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RESUMO 

 
Rodrigues-Martins, Gabrielle Oliveira. Os gêneros discursivos nas atividades de leitura dos 

livros didáticos de espanhol: PNLD 2011 e 2014. 2015. 112 f. Dissertação (Mestrado em Estudos 

de Linguagem) – Instituto de Letras, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2015. 

 

Este trabalho dedica-se a analisar a abordagem conceito de gênero do discurso nas atividades de 
leitura das coleções selecionadas pelos editais do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD): 

Español ¡Entérate! (BRUNO et al, 2009) e Saludos – Curso de Lengua Española (MARTIN, 

2010), do PNLD 2011, e Cercanía (COIMBRA et al, 2012) e Formación en Español – Lengua y 

Cultura (VILLALBA et al, 2012), do PNLD 2014. Pretende-se, em um primeiro momento, 

observar se há uma exposição conceitual sobre o gênero no Manual do Professor e, caso haja, a 

qual vertente dos estudos genéricos a coleção se filia. Em seguida, serão analisadas as propostas de 

atividades de leitura presentes no Livro do Aluno e de que forma o disposto no Manual do 

Professor se reflete efetivamente no volume destinado ao estudante. Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCNs (MEC/SEF, 1998) defendem que a leitura em língua estrangeira, além de ser 

utilizada no contexto social imediato do aluno, atende às necessidades mais amplas da educação 

formal, contribuindo para o desenvolvimento integral do aluno. Entende-se aqui os gêneros 

discursivos como formadores de nosso discurso (BAKHTIN, 2011), logo seu amplo conhecimento 
e domínio são indispensáveis para a competência discursiva. Utiliza-se o estudo dos gêneros neste 

trabalho com o intuito de desestabilizar as práticas de ensino voltadas para a gramática normativa, 

como forma de fazer emergir o dialogismo do texto, mostrando as vozes presentes na construção 

dos sentidos (ROJO, 2008). A conclusão alcançada é que todas as coleções didáticas atendem aos 

critérios estabelecidos pelos Editais de 2011 (MEC/FNDE, 2008) e de 2014 (MEC/FNDE, 2011) 

em seus Manuais do Professor, no entanto, a configuração do Livro do Aluno é diversa. Necessário 

reiterar que somente as atividades que foram identificadas como de leitura pelas próprias coleções 

se encaixam nesta análise. Assim, em cerca de um terço das atividades identificadas como de 

leitura no Entérate não existe compreensão leitora. As atividades de compreensão leitora sem 

trabalho com gêneros completam a totalidade do Entérate, alcançam cerca da metade do Saludos e 

quase a totalidade do Formación en Español. No Saludos aproximadamente metade corresponde à 

atividade de compreensão leitora e trabalho com a estrutura do gênero. Por fim, as atividades de 

compreensão leitora e trabalho com diferentes aspectos dos gêneros compreendem a totalidade do 

Cercanía, um quinto do Formación e a sétima parte do Saludos. Tal investigação culmina com o 

notório avanço das coleções de 2011 para 2014, e conduz a uma grande expectativa para a próxima 

seleção, em 2017. 

 

Palavras-chave: Compreensão leitora. Gêneros discursivos. Espanhol. PNLD. 

  



 

 

 

 

RESUMEN 

 

 
Rodrigues-Martins, Gabrielle Oliveira. Os gêneros discursivos nas atividades de leitura dos 

livros didáticos de espanhol: PNLD 2011 e 2014. 2015. 112 f. Dissertação (Mestrado em Estudos 

de Linguagem) – Instituto de Letras, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2015. 

 

Este trabajo está dedicado a analizar el enfoque del concepto de género discursivo en las 

actividades de lectura de las colecciones seleccionadas por el “Programa Nacional do Livro 

Didático” (PNLD): Español ¡Entérate! (BRUNO et al, 2009) y Saludos – Curso de Lengua 

Española (MARTIN, 2010), del PNLD 2011, y Cercanía (COIMBRA et al, 2012) y Formación en 

Español – Lengua y Cultura (VILLALBA et al, 2012), del PNLD 2014. Se pretende, en un primer 

momento, ver si hay una exposición conceptual sobre género en la Guía Didáctica y, si es así, qué 

aspecto de los estudios sobre el género la colección sigue. A continuación, analizar las propuestas 

de actividades de lectura presentes en el libro y cómo lo dispuesto en la Guía Didáctica se refleja 

efectivamente en el volumen asignado al estudiante. Los “Parâmetros Curriculares Nacionais” - 

PCN (MEC/SEF, 1998) sostienen que la lectura en una lengua extranjera, además de ser utilizada 

en el contexto social inmediato del estudiante, satisface las necesidades más amplias de la 

educación reglada, lo que contribuye al desarrollo integral del estudiante. Se entiende aquí géneros 

como formadores de nuestro discurso (BAKHTIN, 2011), así que su amplio conocimiento y 

dominio son esenciales para la competencia discursiva. Se utiliza el estudio del género en este 

trabajo con el fin de desestabilizar a las prácticas de enseñanza que se sostienen en la gramática 

normativa como una forma de hacer emerger el dialogismo del texto, mostrando las voces presentes 

en la construcción de los sentidos (ROJO, 2008). La conclusión es que todas las colecciones de 

enseñanza cumplen los criterios establecidos por las convocatorias de 2011 (MEC/FNDE, 2008) y 

2014 (MEC/FNDE, 2011) en sus Guías Didácticas, sin embargo, el ajuste en el Libro del Alumno 

es diverso. Necesario reiterar que sólo las actividades que han sido identificadas como de lectura 

por las propias colecciones encajan en este análisis. Así, alrededor de un tercio de las actividades 

identificadas como de lectura en Entérate no existe comprensión lectora. Las actividades de 

comprensión lectora sin trabajo con géneros completan la totalidad de Entérate, alcanzan 

aproximadamente la mitad de Saludos y casi la totalidad de Formación en Español. En Saludos 

aproximadamente la mitad corresponde a la actividad de comprensión lectora y el trabajo con la 

estructura de género. Por último, las actividades de comprensión de la lectura y el trabajo con 

diferentes aspectos de los géneros comprenden la totalidad de Cercanía, y una quinta parte de 

Formación y la séptima parte de Saludos. Esta investigación culminó con el avance notorio de las 

colecciones del año 2011 para el 2014, y lleva a la gran expectativa a la siguiente selección en el 

2017. 

 

Palabras-clave: Comprensión lectora. Géneros discursivos. Español. PNLD. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo justifica-se a partir da sabida “tradição, bastante estendida e 

consolidada, de se contar com o apoio constante dos livros didáticos, senão como o único 

material utilizado, ao menos como o principal” (MEC/SEB, 2006, p. 154). O interesse pelo 

estudo de livros didáticos de língua espanhola e a recente inserção, em 2011, de coleções 

didáticas do componente curricular Língua Estrangeira Moderna nas escolas públicas 

brasileiras por meio do Programa Nacional do Livro Didático - PNLD, nos anos finais do 

Ensino Fundamental, suscitam a necessidade de uma investigação desses materiais.  

O PNLD avalia uma série de requisitos estabelecidos em edital, fazendo uma 

análise horizontal das coleções inscritas, ou seja, há uma série de requisitos definidos em 

edital, que começam da qualidade do papel e da impressão e vão até as questões 

pedagógicas mais delicadas, como não reprodução de preconceitos. Propõe-se neste 

trabalho uma análise vertical, isto é, que busca uma apreciação detalhada apenas do 

aspecto escolhido, no caso, os gêneros discursivos nas atividades de leitura, com vistas à 

contribuição acadêmica.  

A opção primeira por analisar as atividades de leitura se deve à importância dessa 

competência na formação integral do sujeito. Ademais, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais1 - PCNs (MEC/SEF, 1998) apontam que a leitura, além de ser utilizada no 

contexto social imediato do aluno, atende às necessidades mais amplas da educação 

formal. Ainda, ressalta que a aprendizagem da leitura em língua estrangeira pode auxiliar 

no desenvolvimento integral do letramento do aluno. Por fim, tal documento justifica o 

                                                 

 

1 Seguimos recorrendo a tais documentos – Parâmetros Curriculares Nacionais (MEC/SEF, 1998) e 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio (MEC/SEB, 2006) –, embora tenham prescrito em função da 

aprovação das novas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, pela relevância no 

cenário brasileiro, bem como a especificidade com que tratam cada disciplina. 
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foco na leitura considerando os objetivos realizáveis na maioria das escolas brasileiras - 

quantidade de alunos em sala, tempos de aula e materiais disponíveis.  

Entende-se aqui que o propósito fundamental do processo educativo é a formação 

de cidadãos, para tanto faz-se relevante a investigação do papel de cada integrante dessa 

prática: aluno, professor, materiais didáticos. Cabe destacar a relevância da competência 

leitora, uma vez que o aluno deve estar preparado para assumir uma postura crítica frente a 

quaisquer textos (escritos e orais) – considerando-se que “onde não há texto, não há objeto 

de pesquisa e pensamento” (BAKHTIN, 2011, p. 307).  

O estudo dos gêneros feito neste trabalho se mostra relevante na medida em que, 

como defende Bakhtin (2011), são os organizadores de nosso discurso. A amplitude do 

conhecimento genérico e seu domínio são indispensáveis para a competência discursiva. O 

autor (BAKHTIN, 2011) assinala a relevância do conhecimento genérico, que é adquirido 

com a convivência em sociedade.  

