celebración del nuevo año? 

4. ¿A qué “puente” se refiere en el texto cuando se afirma que “Con las doce campanadas, los 

pueblos atraviesan el puente de diferentes maneras”? 

5. ¿Qué celebran los mapuches de Chile y Argentina entre el 20 y el 25 de junio? 

6. ¿Por qué no coincide el Año Nuevo chino y vietnamita con el de los demás países? 

7. Observa: “como lo muestran las poblaciones mapuches de Chile y Argentina…” Teniendo 

en cuenta el contexto, la palabra “lo”, en negrita, se refiere específicamente a que: 

(  ) las poblaciones mapuches de Chile y Argentina celebran el nuevo ciclo en junio. 

(  ) las tradiciones de los pueblos antiguos se están fortaleciendo. 

(  ) siglos de dominación no consiguieron eliminar las tradiciones indígenas. 

(El arte de leer español, volume 3, p.105) 

 

 

A questão 7, como se viu acima, é de gramática textual: o aluno deve 

identificar o referente do pronome lo demonstrando, assim, ter compreendido 

bem o fragmento do texto ao qual se refere a questão. 

O texto seguinte, sobre a festa de carnaval em uma cidade do México, é 

um extenso artigo retirado de site sobre o turismo naquele país (Anexo 24.). As 

respostas às questões são, em geral, facilmente identificadas no texto. 
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Transcrevo aqui as perguntas, acrescentando em itálico em que parte do texto 

encontram-se as respostas:  

1. ¿Por qué afirma Martínez Fernández que una de las mayores riquezas de su país son sus 

fiestas populares? (Segundo parágrafo). 

2. ¿A qué país se refiere el autor? (Título). 

3. ¿En qué se nota la admiración del autor por el mundo prehispánico? 

4. Según Martínez Fernández, ¿cómo es el Carnaval de Calnali? (Primeiro parágrafo). 

5. ¿Qué son “carnavaleras”? (Sétimo parágrafo). 

6. ¿Cuál es la relación entre el Carnaval y la Quaresma para el Pueblo calnalense? (Quarto 

parágrafo). 

7. ¿En qué aspectos se nota la fusión de la cultura europea con la indígena? (Quarto 

parágrafo). 

8. Es una fiesta popular y espontánea; sin embargo, la mujer parece estar marginada. ¿En qué 

se nota? (Antepenúltimo parágrafo). 

9. Explica qué es el “séquito de zapatistas”, contextualizándolo en la historia mexicana. 

(El arte de leer español, volumen 3, p. 108-109) 

 

As questões 3 e 9 não se enquadram nesse modelo. No que diz respeito 

à primeira, infere-se a resposta identificando, ao longo de todo o texto, a 

importância e admiração demonstradas pelo autor com relação ao carnaval 

mexicano, “...una de las celebraciones más importantes del pueblo 

mexicano”.77 Para responder à última questão, a leitura do texto não é 

suficiente e nem mesmo necessária. É uma questão, portanto, de pós-leitura, 

que demanda pesquisa por parte dos alunos. 

Tanto o primeiro quanto o segundo texto dessa unidade vêm seguidos 

pela seção de pós-leitura Dale, que contém propostas de pesquisa em outras 

fontes, com posterior produção de textos em pequenos grupos, objetivando a 

ampliação de conhecimentos sobre o que foi lido. 

Na coleção El arte de leer español, portanto, o texto é protagonista e se 

apresenta de forma contextualizada dentro da unidade temática. Evidencia-se 

forte conexão entre os textos, que se seguem um ao outro de maneira 

articulada, sem artificialismos. A forma de abordá-los demonstra que não se 

exploram as características do texto enquanto gênero, apesar de, em algumas 

questões, notar-se alguma preocupação com o contexto de produção (de quem 

                                            
77

http://www.mexicodesconocido.com.mx.espanhol/cultura_y_sociedad/fiestas_y_tradiciones/de
talle.cfm?idpag=3779&idsec=15&idsub=60 
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é o texto, onde e quando foi publicado e a quem se destina).  Identificam-se 