Conforme defendem os PCNs (MEC/SEF, 1998), são da ordem da interação tanto o 

exercício do poder no discurso quanto a resistência a ele. Cada sujeito tem seu lugar 

definido social e historicamente e seu discurso mostra essa posição. Formar o aluno para 

uma postura crítica frente aos diversos textos com que será defrontado ao longo da vida, 

capaz de observar as vozes presentes em cada enunciado, apto a perceber o que poderia ser 

dito e não o foi, é também tarefa da aula de língua estrangeira. Para tal educação crítica, 

urge a necessidade de se incluir o estudo dos gêneros nos livros didáticos, como meio para 

a formação de leitores competentes. Conforme Rojo (2008), existe, então, a demanda de 

desestabilizar as práticas de ensino ultrapassadas, direcionadas para a gramática normativa, 

e os gêneros são solicitados como forma de fazer emergir o dialogismo do texto, mostrando 

as vozes presentes na construção dos sentidos. 

Há recentes pesquisas sobre o PNLD de Língua Estrangeira. Com foco no espanhol, 

destacam-se Costa (2011), que trabalha com leitura e com a escrita, Silvério (2014), sobre 

a identidade do Brasil e dos brasileiros, Novaes (2014), sobre a sexualidade e a família, e 

Vazquez (2014), que analisa o Edital de 2011. Em consulta ao Banco de Teses da CAPES 

(2014), buscando por “PNLD Espanhol”, alcançou-se o resultado de quatro pesquisas: 

Santos (2012), sobre as orientações culturais para a leitura, Ferreira (2012), sobre o 
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tratamento do gênero nas histórias em quadrinho, Martins (2012), sobre o conteúdo 

cultural nas obras selecionadas, e Tello (2012), sobre leitura e identidade. Dessa forma, 

observa-se que, embora desperte o interesse dos pesquisadores, ainda há poucas pesquisas 

sobre o tema. 

O PNLD é voltado para a distribuição de obras didáticas aos estudantes da 

educação básica das redes públicas brasileiras que aderem ao programa. Conforme Daher, 

Freitas e Sant’Anna (2013), a maneira que se dá a seleção de coleções didáticas 

atualmente, com o processo avaliativo executado por professores, sob coordenação de uma 

universidade federal, data da década de 90. Os alunos do Ensino Fundamental e do Médio 

recebem as coleções, que são escolhidas pelos professores da escola, dentre as aprovadas 

pelo programa. Embora desde 1937 haja, no Brasil, políticas públicas associadas a livros, 

cabe destacar que o componente curricular língua estrangeira somente começou a fazer 

parte do programa no Edital de 2011, por meio do espanhol e do inglês, vinte e seis anos 

depois que o programa tomou os moldes hoje praticados.  

O interesse sobre o assunto da minha pesquisa emergiu primeiramente a partir de 

dois pontos: a leitura em língua estrangeira e a análise de livro didático (LD). Meu 

interesse pela leitura deve-se ao fato de eu ter participado como bolsista de Iniciação à 

Docência da Universidade Federal Fluminense, enquanto aluna de graduação, do projeto 

“Oficina de leitura em língua estrangeira: espanhol e inglês”, no qual trabalhávamos essa 

competência, produzindo material e oferecendo oficinas de língua espanhola a alunos da 

educação básica da rede pública no município de Niterói e naquele momento percebemos a 

importância do trabalho com o gênero para a formação de um leitor competente. Por outro 

lado, ainda na graduação, cursei a disciplina “Linguística Aplicada ao Ensino de 

Espanhol”, cujo trabalho final era uma análise de LD e optei por examinar as atividades de 

leitura de uma obra para o Ensino Médio. Tal tarefa me conduziu a diversos 

questionamentos, principalmente sobre o leitor que se pretende formar a partir das 

atividades.  

A inquietação com a formação leitora dos alunos se intensificou quando me tornei 

professora de espanhol dos anos finais do Ensino Fundamental da Rede Municipal de 

Niterói. Tal fato fomentou meu interesse pela pesquisa e tornou-se imprescindível um olhar 



13 

 

 

 

 

mais detido sobre o desenvolvimento das atividades que serão trabalhadas com os alunos 

nesses manuais; observação necessária a qualquer material que seja levado para a sala de 

aula. Já que a leitura é um campo amplo, resolvi ajustar minhas lentes, como na metáfora 

presente nos Parâmetros Curriculares Nacionais (MEC/SEF, 1998), e direcionar meu foco 

aos gêneros do discurso, que serão elucidados oportunamente.  

Sendo o governo federal o maior comprador de livros do país e o Programa 

Nacional do Livro Didático o maior do mundo (CASSIANO, 2007), faz-se imprescindível 

a análise do material que alcança tamanha proporção, chegando a 99,34% das escolas 

públicas brasileiras (FNDE, 2003). É fundamental refletir sobre o que está entrando nas 

instituições de ensino e contribuindo para a formação cidadã de nossos alunos ou o que 

está destoando desse objetivo. 

A necessidade de delimitação do tema do presente trabalho leva a analisar a 

abordagem dos estudos do gênero do discurso nas atividades de leitura, nos livros de 6º 

ano das coleções de Língua Espanhola aprovadas no PNLD 2011 (Español ¡Entérate! e 

Saludos – Curso de Lengua Española) e no PNLD 2014 (Cercanía e Formación en 

Español – Lengua y Cultura), os dois únicos editais até o momento com a disciplina 

Língua Estrangeira para o Ensino Fundamental. Pretende-se, em um primeiro momento, 

observar se há uma exposição conceitual sobre o gênero no Manual do Professor e, caso 

haja, a qual vertente dos estudos genéricos a coleção se filia. Em seguida, serão analisadas 

as propostas de atividades de leitura presentes no Livro do Aluno e de que forma o disposto 

no Manual do Professor se reflete efetivamente no volume destinado ao estudante. 

Segundo o PNLD, Manual do Professor é entendido como a versão do Livro do Aluno que 

contém respostas e sugestões ao professor, além da seção final normalmente com o mesmo 

nome: “exemplares entregues do manual do professor são compostos pela parte do livro do 

aluno de forma integral e pela parte referente às instruções e orientações teórico-

metodológicas ao professor” (FNDE, 2011, p.13). Desse modo, será verificado se os textos 

consideram a relação entre sentido e contexto, ou seja, se são compreendidos enquanto 

práticas sociais. 

Assim, a partir dos estudos de leitura, pretendemos especificamente analisar se há o 

cumprimento do exigido nos editais quanto à formação integral do aluno e à maneira como 
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se relacionam os pressupostos teóricos-metodológicos apresentados no Manual do 

Professor e as atividades didáticas propostas. São objetivos específicos desta investigação: 

ponderar sobre a relação entre o que é proposto no Manual do Professor a respeito de 

gênero e a maneira como são desenvolvidas as atividades de leitura no Livro do Aluno, 

além de examinar a proposição de atividades que favoreçam a formação do leitor 

competente. 

Esta dissertação possui três capítulos. O primeiro, de contextualização deste 

trabalho, apresentará brevemente a trajetória histórica do LD no Brasil até a criação do 

PNLD e sua situação atual. Além disso, será exposto o processo de inclusão do 

componente curricular Língua Estrangeira Moderna no referido programa, tendo, portanto, 

destaque os Editais de 2011 e de 2014.  

O segundo capítulo, fundamentação teórica, objetiva refletir sobre os gêneros 

discursivos. Na primeira seção, há uma breve síntese das vertentes de estudo sobre os 

gêneros do discurso e como são classificados no Brasil. Posteriormente, será apresentada a 

perspectiva bakhtiniana e, por fim, um intento de relacionar os estudos de gêneros com a 

sala de aula. 

O terceiro capítulo traz as seguintes seções: inicia-se com a indicação dos 

caminhos percorridos desde a definição do tema até a conclusão da pesquisa; em seguida, 

tem-se a descrição detalhada dos LDs analisados; e, ao final, mostra-se o levantamento das 

atividades de leitura das obras e apresenta-se a análise de atividades selecionadas.  

Por fim, apontam-se as considerações finais, as referências bibliográficas e os 

anexos.  

A seguir, inicia-se a contextualização do trabalho, situando historicamente o LD no 

Brasil e a recente inserção do componente curricular Língua Estrangeira Moderna. 
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1 O LIVRO DIDÁTICO E O PNLD 

 

 

Este capítulo pretende apreciar brevemente a trajetória histórica das políticas 

públicas relacionadas ao LD no Brasil até a criação do Programa Nacional do Livro 

Didático - PNLD, bem como acompanhar o processo de inserção do componente curricular 

Língua Estrangeira Moderna no referido programa.  

 

 

1.1 A história do livro didático no Brasil 

 

Para analisar a trajetória das políticas públicas relacionadas ao LD, é preciso 

considerar que seus aspectos históricos e políticos são indissociáveis. Freitag et al (1993) 

iniciam esse percurso na década de 1930, concordando com o pesquisador Guy de 

Holanda, que atribui esse processo às transformações ocorridas no mesmo período. Haverá 

alguns saltos históricos, já que serão mencionados apenas os anos em que ocorreram fatos 

relevantes. 

O Instituto Nacional do Livro - INL, subordinado ao Ministério da Educação e Saúde 

Pública, foi criado em 1937, no período do Estado Novo. Seus objetivos específicos não 

eram preceituar sobre as políticas do LD, função que lhe caberá em décadas posteriores 

(DAHER et al, 2013). No ano seguinte, em 30 de dezembro de 1938, período da ditadura 

do Estado Novo (1937-1945), o Decreto-lei 1.006 (BRASIL, 1938) determina o conceito 

de LD, além de criar a Comissão Nacional do Livro Didático - CNLD, que atentava para 

um controle político-ideológico, não para uma avaliação da qualidade dos livros. Torna 

livre a produção e a importação do LD, no entanto, eles deveriam ter autorização prévia do 

referido ministério para que circulassem nas escolas do país. Mesmo os livros editados 

pelo poder público deveriam passar por tal crivo. Apenas o Ensino Superior estava liberado 

de tal determinação. Os diretores e professores teriam autonomia para escolher o livro que 

fosse conveniente, desde que respeitassem a relação oficial das obras de uso autorizado. 
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A CNLD seria composta por sete membros designados pelo Presidente da República, 

isentos de relação comercial com editoras brasileiras ou estrangeiras e que guardassem 

“notório preparo pedagógico e reconhecido valor moral”. A essa comissão competiria a 

análise dos livros didáticos, posicionando-se a favor ou contrária a seu uso, o incentivo à 

produção e a orientação à importação, a sinalização de obras relevantes para tradução e, 

por fim, periodicamente, o estímulo à organização de exposições nacionais dos livros 

didáticos autorizados (BRASIL, 1938). 

Sobre as causas que impediriam a autorização do LD, o decreto-lei define, em seu 

artigo 20, onze alíneas com questões que podem ser chamadas de extradidáticas 

(FREITAG et al, 1993), como: “[Não será autorizado o uso do LD:] a) que atente, de 

qualquer forma, contra a unidade, a independência e a honra nacional” (BRASIL, 1938). 

Apenas no artigo seguinte, estipula cinco outros motivos para desaprovação da obra, que 

dizem respeito à linguagem “defeituosa”, assunto com erros, redação inadequada, falta de 

nome por extenso dos autores e omissão do preço de venda.   

O Decreto-Lei 1.177 (BRASIL, 1939), de 29 de março de 1939, apenas determina, 

em seu parágrafo único, o aumento do número de membros da CNLD, que passa a ser 

composta por dezesseis integrantes. Segundo Freitag et al (1993), apesar do 

questionamento acerca de sua legalidade, das vozes críticas surgentes, os poderes da 

comissão foram ratificados pelo Decreto 8.460 (BRASIL, 1945), persistindo a 

problemática da centralização de poder, risco de censura, entre outras, mantendo a 

obrigatoriedade de anterior autorização para o uso dos livros didáticos nas escolas. No 

entanto, a legislação, como as anteriores, não se ocupa de garantir a qualidade, uma vez 

que não eram obras adquiridas pelo governo como no atual PNLD, mas se preocupa em 

observar os livros que seriam distribuídos às escolas do país, censurando, se fosse o caso 

(DAHER, FREITAS e SANT’ANNA, 2013). 

Com a designação atual, em 1985 foi criado o PNLD e somente em 2003 a 

distribuição de livros, que antes atendia somente o Ensino Fundamental, chega ao Ensino 

Médio. Além das obras didáticas, o programa seleciona e distribui “acervos 

complementares para o 1º e 2º anos do Ensino Fundamental e Médio e livros para a 

Biblioteca do Professor e da Escola” (DAHER, FREITAS e SANT’ANNA, 2013, p. 7). 
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Vinte e três anos depois, no Edital lançado em 2008 inclui-se o componente 

curricular Língua Estrangeira Moderna, composto por Espanhol e Inglês. Conforme 

assinalam as autoras a seguir: 

Trata-se, portanto, da inclusão da língua estrangeira numa política pública 

que, até então, atendia a quase todas as disciplinas do currículo escolar. 

Como produções históricas, atravessadas por visões de trabalho de 

professor de línguas, do que é língua, do que é ensinar língua estrangeira 

na escola regular, do que é o aluno de línguas dessa escola, o livro 

didático tem sido foco de comentários que o situam para muito além das 

práticas pedagógicas. (DAHER, FREITAS e SANT’ANNA, 2013, p. 2) 

 

Marca-se, destarte, mais um passo na consolidação do ensino dessas línguas no 

cenário da Educação Básica no Brasil, em especial no caso do espanhol, que teve um 

intento de restituição de seu espaço em parte pela Lei 11.161 (BRASIL, 2005), que trata da 

oferta da disciplina no Ensino Médio, tendo em vista que a oferta da língua inglesa vem 

sendo priorizada na educação básica. Torna-se, na forma da legislação citada, obrigatória a 

oferta da Língua Espanhola nos currículos de Ensino Médio e é facultada aos currículos 

dos anos finais do Ensino Fundamental, conforme já garante a LDB desde 1996. O prazo 

para conclusão do processo de implantação da lei foi de cinco anos. 

No ano seguinte à promulgação da lei, em 2006, publicaram-se as Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio (MEC/SEB, 2006), que, no capítulo denominado 

“Conhecimentos de Espanhol”, no item “3. Orientações pedagógicas para o ensino de 

espanhol: sobre teorias, metodologias, materiais didáticos e temas afins”, apontam o 

material didático como um conjunto de recursos que pode subsidiar o professor em sua 

prática pedagógica, dentre os quais se destacam os livros didáticos, os textos, os vídeos, as 

gravações sonoras e os materiais auxiliares, como gramáticas, dicionários etc. Desse modo, 

ressalta que uma seleção adequada desses instrumentos contribui significativamente para o 

ensino. No entanto, admite a prática consubstanciada de utilização do LD como único 

material empregado, que pode gerar uma relação de subordinação a essa ferramenta que 

adquire um papel mais importante que o do professor:  

É fundamental encarar o livro didático como um ponto de referência para 

o trabalho docente, como um recurso, não o único, facilitador do processo 

de ensinar e aprender, como um guia orientador geral, que auxilia na 

seleção e organização dos objetivos e conteúdos. (MEC/SEB, 2006, p. 

154) 
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Ou seja, de acordo com o documento, o livro didático é mais uma ferramenta 

contributiva para com o trabalho do professor; no entanto, há que se garantir o espaço, 

muito distinto, de cada um no processo de ensino/aprendizagem, garantindo que o livro 

não adquira um papel de autoridade em sala de aula que não lhe cabe (FREITAG ET AL, 

1993).  

Na próxima seção, serão apresentados os Editais 2011 e 2014 do PNLD, a partir 

dos quais será possível observar os critérios utilizados para as coleções didáticas do 

componente curricular Língua Estrangeira Moderna selecionadas. 

 

 

1.2 Os Editais do PNLD 

 

O trabalho com os gêneros (textuais/discursivos) aparece como critério de 

avaliação nos editais de inscrição no processo de avaliação do PNLD 2011 (MEC/FNDE, 

2008) e do PNLD 2014 (MEC/FNDE, 2011). Em seus “Critérios específicos eliminatórios 

para o componente curricular Língua Estrangeira Moderna (Inglês e Espanhol)”, no caso 

do primeiro edital, e “Princípios e critérios de avaliação para o componente curricular 

Língua Estrangeira Moderna (Espanhol e Inglês)”, no caso do segundo, ambos destacam o 

compromisso da educação escolar voltada para o desenvolvimento integral do aluno, 

visando à cidadania, além de garantir que o material didático contribua para a qualidade da 

educação pública no Brasil. 

O edital do PNLD 2011 (MEC/FNDE, 2008), no item “Princípios e critérios para a 

avaliação de coleções didáticas destinadas aos anos finais do ensino fundamental”, destaca 

o papel da educação escolar como “instrumento para a formação integral do aluno”. Uma 

vez que a língua estrangeira constitui o currículo escolar, às coleções de inglês e espanhol 

cabe cumprir as mesmas exigências de formação intelectual e cidadã das outras disciplinas, 

conforme aponta o documento citado: 

a educação deve organizar-se, de acordo com a legislação em vigor, de 

forma a respeitar o princípio de liberdade e os ideais de solidariedade 

humana, visando assim, ao pleno desenvolvimento do educando, ao seu 
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preparo para o exercício da cidadania e à sua qualificação para o trabalho. 

(MEC/FNDE, 2008, p. 34) 

 

Isto é, uma vez que a língua estrangeira é inserida no contexto escolar, passa a fazer 

parte do objetivo maior de qualquer trabalho desenvolvido em uma instituição desse tipo: 

educar. Educação entendida como fundamento para constituição do ser humano, 

possibilitando, dessa forma, a formação cidadã e, por conseguinte, para o trabalho. 

O edital do PNLD 2014 sustenta tal proposta e, em “Princípios e critérios para a 

avaliação de coleções didáticas”, defende que 

É preciso que o livro didático contribua com o trabalho do professor no 

sentido de propiciar aos alunos oportunidades de desenvolver ativamente 

as habilidades envolvidas no processo de ensino e aprendizagem, e, além 

disso, buscar a formação dos alunos como cidadãos [...]. (MEC/FNDE, 

2011, p. 72) 

 

Sendo o LD introduzido na sala de aula, é necessário atentar-se para o que ele 

produz. Ciente de que é apenas um auxiliar ao trabalho do professor, deve se ocupar de 

seguir a premissa de formação cidadã que cabe a qualquer elemento inserido no ambiente 

escolar. 