atividades de pré-leitura que contribuem para mobilizar para a leitura 

propriamente dita, e de pós-leitura, que apontam para novas leituras e para 

produções orais e escritas. O Guia do PNLD 2012 aponta a necessidade de o 

professor ampliar as atividades de pré-leitura por meio de “questões que 

demandem o levantamento de hipóteses e a ativação de conhecimentos 

prévios” (BRASIL, 2011, p.23), isso porque, muitas vezes, elas estão presentes 

unicamente para introduzir o texto, com alguma provocação para sua posterior 

leitura – uma breve pergunta antes da letra de uma música questionando se o 

aluno conhece aquela canção (volume 3, p.46) ou uma simples afirmação tal 

como “El cambio climático amenaza al desarrollo humano” (volume 3, p.32) 

para introduzir um artigo sobre o tema. Essas atividades poderiam ser mais 

bem elaboradas, explorando-se melhor as estratégias cognitivas (ativação de 

conhecimentos prévios, formulação de hipóteses, realização de inferências) 

para uma leitura mais eficiente. 

Alguns equívocos no gabarito das questões proposto no livro do 

professor, como foram apontados, podem dificultar o trabalho docente. 

5.3.4 Em síntese 

Em geral, as atividades de pré e pós-leitura, quando há78, são 

interessantes, variadas e criativas, mas por outro lado, a análise das questões 

de abordagem de leitura dos textos revelou uma concepção de leitura que 

precisa ainda ser superada. Ler é mais que procurar saber o que se disse no 

texto, é questionar como se disse, porque se disse, para quem se disse, 

quando se disse, o que se deixou de dizer, o que está dito nas entrelinhas e 

muito mais.  

Fazendo um apanhado das questões contidas nas seções de leitura aqui 

analisadas, foram identificadas: a) as que demandam opinião do aluno, muitas 

vezes prescindindo da leitura do texto; b) as que solicitam identificação de 

informação explícita no texto; c) as que solicitam inferências (de vocabulário, 

de informação implícita, etc.); d) as de tradução de palavras ou expressões; e) 

as de conhecimento gramatical; f) as de reconhecimento do significado de 
                                            

78
 Relembrando, a coleção Síntesis, por exemplo, não possui essas atividades propostas no 

livro do aluno.  
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palavras; g) as de identificação das ideias centrais do texto; h) as de 

elaboração de hipóteses de leitura a partir do título do texto e i) as que 

demandam conhecimento prévio do leitor. Esses modelos de questões 

revelam, como bem analisa Costa (2012), a predominância de duas 

concepções de leitura nas coleções aprovadas pelo PNLD 2012: a linguística e 

psicolinguística.79 

No entanto, esses modelos de questões não estão distribuídos nas 

coleções de maneira equilibrada. Predominam de forma bastante considerável 

questões elementares de busca de informações explícitas no texto, denotando 

certo desprezo pela capacidade de pensar dos alunos, que se habituam a esse 

modelo de questão e se mostram muitas vezes despreparados para interagir 

com o texto que leem, queixa corriqueira entre professores das mais diversas 

disciplinas. Por sua vez, são menos recorrentes, por exemplo, questões do tipo 

c), g) e i) e ainda menos as do tipo h), citadas no parágrafo anterior. Revelou-

se, então, um trabalho enfadonho, repetitivo, maçante e pouco desafiador para 

alunos que queremos formar como cidadãos críticos e comprometidos.  

Ainda é preciso dar um salto de qualidade para se chegar a um trabalho 

de compreensão leitora no qual se valorize o texto em todos os seus aspectos, 

sem reduzi-lo ao estudo de seu tema ou de seu vocabulário, por exemplo. As 

características discursivas dos gêneros, formas relativamente estáveis de 

enunciados que circulam histórica e socialmente, devem ser exploradas com o 

fim de levar o aluno a perceber a forte e dinâmica relação entre linguagem, 

história e sociedade. O texto, visto como fenômeno sociodiscursivo - 

concepção assumida por Bakhtin - e não como fenômeno puramente 

linguístico, exige uma abordagem didática que abarque sua função, sua 

autoria, suas condições de produção, circulação e recepção e sua tripla 

dimensão (conteúdo temático, estilo e construção composicional).  