Retomando o edital de 2011, em “Princípios e critérios de avaliação para o 

componente curricular para a Língua Estrangeira Moderna”, explica-se sobre a função 

social da língua estrangeira na escola, que, como disciplina, deve garantir não apenas a 

instrumentalização, mas reconhecer o valor de seu caráter educativo e atenta para o fato de 

que  

a aprendizagem de outras línguas possibilita o contato com novas e 

variadas formas de ver e organizar o mundo e com outros valores, os 

quais, confrontados com os nossos próprios, contribuem para uma 

saudável abertura de horizontes, uma ruptura de estereótipos, uma 

superação de preconceitos, um espaço de convivência com a diferença, 

que promove inevitáveis e frutíferos deslocamentos em relação às nossas 

próprias formas de organizar, dizer e valorizar o mundo (MEC/FNDE, 

2008, p. 51) 

 

A capacidade de olhar para si, perceber sua própria cultura, a partir da cultura do 

outro é algo que se torna possível na aula de língua estrangeira. O conhecimento do outro 

possibilita um melhor entendimento de si, e favorece uma relação de respeito para com o 
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diferente, uma vez que se constrói que a diferença não é melhor ou pior, mas acrescenta. 

Pode-se produzir nisso um processo de valorização da própria cultura bem como da cultura 

alheia, sendo de vital importância para a desconstrução de estereótipos e preconceitos. Na 

mesma seção, elucida-se que  

o ensino de Língua Estrangeira, na atualidade, busca não apenas 

instrumentalizar o aluno para usar a língua em diferentes práticas sociais, 

mas também valorizar o caráter educativo dessa disciplina, de modo a 

garantir uma formação mais ampla e diversificada do indivíduo e a 

formação do cidadão, que pode ter, entre outras coisas, acesso à 

construção coletiva do conhecimento. (MEC/FNDE, 2008, p. 55) 

 

Em outras palavras, a língua estrangeira, uma vez dentro da escola, adquire um 

valor educativo e deve participar da proposta pedagógica praticada na instituição, 

contribuindo, portanto, para a formação integral do aluno. Como dito anteriormente, a sala 

de aula pode ser o lugar de aprender o respeito às diferenças, que se refletirá em diversos 

âmbitos, não só em relação à cultura alheia, mas ao conhecimento próprio e à tolerância. 

Ainda no referido documento, na seção “Critérios específicos eliminatórios para o 

componente curricular Língua Estrangeira Moderna”, pontua-se a necessidade de que as 

coleções aprovadas realizem um trabalho com gêneros diversos e tenham atividades que 

contribuam para a formação do aluno: 

 contribuir para o desenvolvimento da competência comunicativa do 

aluno, por meio de produção e recepção de textos orais e escritos de 

vários gêneros; 

[...] 

 propor atividades que tenham relevância social, política e cultural; 

[...] (MEC/FNDE, 2008, p. 57)  

 

As atividades em sala de aula não têm um fim em si mesmas, elas extrapolam o 

ambiente escolar e se refletem na vida do aprendiz. As coleções aprovadas devem seguir 

nessa direção. Na mesma seção, manifesta-se a importância de textos utilizados no mundo 

social, assim como o trabalho desenvolvido com eles que culmina no estudo dos gêneros. 

Na introdução dos critérios, destaca-se que 

No componente curricular Língua Estrangeira é essencial que a coletânea 

de textos seja composta por textos autênticos e originais, advindos de 

suporte impresso ou digital, para que se possibilite ao aprendiz qualidade 

de experiência em leitura, incluindo textos multimodais. Logo, a 

diversidade de temas, de gêneros e de tipos textuais, bem como a de 
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contextos culturais e de circulação deve estimular a leitura como processo 

de construção de sentido [...]. (MEC/FNDE, 2008, p. 57) 

 

Assinala-se aqui a necessidade de textos que circulem em diferentes esferas sociais 

como forma de valorar a experiência de leitura. Além da variedade que deve advir dos 

temas, gêneros e tipos, favorecendo uma prática produtiva do sentido de ampliar o 

conhecimento dos alunos. E a referida “construção de sentido” suplantará a sala de aula, 

gerando frutos além do ambiente escolar. 

Na mesma direção, em “Princípios e critérios de avaliação para o componente 

curricular Língua Estrangeira Moderna”, o Edital 2014 volta sua atenção para a inserção 

das disciplinas (espanhol e inglês) no contexto escolar, estabelecendo diretrizes, também o 

concebendo como fundamental na formação integral do aluno. 

Aprender uma língua estrangeira tem como um de seus princípios 

proporcionar o acesso a sentidos relacionados a outros modos de 

comprometer-se e expressar-se no e sobre o mundo. [...] Esse princípio 

deve estar articulado ao caráter educativo da língua estrangeira, de modo 

que essa possa ocupar seu espaço na escola e participar do esforço 

conjunto de garantir uma formação cidadã. (MEC/FNDE, 2011, p. 72) 

 

Emerge, mais uma vez, a noção de que a língua estrangeira na escola necessita 

integrar-se ao processo educativo, assim como deveria ser com qualquer atividade cujo 

desenvolvimento dependesse do espaço escolar. No referido ambiente, todos os esforços 

devem estar voltados para a formação crítica dos aprendizes, alcançando, assim, a 

formação cidadã. 

No segmento “Critérios específicos eliminatórios para o componente curricular 

Língua Estrangeira Moderna”, dispõe alguns preceitos a serem observados na avaliação da 

coleção didática, dentre os quais será observado se cada obra: 

3. contempla a variedade de gêneros do discurso (orais e escritos) [...]; 

4. inclui textos que circulam no mundo social, oriundos de diferentes 

esferas e suportes representativos das comunidades que se manifestam na 

língua estrangeira;  

[...]  

6. propõe atividades de leitura comprometidas com o desenvolvimento da 

capacidade de reflexão crítica; 

7. ressalta na compreensão leitora o processo que envolve atividades de 

pré-leitura, leitura e pós-leitura; [...]. (MEC/FNDE, 2011, p. 74) 
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Isso posto, com destaque para o estudo dos gêneros discursivos e o ensino de 

Língua Estrangeira visando à formação do cidadão crítico, os elementos elencados no 

Edital 2014, citados anteriormente, devem ser contemplados nas coleções didáticas.  

Observando a relevância dos aspectos apontados, eles serão analisados nas atividades de 

leitura, além da questão da origem dos textos. Dito de outro modo, será investigado se o 

compromisso com a formação do aluno cobrado nos editais do PNLD é cumprido 

efetivamente no Livro do Aluno e a maneira como se relacionam os pressupostos teóricos-

metodológicos apresentados no Manual do Professor e as atividades didáticas propostas, no 

que diz respeito às atividades de compreensão leitora. 

Acrescentamos ainda o fato de que a persistente presença do LD no âmbito escolar 

não deve ser tratada com ingenuidade: ele traz visões de mundo, o papel do professor e do 

aluno, a representação daquele idioma no contexto escolar, valores, etc. Enfim, como 

muito bem sintetizam Daher, Freitas e Sant’Anna (2013, p. 2): “[...] longe de ser um mero 

material de apoio, é um registro privilegiado do que em determinado momento da história 

pode ser dito e, como consequência, sobre o que se silencia”.  

Finalmente, um aspecto que se deve considerar é a relação entre o número de obras 

inscritas e selecionadas que, como destaca Costa (2011), conduz-nos a ponderar sobre as 

concepções teórico-metodológicas em que se baseiam os materiais didáticos de língua 

estrangeira produzidos no país e, ainda, sobre o que o edital do PNLD espera das obras e, 

portanto, a função atribuída à língua estrangeira no âmbito escolar. Esclarecendo em 

números, em 2011 participaram do processo de avaliação pedagógica 11 coleções de 

espanhol e em 2014 foram 15 coleções. Em ambos os casos, conforme o “Guia de livros 

didáticos: PNLD 2011” (MEC/SEB, 2010) e “Guia de livros didáticos: PNLD 2014” 

(MEC/SEB, 2013), apenas duas coleções didáticas foram selecionadas em cada ano. Cabe 

ressaltar que esse seria o número mínimo de obras a serem aprovadas para dar ao professor 

o direito de escolha.  
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2 OS GÊNEROS DO DISCURSO 

 

 

Este trabalho enfoca os gêneros discursivos; assim, este capítulo teórico busca 

trazer elementos relativos a esse conceito. Na primeira seção, há uma breve síntese das 

perspectivas sobre o conceito. Adiante, será apresentada a perspectiva bakhtiniana e, por 

fim, um intento de relacionar os estudos de gêneros com a sala de aula. 

 

 

2.1 O estudo dos gêneros 

 

A noção de gênero possui um vasto legado nos estudos da retórica e da literatura. 

Há mais de vinte séculos esta questão ocupa estudiosos dessas áreas. Não há um ponto 

comum para a conceitualização do termo, pois os aspectos priorizados nas análises são 

diversos; apesar do crescente interesse pelo tema nos últimos trinta anos, como sinalizam 

Bawarshi e Reiff (2013), há uma livre circulação pelas designações: alguns preferem 

designá-los gêneros textuais, outros utilizam gêneros discursivos e ainda há os que se 

valem de ambas as designações. Para tentar iluminar tal questão, recorremos a Charaudeau 

e Maingueneau (2012): 

Pode-se pensar que esses diferentes aspectos estão ligados, o que cria, 

aliás, afinidades em torno de duas orientações principais: aquela que está 

mais voltada para os textos, justificando a denominação “gêneros de 

texto”, e a mais voltada para as condições de produção do discurso, que 

justifica a denominação “gêneros do discurso”. (CHARAUDEAU e 

MAINGUENEAU, 2012, p. 251)  

 

Os diferentes aspectos a que se referem os autores são a ancoragem social do 

discurso, sua natureza comunicacional, as regularidades composicionais do texto e suas 

características formais. Dependendo do âmbito que se queira abarcar, elege-se uma ou 

outra designação, como constatado em pesquisa brevemente descrita a seguir. 

A partir de uma pesquisa feita nos anos 2000 sobre os trabalhos com gêneros 

(ROJO, 2005), pontuou-se essa flutuação existente entre os gêneros do discurso ou 

discursivos e gêneros do texto ou textuais. Apesar de se notar uma base bakhtiniana em 
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quaisquer dessas noções, constatou-se em alguns a priorização do estudo das situações de 

produção dos enunciados e em outros a descrição da materialidade textual. Apesar da 

interseção existente entre esses autores pelo estudo dos gêneros, já a partir das escolhas 

bibliográficas era possível perceber a vertente que defendiam, antes mesmo de iniciadas as 

análises.  

No presente trabalho exploraremos a noção de gêneros do discurso, dando ênfase 

aos usos sociais da língua. Tratar apenas de textos limitaria nossa concepção de linguagem. 

Esclarece Maingueneau (2010) que os gêneros discursivos são mecanismos 

sociohistoricamente moderados, intimamente ligados às atividades humanas. Em suas 

palavras:  

Por algumas décadas, particularmente sob a influência da etnografia da 

comunicação e das ideias de Bakhtin, a categoria de gênero do discurso 

tem sido usada para descrever uma multiplicidade de variados tipos de 

enunciados produzidos em sociedade. (MAINGUENEAU, 2010, p.130) 

 

Mais uma vez, retoma-se a relação essencial entre linguagem e sociedade. Os 

gêneros do discurso categorizam as atividades humanas na medida em que indicam formas 

mais ou menos estáveis dos enunciados, possibilitando aos falantes seu reconhecimento e 

uso. 

Apesar de Rojo (2005) defender que há uma flutuação por parte dos estudiosos 

entre gêneros textuais e discursivos, Bawarshi e Reiff (2013, p. 16), mesmo não utilizando 

a dicotomia citada, alegam que “o gênero passou a ser definido menos como um modo de 

organizar tipos de texto e mais como um poderoso formador de textos, sentidos e ações 

sociais, ideologicamente ativo e historicamente cambiante”. Em outras palavras, estes 

autores apostam que, na atualidade, há uma prevalência dos gêneros como reflexo e 

representação da realidade, como modeladores da ação humana das diversas situações, 

assumindo uma harmonização com a clássica acepção dos tipos relativamente estáveis de 

enunciados conferida aos gêneros do discurso (BAKHTIN, 2011). 
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2.2 O precursor dos estudos genéricos 

 

Estudar os gêneros do discurso é também visitar e percorrer Mikhail Bakhtin, 

pensador russo nascido no final do século XIX e considerado “uma das figuras mais 

fascinantes e enigmáticas da cultura europeia de meados do século XX” (TODOROV, 

2011, p. XIII). Apesar de se apresentar como teórico e historiador da literatura, é inegável 

sua contribuição em diversas áreas, inclusive dos estudos da linguagem. Considerado uma 

espécie de bom senso teórico quando se trata do assunto (ROJO, 2005), Bakhtin – e seu 

Círculo com Voloshinov e Medvedev – é reputado como “uma figura especialmente 

importante na descrição das complexas relações entre os gêneros” (BAWARSHI e REIFF, 

2013, p. 42), independente da vertente a que se filiem e de qual seja o ponto de chegada. 

Embora haja alguma resistência em incluir Bakhtin na categoria de precursor do 

conceito (FARACO apud RODRIGUES, 2005, p.152), tendo em vista que os estudos 

ocidentais não partiram dele, não há hesitação quanto à inclusão do Círculo como 

problematizador do tema. Nessa direção, situa Rodrigues:  

É como problematizador e interlocutor produtivo que podemos situar o 

Círculo de Bakhtin na linguística aplicada, pois as suas ideias têm 

impulsionado as discussões teóricas e os desenvolvimentos pedagógicos 

na área de ensino de línguas a partir de meados da década de 1980. 

(RODRIGUES, 2005, p. 153) 

 

Isso significa que, apesar de não ser unânime sua condição de ponto de partida, 

tampouco seu foco ter sido o ensino/aprendizagem de línguas, as discussões do Círculo e 

os debates teóricos da área se encontram em determinado momento e afloram questões 

pertinentes, que surpreendem pela atualidade. O debate da concepção de gênero na 

perspectiva bakhtiniana se relaciona com questões que ganharam relevância nas últimas 

décadas, como o ensino/aprendizagem como interação social, voltando-se, assim, para uma 

visão dialógica da linguagem. 

O eixo teórico fundamental aqui será o capítulo intitulado “Os gêneros do 

discurso”, de sua obra “Estética da criação verbal”, cuja primeira seção é inaugurada com a 

seguinte definição: “cada enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização 

da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, aos quais denominamos 
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gêneros do discurso” (BAKHTIN, 2011, p.262 - grifo do autor). Tem-se aí a concepção 

basilar para os estudos de linguagem sob a perspectiva aqui adotada.  

Bakhtin entende que os gêneros possuem três elementos: o tema (ou conteúdo 

temático), o estilo da linguagem e a construção composicional, que são indissociáveis e 

constituem o enunciado. Segundo o autor, o tema é a forma como determinado assunto se 

atualiza no texto e o estilo da linguagem consiste na seleção dos recursos lexicais, 

fraseológicos e gramaticais da língua. Já a construção composicional é entendida enquanto 

tipos de construção do conjunto, de seu acabamento, da relação com o falante com outros 

participantes da comunicação discursiva (BAKHTIN, 2011). 

Segundo Bakhtin, a questão geral dos gêneros do discurso era deixada à margem 

dos estudos, havendo priorização dos gêneros literários, devido a sua heterogeneidade 

funcional, que, segundo se pode inferir, torna as características gerais dos gêneros 

discursivo abstratas e vazias, dificultando a concepção de um plano único para seu estudo. 

Talvez por isso os gêneros literários tenham recebido maior atenção. Em suas palavras: 

Não se deve, de modo algum, minimizar a extrema heterogeneidade dos 

gêneros discursivos e a dificuldade daí advinda de definir a natureza geral 

do enunciado. Aqui é de especial importância atentar para a diferença 

essencial entre os gêneros discursivos primários (simples) e secundários 

(complexos) – não se trata de uma diferença funcional. (BAKHTIN, 

2011, p. 263) 

 

Ou seja, para resolver essa questão da heterogeneidade, que poderia impossibilitar 

seu estudo, recorre-se à diferenciação entre os gêneros primários e secundários, conforme 

explica Bakhtin e, por isso mesmo, a natureza do enunciado não pode ser desconsiderada. 

Os gêneros secundários são constituídos pelos primários e tal distinção é relevante para a 

compreensão da natureza do enunciado. Para esclarecer essa distinção, é possível pensar na 

analogia apresentada por Souza (2002), em que o autor russo divide em três esferas a 

cultura humana: ciência, arte e vida. Os gêneros do discurso se constituirão dentro de cada 

uma dessas esferas: os gêneros primários compõem a vida cotidiana, assim como os 

gêneros secundários formam a vida da ciência e da arte; os segundos incorporam os 

primeiros. E há ainda os gêneros secundários que compõem o cotidiano, como por 

exemplo uma conversa planejada anteriormente. 
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Para alcançar a natureza do enunciado, é preciso observar algumas questões: é 

imprescindível mencionar o caráter indissociável que há entre estilo (agora, o da estilística 

– que reflete a individualidade do falante) e enunciado, ou seja, entre o estilo e os gêneros 

há uma relação de inerência. Tal estilo pode ser individual, isto é, transparecendo a 

individualidade do falante – “epifenômeno do enunciado” (BAKHTIN, 2003, p.  266) –, 

como nos casos de diversos gêneros literários, ou não deixando à mostra essa 

individualidade, como nos gêneros discursivos mais padronizados, por exemplo, 

documentos oficiais.  

Bawarshi e Reiff (2013) dividem em dois eixos as relações de gênero na obra do 

autor russo. Chamam de relações horizontais as que compreendem a natureza dialógica dos 

gêneros e dizem respeito à constituição de um gênero em resposta a outro numa esfera 

comunicativa, levando a uma “visão intertextual de gêneros”; definem como verticais as 

relações que englobam a divisão entre gêneros primários e secundários.  

Na segunda seção do capítulo inicialmente citado, destaca-se a questão do processo 

da comunicação discursiva. Os esquemas que são elaborados para tal explicação 

normalmente mencionam um “falante” e um “ouvinte”, como se fosse possível um 

processo completamente passivo, ignorando a complexidade e a extrema atividade da 

comunicação. Nas palavras do autor: 

Toda compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de natureza 

ativamente responsiva (embora o grau desse ativismo seja bastante 

diverso); toda compreensão é prenhe de resposta, e nessa ou naquela 

forma a gera obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante. (BAKHTIN, 

2011, p. 271) 

 

Isso significa que o ouvinte, ao se deparar com o enunciado, toma uma posição 

ativa, que se forma a partir de sua compreensão. O lugar passivo que o ouvinte ocupa é 

apenas um momento abstrato de audição, já desde o entendimento sua posição passa a ser 

responsiva e ele começa a se preparar para a resposta, assumindo o espaço de falante, 

invertendo, portanto, as posições. Tal troca de papéis já é esperada, uma vez que qualquer 

falante espera a compreensão ativamente responsiva de seu interlocutor; para tanto, num 

momento abstrato, preocupa-se para que sua fala seja inteligível e favoreça o entendimento 



28 

 

 

 

 

ao ouvinte, e este possa produzir sua resposta. O espaço que cada sujeito tem limita cada 

enunciado concreto e se define pela “alternância dos sujeitos do discurso”.  