Apesar de não ser objetivo deste estudo a investigação sobre os motivos 

da adoção, por parte do professorado, desta ou daquela coleção, registro aqui 

os números que revelam a quantidade de unidades do livro do aluno de 

                                            
79

 A autora explica que atividades tais como encontrar informação explícita no texto, localizar 
elementos linguísticos, apresentar o significado de uma palavra e fazer traduções revelam a 
concepção linguística de leitura. Já a psicolinguística é identificada por meio de questões de 
ativação de conhecimentos prévios, reconhecimento de informações implícitas, realização de 
inferências, formulação de hipóteses, ênfase em conhecimentos prévios. (COSTA, 2012, 
p.104). 
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espanhol adquiridas pelo governo brasileiro no PNLD 2012. Síntesis foi a 

coleção mais demandada pelos professores: 4.862.608 unidades, seguida por 

Enlaces, com 1.545.018 e El arte de leer español, com 819.393.80 Esses dados 

poderiam ser estudados em uma nova pesquisa, por meio da qual se 

investigariam os porquês desses números, entrevistando professores para 

procurar saber como se efetuou a escolha e que critérios foram levados em 

conta para tal, por exemplo. 

  

                                            
80

 Informações retiradas do site do FNDE, contidas em tabela com a quantidade e os valores de aquisição 

por título dos LD comprados pelo MEC para todas as disciplinas do Ensino Médio (Regular e EJA) no 

PNLD 2012. 
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6. Considerações finais 

Nesta tese, que foi motivada pela preocupação com a qualidade do livro 

didático brasileiro de espanhol para o ensino médio, procurei reconhecer as 

concepções de texto e leitura contidas nos documentos norteadores brasileiros, 

identificar a natureza dos textos contidos nas coleções, no que diz respeito aos 

gêneros a que pertencem e à sua procedência e, ainda, descrever e analisar 

as atividades de leitura das coleções, cotejando-as com as orientações dos 

documentos. Para alcançar tais objetivos, foram trilhados alguns caminhos, que 

rememoro aqui nestas considerações finais.  

Inicialmente, foram revisitadas as bases teóricas das abordagens 

interativa e discursiva de leitura. Na primeira, que é fruto da união de outros 

dois modelos - o da leitura como decodificação e o da leitura como cognição, 

entende-se que o processo de ler se realiza na interação entre autor e leitor, 

por meio do texto. Nesse processo, o leitor lança mão de estratégias, tais como 

inferências, formulação de hipóteses e ativação de conhecimentos prévios com 

o fim de investigar as pistas deixadas no texto e reconstruir o percurso trilhado 

pelo autor.  

Na perspectiva discursiva de leitura, por outro lado, entende-se que é 

inviável essa reconstrução, pois as condições de produção de um texto não se 

repetem, ou seja, é na produção da leitura que se constroem novos sentidos 

para o texto. A comunicação discursiva se estabelece por meio dos gêneros do 

discurso, conceito incorporado nesta tese tomando-se como base as 

contribuições de Bakhtin, que concebe gêneros como tipos relativamente 

estáveis de enunciados compostos por três dimensões interligadas: conteúdo 

temático, estilo e construção composicional. Como se viu, na abordagem dos 

gêneros discursivos, interessam sobremaneira seus aspectos sócio-históricos. 

Sendo assim, ao propor um trabalho de leitura na escola com base nos 

gêneros, é necessário destacar sua relação estreita com as distintas esferas da 

atividade humana, atividade essa que está determinada social e historicamente 

e que é, por isso, necessariamente dinâmica. 

 Ao investigar as concepções de texto e leitura contidas nos documentos 

norteadores do MEC relativos ao EM, pude constatar que: 
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● Os PCN-EM propõem, para o ensino-aprendizagem de LE, o 

desenvolvimento da competência comunicativa dos alunos e criticam o estudo 

abstrato da LE enquanto sistema, o que foi alvo de críticas por parte de Moita 

Lopes em documento do MEC intitulado Parâmetros Curriculares do Ensino 

Médio em Debate81: 

A principal crítica feita [nos PCNEM] se refere a como se evitar educação linguística 

pautada unicamente na competência linguística/gramatical. Esse é um dos chavões do 

ensino de línguas dos anos 70, que, de modo algum, corresponde aos avanços teóricos 

atuais e nem possibilita pensar as demandas no uso das línguas em nossos dias. (BRASIL, 

sem data, p.42)  

 O documento é bem pouco extenso, de caráter bastante geral, traçando 

um panorama sobre o ensino de LE no EM e não se encontram ali orientações 

sobre o trabalho didático com o texto e sua leitura.  

 

● Os PCN+, por sua vez, são um documento bastante contraditório no 

que diz respeito às orientações sobre o trabalho com o texto e às concepções 

de texto e leitura. Primeiramente, recomenda-se que o ensino-aprendizagem 

de LE se centre no desenvolvimento da função comunicativa, priorizando a 

leitura e compreensão de textos. Em seguida, afirma-se que o trabalho deve 

ser realizado com base em três frentes, listadas sempre nessa mesma ordem: 

estrutura linguística, aquisição vocabular e leitura e interpretação de textos. 