Os campos da atividade humana têm seus limites impostos pela alternância dos 

falantes, como é possível observar de forma precisa e simples no diálogo. Ainda que muito 

breve e limitada, cada réplica “possui uma conclusibilidade específica ao exprimir certa 

posição do falante que suscita resposta, em relação à qual se pode assumir uma posição 

responsiva” (BAKHTIN, 2011, p. 275). As relações que se estabelecem entre as réplicas 

dos diferentes falantes só são possíveis justamente por causa da alternância de sujeitos, que 

se dá, por sua vez, devido à conclusibilidade do enunciado. 

Importa pensar o estudo dos gêneros como protagonista na relação do sujeito com o 

discurso, propiciando uma maior competência, favorecendo a leitura e o posicionamento.  

Quanto melhor dominamos os gêneros tanto mais livremente os 

empregamos, tanto mais plena e nitidamente descobrimos neles nossa 

individualidade (onde isso é possível e necessário), refletimos de modo 

mais flexível e sutil a situação singular da comunicação; em suma, 

realizamos de modo mais acabado nosso livre projeto de discurso. 

(BAKHTIN, 2011, p. 285) 

 

O autor ressalta a imprescindibilidade de domínio dos gêneros do discurso, 

relacionando seu conhecimento ao melhor uso. A habilidade para com o repertório 

genérico faz parte do domínio de uma língua, mas muitas vezes escapa ao falante a 

competência diante de alguns campos da comunicação. Também sob este aspecto, reside a 

necessidade de estudar os gêneros. Na seção a seguir, será analisada a relação entre gênero 

e ensino. 

 

 

2.3 Os gêneros do discurso e o ensino de leitura 

 

É importante destacar que o problema observado no desenvolvimento das 

atividades de leitura não se situa na dificuldade de identificação lexical, senão na 

construção dos sentidos do texto, que tem a ver com a medida em que o leitor consegue 

relacionar-se com ele. Se a leitura é compreendida como decodificação de signos, o texto é 

utilizado como pretexto para o ensino de gramática e vocabulário, e os processos 
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cognitivos do leitor e suas contribuições para a compreensão textual são completamente 

ignorados. 

Nessa direção, ler não é encontrar o sentido que o autor gostaria de atribuir ao 

texto; se assim fosse, a leitura seria simplesmente uma relação entre autor e obra. 

Diferentemente, o leitor é o agente do processo de construção do texto, que se dá a cada 

leitura, ainda que os participantes sejam os mesmos. Conforme defende o pensador russo: 

“o acontecimento da vida do texto, isto é, sua verdadeira essência, sempre se desenvolve 

na fronteira de duas consciências, dois sujeitos” (Bakhtin, 2010, p. 310 - grifo do autor). 

Em outras palavras, os sentidos produzem diferentes efeitos para diferentes interlocutores, 

ou mesmo distintos efeitos para um mesmo interlocutor num momento distinto 

(ORLANDI, 2009). Bakhtin defende, ainda, que texto e contexto são indissociáveis: 

O enunciado em sua plenitude é enformado como tal pelos elementos 

extralinguísticos (dialógicos), está ligado a outros enunciados. Esses 

elementos extralinguísticos (dialógicos) penetram o enunciado também 

por dentro. (BAKHTIN, 2011, p.  313) 

 

Compreende-se, portanto, que a leitura se dá a partir da interpretação do leitor, e 

este, ao fazê-lo, deve seguir as pistas deixadas pelo autor do texto, utilizando seus 

conhecimentos sistêmicos e de mundo (MOITA LOPES, 1996). Da mesma forma, o leitor 

deve estar atento às possíveis relações com a exterioridade do texto, inclusive com o que 

poderia ser dito e não o é; quer dizer: as margens do texto também o constituem 

(ORLANDI, 2009).  

Uma vez que a função da leitura na escola, segundo Coracini (2010), é contribuir 

para o desenvolvimento global do aluno, principalmente no que concerne à formação 

cidadã, é imprescindível auxiliá-lo a adquirir autonomia. Para tanto, uma possibilidade é o 

ensino de estratégias de leitura ao aluno, por meio da realização de atividades: estas devem 

permiti-lo executar a tarefa geral da leitura, compreendendo os objetivos explícitos e 

implícitos, ativar os conhecimentos prévios relevantes para o conteúdo em questão, 

atentando para as informações essenciais ao cumprimento do propósito; por fim, “a 

aprendizagem da leitura em Língua estrangeira pode ajudar o desenvolvimento integral do 

letramento do aluno” (MEC/SEF, 1998, p. 20) 
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Nas aulas de línguas, frequentemente o texto é utilizado como pretexto para o 

estudo de diversos aspectos linguísticos e, como defende Coracini (2010, p. 18), “[o texto] 

perde sua função essencial de provocar efeitos de sentidos no leitor-aluno, para ser apenas 

o lugar de reconhecimento de unidades e estruturas linguísticas cuja funcionalidade parece 

prescindir dos sujeitos”. Especificamente nas aulas de línguas estrangeiras, é frequente a 

crença de que compreender o texto consiste em depreender o significado de todas as 

palavras. Em ambos os casos, acredita-se que o texto signifique “fora das suas condições 

de produção, que pressupõe, na leitura, a condição ideológica do leitor e, como 

consequência, a determinação ideológica do sentido” (CORACINI, 2010, p. 87). 

Rojo e Cordeiro (2004) defendem a ideia de que o texto, no Brasil, é concebido 

como o alicerce do ensino-aprendizagem. Tal afirmação se aplica ao ensino de língua 

portuguesa no ensino fundamental, mas podemos trazê-la para o âmbito das línguas 

estrangeiras. As autoras fazem um breve panorama do ensino baseado em textos, que 

culmina com a imprescindibilidade de se incluir o conhecimento sobre gênero. Ao se 

considerar  

tanto as situações de produção e de circulação dos textos como a 

significação que nelas é forjada, e, naturalmente, convoca-se a noção de 

gêneros (discursivos ou textuais) como um instrumento melhor que o 

conceito de tipo para favorecer o ensino de leitura e produção de textos 

escritos e, também, orais. (ROJO e CORDEIRO, 2004, p. 11) 

 

O constante trabalho com textos vem como uma mudança de perspectiva, como 

uma necessidade de se deixar de concebê-lo como pretexto para as atividades gramaticais. 

Desse modo, o estudo dos gêneros ganha mais espaço, uma vez que, para conseguir se 

desvencilhar da antiga concepção de texto utilizado apenas como pretexto para ensino de 

gramática, é imprescindível que se busquem as condições de produção, conforme 

diagnostica Rojo: “se se trata de desestabilizar práticas didáticas cristalizadas, é porque 

talvez estas já não sirvam às demandas sociais colocadas para a escola na atualidade”. 

(ROJO, 2008, p. 78).  

Entretanto, é preciso observar que, apesar de a teoria apontar para um uso efetivo 

do texto e para a importância dos gêneros, nem sempre é este o caminho que se percorre 

nos materiais didáticos. Diversas vezes aparece o texto, uma proposta de análise do gênero, 
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mas ao final não há uma concretização, perdida em questões apenas estruturais, notando-se 

a preocupação em tratar o gênero textual, deixando à parte as questões discursivas. Como 

ressalta Rojo: 

Nas práticas de leitura e produção, assim como nos materiais didáticos 

que circulam em sala de aula, o texto entra menos como produtor de 

sentidos e mais como suporte de análises gramaticais, agora também 

textuais, como se o mero conhecimento de estruturas e tipos textuais, 

regras e normas pudesse fazer circular o diálogo e os sentidos. (ROJO, 

2008, p. 89-90) 

 

Rojo (2008) atribui a grande atenção que tem sido dispensada aos estudos dos 

gêneros desde 1995, considerando os referenciais nacionais que apontam para essa direção, 

como é o caso dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa. Também é 

possível vincular essa maneira de trabalhar vinculada aos estudos genéricos à perspectiva 

de ensino de língua estrangeira que considera seu papel enquanto formador. 

Bawarshi e Reiff (2013) apontam que o ponto comum das diversas abordagens 

sobre o assunto consiste no 

compromisso com a ideia de que os gêneros refletem e coordenam modos 

sociais de conhecer e agir no mundo, e assim fornecem maneiras valiosas 

de investigar como os textos funcionam em diversos contextos e como 

ensinar os estudantes a agir significativamente em vários contextos. 

(Bawarshi e Reiff, 2013, p. 17) 

 

Em outras palavras, os estudiosos percebem a necessidade de ensinar gêneros, uma 

vez que notam o reflexo de tal atividade no mundo social, além de se evidenciar o avanço 

significativo na aquisição do letramento. E concluem que 

Ao estudar sistemas e conjuntos de gêneros, os pesquisadores podem 

obter discernimento sobre papéis e relacionamentos sociais, dinâmicas de 

poder, distribuição de cognição e de atividades, e construção social do 

espaço-tempo em diferentes contextos. (Bawarshi e Reiff, 2013, p. 115) 

 

Isto é, as cadeias de relações que se estabelecem no mundo social, que muitas vezes 

são imperceptíveis, emergem quando há um estudo mais profundo da linguagem. Estudar 

gêneros conduz à noção dos mecanismos inerentes às relações humanas. Ensinar gênero na 

escola é disseminar a temática, esclarecer as questões que permeiam a vida em sociedade e 

que amiúde são dissimuladas e/ou consideradas “naturais”.  
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Marcuschi (2008), ao situar a produção escrita, aborda aspectos relevantes que 

podem ser apreendidos, percebidos e trabalhados durante atividades de leitura. O autor 

salienta que: 

o estudo dos gêneros textuais é uma fértil área interdisciplinar, com 

atenção especial para o funcionamento da língua e para as atividades 

culturais e sociais. [...]os gêneros têm uma identidade e eles são entidades 

poderosas que, na produção textual, nos condicionam a escolhas que não 

podem ser totalmente livres nem aleatórias, seja sob o ponto de vista do 

léxico, grau de formalidade e natureza dos temas [...]. (MARCUSCHI, 

2008, p. 156) 

 

Sua interdisciplinaridade está estreitamente relacionada com o caráter social dos 

gêneros. Eles conduzem as comunicações humanas, mas suas formas mais específicas 

podem e devem ser trabalhadas no contexto escolar. Com o convívio social, aprende-se a 

produzir um diálogo, já uma palestra não é algo que se possa proferir com tanta 

simplicidade; o mesmo acontece na relação entre um e-mail para amigos e uma carta 

formal, por exemplo. O domínio do gênero pode ser notado na produção escrita, mas é na 

atividade de leitura como já foi dito, que se aprende sobre ele. 

Por tudo isso, existe a importância de observar se os textos trabalhados nas 

atividades de leitura são compreendidos enquanto discurso, quer dizer, se além de sua 

estrutura envolvem a maneira com que se relacionam no mundo social. Para tanto, haverá a 

necessidade de se analisar os elos complexos existentes entre sentido e contexto. No 

capítulo a seguir, apresentaremos os percursos de pesquisa, a descrição das coleções, a 

análise de atividades selecionadas e a comparação entre as coleções.   
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3 OS GÊNEROS NAS ATIVIDADES DE LEITURA 

 

 

Neste capítulo serão apresentados os caminhos percorridos desde a definição do 

tema até a conclusão da pesquisa. Também aqui serão demonstradas as análises feitas, 

começando pela descrição das coleções selecionadas, passando pela análise das atividades 

e culminando no comparativo entre as coleções. 

 

 

3.1 Percursos de pesquisa 

 

Como mencionado na justificativa deste trabalho, o interesse pela análise do LD 

surgiu em uma disciplina da graduação, Linguística Aplicada ao Ensino de Espanhol. 

Naquela época, atuava como bolsista de iniciação à docência e desenvolvia juntamente 

com os colegas e professores oficinas de leitura para alunos da Educação Básica da rede 

pública em Niterói. Por isso, optei por observar as atividades de leitura do LD, como eram 

explorados os textos e a contribuição para a formação dos alunos. 

A escolha do objeto de pesquisa coincidiu com um momento histórico no âmbito 

das línguas estrangeiras no Brasil: a partir de 2011 começou-se a distribuir as coleções de 

inglês e espanhol selecionadas pelo Programa Nacional do Livro Didático para os anos 

finais do Ensino Fundamental. Como professora de Língua Espanhola nos referidos anos 

de escolaridade, voltei minha atenção para essa disciplina, cujas coleções selecionadas pelo 

PNLD 2011 foram Español ¡Entérate!, da Editora Saraiva, e Saludos – Curso de Lengua 

Española, da Editora Ática. Atualmente estão sendo utilizados nas escolas públicas 

brasileiras os livros aprovados pelo PNLD 2014, a saber: Cercanía, da SM Edicões, e 

Formación en Español – Lengua y Cultura, da Base Editorial. Como seria inviável, no 

espaço físico e temporal de uma dissertação de mestrado, analisar dezesseis volumes (duas 
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coleções aprovadas em cada Edital, um volume para cada um dos quatro anos de 

escolaridade), fixei-me no livro do 6º ano, de cada coleção acima citada, entendido como o 

momento inicial2 da língua estrangeira na vida escolar do aluno. 

Concebemos, aqui, a linguagem como interação social, determinando, portanto, 

como intrínseca a relação entre linguagem e sociedade, como defende Bakhtin (2011, p. 

268): "Os enunciados e seus tipos, isto é, os gêneros discursivos, são correias de 

transmissão entre a história da sociedade e a história da linguagem". Dada essa relação 

essencial entre as atividades humanas e os gêneros do discurso, podemos concluir que nos 

comunicamos por meio destes, tornando-se, portanto, imprescindível seu trabalho na 

escola, principalmente nas aulas de língua. 

Reuniremos nas obras todas as atividades caracterizadas como de compreensão 

leitora, atentando para a adequação ao proposto nos Editais do PNLD 2011(MEC/FNDE, 

2008) e PNLD 2014 (MEC/FNDE, 2011). 

Verificaremos a concepção de gênero apresentada no Manual do Professor. Por fim, 

investigaremos a consonância entre o que se apresenta nele e o que de fato se realiza em 

cada atividade presente no Livro do Aluno. Levantaremos todas as atividades de 

compreensão leitora, ou pelo menos aquelas que assim são identificadas nas coleções 

didáticas e as classificamos por meio da categorização a seguir:  

 NL - não é atividade de compreensão leitora;  

 AL - atividade de compreensão leitora sem trabalho com gêneros; 

 GT - atividade de compreensão leitora e trabalho com gênero textual; 

 GD - atividade de compreensão leitora e trabalho com gênero discursivo. 

Tais categorias serão mais bem situadas na seção correspondente. A classificação de 

todas as atividades estará no anexo, orientadas pelo número da página em que aparecem no 

                                                 

 

2 Algumas redes, como a municipal do Rio de Janeiro e de Niterói, estão iniciando o ensino de língua 

estrangeira já nos primeiros anos do Ensino Fundamental. Entretanto, não contemplam a totalidade das 

escolas dessas redes. 
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livro. Na sequência desta seção, serão descritas as coleções selecionadas e, posteriormente, 

as atividades. 

 

 

3.2 Apresentação das coleções 

 

Esta seção pretende descrever detalhadamente os livros das coleções analisadas, 

bem como o Manual do Professor. 

 

3.2.1  Español ¡Entérate! 

Esta coleção foi elaborada por três autores, conforme descrição a seguir. Segundo a 

Plataforma Lattes (CAPES, 2014), Fátima Aparecida Teves Cabral Bruno é licenciada em 

Letras - Português/Espanhol, mestre em Linguística e doutora em Língua Espanhola pela 

Universidade de São Paulo (USP) e, ainda, professora da Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas (FFLCH) da mesma Universidade. Atua desde 2009 no projeto 

“Recursos didáticos para a aula de Espanhol como Língua Estrangeira”. De acordo com 

informações do próprio LD, Margareth Aparecida Martinez Benassi Toni é licenciada em 

Letras - Português/Espanhol pela USP, Universidad de Granada e Universidad de Santiago 

de Compostela. De acordo com a Plataforma Lattes, Sílvia Aparecida Ferrari de Arruda é 

bacharel em Letras - Espanhol e Alemão, licenciada em Letras - Espanhol e mestre em 

Linguística pela FFLCH da USP. Atua como professora de Língua Espanhola para o curso 

de Graduação da Escola Dominicana de Teologia e instrutora também de Língua 

Espanhola na Associação Colégio Espanhol de São Paulo Colégio Miguel de Cervantes. 

A coleção Español ¡Entérate! teve sua 1ª edição publicada no ano de 2002, em São 

Paulo, pela Editora Saraiva. A obra aprovada pelo PNLD pertence à 3ª edição, publicada 

no ano de 2009. O livro do 6º ano conta com 144 páginas. Possui uma unidade introdutória 

e mais sete, totalizando oito unidades, além de duas seções denominadas “Taller de 

creación” e “Apéndice”. Ao final, há um livro de leitura intitulado “Celebrar el 

cumpleaños en España”, com dezesseis páginas. O Manual do Professor reproduz o Livro 

do Aluno com respostas e algumas orientações ao professor. Ao final, há uma seção 
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também denominada “Manual do Professor”, com 48 páginas; perfazendo, portanto, 208 

páginas.  

No índice do Livro do Aluno, cada unidade está dividida em três colunas: 

“Unidades”, com o título da mesma e número de página inicial; “Vocabulario”, sinalizando 

o campo lexical a ser trabalhado; e “Gramatical”, com os conteúdos gramaticais que serão 

explorados, com exceção da primeira unidade que, por ser uma seção introdutória, não 

observa a mesma sequência das demais. A divisão do índice leva a refletir sobre o que será 

tratado do livro, uma vez que se divide apenas em dois conteúdos: vocabulário e 

gramatical.  A seguir uma página do referido índice: 
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(BRUNO et al, 2009a, p. 5) 
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No Manual do Professor, a parte que possui esse mesmo nome é dividida em dois 

blocos “Aclaraciones y orientaciones” e “Orientaciones sobre las actividades y 

habilidades lingüísticas”, cada um dividido em seções: a primeira abarca “Objetivos”, 

“Metodología”, “Los temas transversales”, “El error”, “Carga horaria/ Público”, 

“Variación linguística y variante”, “Estructura” y “Evaluación”; enquanto a segunda 

compreende “Habilidades lingüísticas”, “Habilidades de comprensión”, “Orientaciones 

para la explotación de las habilidades de comprensión”, que se subdivide em 

“Comprensión lectora” e “Comprensión auditiva”, “Habilidades de expresión” e 

“Orientaciones para la explotación de las habilidades de expresión”, que se subdivide em 

“Expresión oral” e “Expresión escrita”. Ao final, a bibliografia se divide em 

fundamentação teórica e de apoio. 

Apontando como principal objetivo formar cidadãos, afirma acreditar no contato 

com o outro (outra língua/ outras nacionalidades/ outras culturas) como mecanismo de 

apartar quaisquer discriminações. Além disso, defende um trabalho em consonância com 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (MEC/SEF, 1998) no que se refere à formação de 

cidadãos livres, autônomos, críticos e solidários. E acrescenta que  

Tal proceso debe utilizar el diálogo como uma forma de mediar conflitos 

e toma de decisiones colectivas. 