Apesar de afirmar que o último item é o mais importante, os conhecimentos 

relativos ao sistema da língua ocupam um lugar tão privilegiado no documento 

que se chega a afirmar que os verbos, substantivos e conjunções “são os três 

pilares que constituem o significado do texto propriamente dito” (BRASIL, 2002, 

p.117). Percebe-se outra contradição no documento quando se afirma, por um 

lado, que “é na produção de sentidos que reside o objetivo fundamental da 

linguagem” (BRASIL, 2002, p.120), mas, por outro lado, encontram-se 

enunciados como “captar o sentido” e “decodificar um texto” que denotam uma 

visão de leitura como decodificação de palavras e apreensão do significado 

contido no texto. 

● As OCEM possuem um capítulo geral sobre LE e outro específico 

sobre o espanhol que, no que diz respeito a texto e leitura, não se comunicam. 

                                            
81

 Não tive acesso ao ano de publicação, que certamente se deu depois da publicação dos 
PCNEM e PCN+ e antes das OCEM, ou seja, entre 2003 e 2005. In: 
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/02Linguagens.pdf. Acesso em julho de 2012. 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/02Linguagens.pdf
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Enquanto no capítulo de LE encontram-se reflexões teóricas sobre leitura e 

letramento críticos, no de espanhol se fala da compreensão leitora a partir da 

perspectiva sociointeracional, opondo-a à concepção de leitura como 

decodificação : “mais além da decodificação do signo linguístico, o propósito é 

atingir a compreensão profunda e interagir com o texto, com o autor e com o 

contexto (BRASIL, 2006, p.151). 

Além desses documentos, debrucei-me sobre o Guia do PNLD e 

identifiquei, por meio da análise de questões sobre compreensão leitora 

contidas na ficha de avaliação, a concepção de leitura como interação. O Guia 

também demonstra preocupação com a origem dos textos, com a pertinência 

de seus temas e com sua diversidade tipológica e genérica, visando à 

formação do leitor crítico. O Guia concebe, ainda, linguagem como prática 

discursiva, propondo então, ainda que implicitamente, uma aproximação entre 

as concepções interativa e discursiva de leitura. 

Revisitadas as concepções interativa e discursiva de leitura e descritos e 

analisados os documentos, julguei ter “preparado o terreno” para realizar a 

análise das coleções de LD de espanhol aprovadas pelo PNLD 2012, análise 

essa que me permitiu constatar, em linhas gerais: 

 

● Quanto à variedade de gêneros discursivos: 

 

- Confirmou-se a presença de gêneros variados recomendada pelos 

documentos e anunciada no livro do professor das coleções; entretanto, o 

predomínio do gênero artigo é muito grande, em detrimento de outros gêneros, 

como os da esfera literária, por exemplo, que são praticamente inexistentes, 

exceto na Coleção Síntesis, na qual se encontra um número razoável de 

contos. Predominam, portanto, textos referenciais, de caráter informativo, 

enquanto aqueles em que predominam outras funções da linguagem são 

preteridos. Diante disso, questionei se, diante da presença ínfima de gêneros 

da esfera literária nos LD, a formação humanística do aluno não estaria, de 

certa forma, sendo comprometida, pois o domínio de conteúdos informativos, 

ainda que necessário, não é suficiente para tornar o homem melhor, mais 

sensível às questões sociais que o envolvem. O rico repertório de gêneros do 

discurso que possuímos para nos comunicar está relacionado, como nos 
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ensinou Bakhtin, a distintas esferas da atividade humana, e é fundamental que 

sejam contemplados no LD. 

 

● Quanto à pluralidade cultural e à origem dos textos: 

 

- Ainda que se identifiquem textos de distintos países, constatou-se que 

a Espanha e a Argentina ocupam uma posição hegemônica. Sendo assim, o 

reconhecimento da pluralidade linguística e cultural do mundo hispânico fica, 

de certa forma, comprometido, e preconceitos e estereótipos acabam sendo 

reforçados.  

- Por meio da observação das fontes que acompanham os textos, 

concluiu-se que a maior parte deles provém de meios virtuais, em detrimento 

dos meios impressos, o que se justifica, provavelmente, pela facilidade cada 

vez maior de acesso aos textos digitalizados. No entanto, os gêneros surgidos 

com o advento da internet não são maioria, ou melhor, estão entre os 

minoritários nas coleções analisadas.  

 

● Quanto à abordagem de leitura dos textos: 

  

- Os textos não são absolutamente abordados enquanto gênero. As 

questões de leitura seguem, em geral, um roteiro padronizado, igual para todos 

os gêneros, e que desconsidera suas características composicionais, temáticas 

e estilísticas. Além disso, aspectos relacionados à produção, circulação e 

recepção dos textos não são levados em conta e, quando são, resumem-se à 

simples identificação do nome do autor e da fonte onde foram publicados, por 

exemplo;  

- Como bem alertaram Fanjul (2011) e Costa (2012), a ênfase dada à 

temática dos textos acaba resultando no seu apagamento, pois são deixados 

de lado aspectos fundamentais do gênero, relacionados à sua produção, 

circulação e recepção e à sua arquitetura externa e interna; 

- Apesar de serem utilizadas, na abordagem dos textos, distintas 

estratégias de leitura (formulação de hipóteses, inferência de significado, 

localização de informação no texto, etc.) não se investe no sentido de o aluno 

tornar-se consciente dessas estratégias. Por exemplo: diante do título de um 



148 
 

texto, o leitor elabora hipóteses de leitura que serão ou não confirmadas. Nas 

coleções de LD analisadas, não se retoma, após a leitura, essa questão, 

perguntando o porquê da hipótese e como ela se confirmou ou não. Outro 

exemplo: ao inferir o significado de uma palavra no texto, o aluno não é 

chamado a explicar que associações foram feitas por ele até chegar à 

resposta; 

- Predominam questões de identificação de informação explícita no 

texto, apontando para uma visão de texto como repositório de informações e 

de leitor como alguém que deve ser capaz de captar dados do texto. 

- A expectativa de que se evidenciasse uma gradação de complexidade 

na abordagem dos textos (o primeiro volume traria questões mais simples e o 

terceiro, outras mais complexas), em geral, não se confirmou. No volume 3 das 

coleções não foi raro encontrar questões de cópia do texto ou de simples 

expressão de opinião pessoal, sem se buscar confrontá-la com outras opiniões; 

- Atividades de pré-leitura - que contribuem para mobilizar para a leitura 

propriamente dita - e de pós-leitura - que apontam para novas leituras e para 

produções orais e escritas, nem sempre estão presentes nas coleções. 

Síntesis, por exemplo, não as contém. Enlaces, por sua vez, confunde, 

reiteradamente, as três fases (pré-leitura, leitura e pós-leitura) nas orientações 

do livro do professor; El arte de leer español traz atividades de pós-leitura 

interessantes, mas as de pré-leitura são muito breves, apenas com o objetivo 

de introduzir a temática do texto e deixando de lançar mão de estratégias como 

elaboração de hipóteses e realização de inferências. 

 

Os resultados da análise realizada apontam, portanto, para a 

necessidade de se avançar na seleção de livros didáticos de espanhol, que 

efetivamente coloquem em prática o que expõem em sua fundamentação 

teórica, baseada nas orientações contidas nos documentos norteadores 

brasileiros: um trabalho de leitura focado na abordagem de variados gêneros 

do discurso, de procedências também variadas, que vise à formação de um 

aluno leitor questionador, capaz de construir sentidos para o texto e refletir 

criticamente por meio da leitura. A expectativa é de que a qualidade desses 

materiais aumente gradativamente, pois essa edição do PNLD 2012 foi ainda a 

primeira a selecionar LD de LE para o ensino médio, ou seja, os autores e 
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editores de LD investirão mais, certamente, nessa qualidade, com o fim de 

terem suas obras aprovadas, adaptando-se às exigências dos editais. Mais 

ainda: os próprios editais vão sendo aprimorados ao longo do tempo. Talvez 

assim se possa colaborar para reverter o quadro desalentador que se revela 

quando se analisam os índices de analfabetismo e de proficiência em leitura 

dos cidadãos brasileiros. 

Vale ressaltar que os resultados alcançados por meio desta pesquisa 

não são, em absoluto, considerados como ponto de chegada. Objetiva-se que 

sejam, ao menos, provocadores de novas discussões sobre o tema abordado. 

Espero, portanto, com as reflexões apresentadas nesta tese, ter podido 

contribuir para que se realizem novas pesquisas na área. 
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