En ese contexto, se espera que el aprendizaje del español dé oportunidad 

al/a la alumno/a de aprender sobre sí mismo/a y sobre la pluralidad 

mundial, marcada culturalmente de diversas maneras y, más 

específicamente, en nuestro caso, sobre la del mundo hispánico. 

(BRUNO et al, 2009b, p.3) 

 

Nessa obra entende-se que, ao inserir o aluno na cultura do outro, ele, além de 

entender mais sobre a sua, compreenderá também as diferenças, aprendendo a posicionar-

se contra qualquer discriminação. Além disso, considera-se a motivação como fator 

relevante para a aprendizagem do espanhol e será a partir dela que as atividades serão 

elaboradas, partindo dos conhecimentos do aprendiz para a construção de novos 

conhecimentos: “Dentro de esta perspectiva educacional, su lengua materna es fuente de 

información y un recurso para adquirir y construir nuevos conocimientos en la lengua 

extranjera” (BRUNO et al, 2009b, p. 4). 
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Destaca-se o conhecimento de mundo do aluno que será tomado como base em 

cada unidade, ou seja,  

a partir de diferentes tipos de actividades y aprovechando su vivencia, 

tratamos de trabajar con temas que están íntimamente relacionados con su 

entorno (colegio, amigos, familia, entre otros), pero siempre 

considerando este proceso como dinámico, impulsor y adecuado a su 

edad. (BRUNO et al, 2009b, p. 4-5) 

 

Além deste, são citados os conhecimentos sistêmicos que os aprendizes já trazem 

de sua língua materna: “vocabulario, gramática, tipología textual (narración, descripción, 

explicación, etc.), género (noticia, receta, petición, informe, etc.) y actos de habla” 

(BRUNO et al, 2009b, p. 5). Convém destacar que é a primeira vez que o termo “gênero” 

aparece no Manual do Professor e, além de faltar a especificação (textual ou discursivo), 

não há um esclarecimento do que se entende por ele. 

Para ratificar a metodologia, os autores defendem: 

Esta perspectiva metodológica y todo lo que involucra (subjetividad, 

esfuerzo cognitivo y entorno social de los/as estudiantes) nos lleva a 

concordar con una afirmación sobre lengua que hace Maingueneau y que 

Possenti parafraseó y adaptó, en la cual de asume la dualidad radical de la 

lengua […]. Tal postura, como afirma Possenti, contribuye para que le 

echemos a la lengua una mirada más relevante y menos excluyente; o sea, 

no todo se resuelve con la gramática, pero ésta no se debe dispensar. 

(BRUNO et al, 2009b, p. 5) 

 

Afirma-se nesta coleção a necessidade de unir o formal da língua à sua 

subjetividade, bem como ao seu caráter social. Compreende-se que a linguagem não se 

constitui apenas de gramática, mas tampouco é possível rechaçá-la do processo de 

ensino/aprendizagem de uma língua estrangeira.  

 As unidades não são divididas em seções fixas, mas pela “habilidad lingüística” a 

ser trabalhada: “leer”, “escuchar”, “hablar” e “escribir”. Cada habilidade é identificada 

por um ícone correspondente, que equivalerá ao objetivo geral da atividade.  

Cabe destacar a seção que aqui interessa: a compreensão leitora, segundo os 

autores, será desenvolvida a partir de pré-leitura, leitura e pós-leitura. Somente na pré-

leitura se faz menção ao trabalho com gêneros. 

Prelectura: elaboración de hipótesis antes de la actividad de lectura. Se 

activan los conocimientos previos de los/as aprendices por medio de 
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preguntas sobre la visualización del texto: el título, autor, figuras, 

dibujos, organización textual, (aspectos que revelan de qué género de 

texto se trata, como, por ejemplo, el encabezamiento de una carta). 

(BRUNO et al, 2009b, p. 14) 

 

Mais uma vez aparece a menção ao gênero, agora identificado como textual, mas 

isento de qualquer explicação acerca de sua concepção. Em outras palavras, embora seja 

feita menção à noção de gênero, não há uma especificação sobre a perspectiva dos estudos 

genéricos adotada.  

 

3.2.2  Saludos – Curso de Lengua Española 

Esta coleção foi desenvolvida por Ivan Martin, graduado em Letras 

Português/Espanhol e mestre e doutor também em Letras (ambos em Língua Espanhola, 

Literatura Espanhola e Hispano-americana), pela USP. Atualmente é professor da 

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), conforme Plataforma Lattes (CAPES, 2014). 

É autor de outros livros didáticos de espanhol: “Síntesis – Curso de lengua española” e 

“Espanhol – Novo Ensino Médio”. 

A obra analisada pertence à 1ª edição da coleção “Saludos – Curso de Lengua 

Española”, publicada no ano de 2009, em São Paulo, pela Editora Ática. O livro do 6º ano, 

totalizando 160 páginas, conta com oito unidades, um glossário e mais quatro seções 

denominadas “Actividades de lectura” 1, 2, 3 e 4. O Manual do Professor reproduz o Livro 

do Aluno com respostas e orientações ao professor. Ao final há um segmento intitulado 

“Língua Estrangeira Moderna Espanhol – Manual do Professor”, com 56 páginas, 

completando, assim, 206 páginas. 

A seguir uma página do referido índice: 
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(MARTIN, 2009a, p. 4) 
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Como é possível observar parcialmente na imagem, cada unidade, oito no total, 

estrutura-se a partir de oito seções, descritas a seguir, conforme o Manual do Professor: 

• “Así se dice” – busca familiarizar o aluno com o conteúdo através de 

depoimentos gravados em CD, promovendo uma interação entre o assunto a ser trabalhado 

e a realidade do aluno;  

• “Así lo dices” – os alunos devem responder perguntas sobre o texto, além de 

produzir pequenos textos; 

• “Así se expresa la gente” – atividades a partir de “textos autênticos de diferentes 

gêneros” (MARTIN, 2009b, p. 14), no entanto, conforme o Manual explicita, a seção não 

faz parte do livro do 6º ano; 

• “Charla” – reforço as estruturas e vocabulário utilizados, por meio da 

compreensão auditiva; 

• “Y canta” – não é uma seção fixa, também tem o objetivo de reforçar as 

estruturas e o vocabulário através da compreensão auditiva, mas de modo mais lúdico; 

• “Cómo se usa” – há uma formalização das questões gramaticais trabalhadas na 

unidade, muitas vezes com atenção para a relação entre o português e o espanhol, com 

atividades discursivas mais simples até redação; 

• “Algo más” – trabalham-se alguns pontos da língua essenciais para uma maior 

compreensão dos assuntos da unidade; 

• “Lee y reacciona” – seu principal objetivo é oferecer ferramentas para que o 

aluno leia, analise e interprete textos em espanhol. 

Apresentam-se quatro propostas de projetos, ao final de cada unidade ímpar, cujo 

objetivo, segundo o autor, é aplicar os conteúdos trabalhados na aula de espanhol 

articulados com outras disciplinas. Há ainda quatro seções denominadas “Repaso”, ao 

final de cada unidade par, em que são revisados os assuntos tratados anteriormente. 

No Manual do Professor, o segmento intitulado “Língua Estrangeira Moderna 

Espanhol – Manual do Professor” divide-se em: “i. Apresentação”; “ii. Breve referencial 

teórico”; “iii. Princípios gerais orientadores da coleção”; “iv. Avaliação”, “v. Estrutura da 

coleção”; “vi. Estrutura das unidades”; “vii. Conteúdos linguísticos e comunicativos para o 
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planejamento do ano letivo”; “viii. Sugestões de atividades complementares e de 

avaliações” e, por fim, “ix. Bibliografia e sugestões bibliográficas”. Já na apresentação, o 

autor destaca que a obra pretende abordar os aspectos da linguagem juntamente com as 

questões culturais, sendo a língua entendida como colaboradora para o desenvolvimento do 

cidadão crítico. Destaca-se a relevância do ensino da leitura enquanto formadora e atribui-

se aos gêneros a possibilidade de os aprendizes terem uma maior possibilidade de interação 

com outras culturas. 

Defende-se a concepção sociointeracionista, em oposição à visão estrutural ou 

funcional, pensando na prática embasada na situação social e acrescenta que “a linguagem 

é entendida [...] como tendo os significados construídos pelos participantes do discurso nos 

processos interativos dos quais participam” (MARTIN, 2009b, p. 4). Considera, portanto, o 

dialogismo, refletindo sobre as situações de interação permeadas pelo mundo social e faz 

uma síntese da corrente behaviorista, do inatismo e da abordagem sócio-histórica para 

embasar seu ponto de vista. 

Em consonância com a relação entre gênero e ensino, o autor indica que as atividades 

que operem com textos serão baseadas nos gêneros. Com isso, ele pretende que o aluno se 

depare com contextos de produção que constituem seu cotidiano, bem como de outros que 

não possuem uso tão frequente em sua realidade. Não há especificação sobre gênero 

textual ou discursivo, mas há frequentes referências ao teórico Marcuschi, que trata do 

primeiro. 

Nesta obra apenas será observada apenas a seção “Lee y reacciona”, cujo objetivo é 

ler e interpretar textos. Para tanto, segundo o autor, o aluno será exposto a textos de 

gêneros diversos, com a finalidade de analisar seus mecanismos constituintes. 

 

3.2.3  Cercanía 

Esta coleção foi elaborada por três autores, conforme descrição a seguir. Ludmila 

Coimbra, graduada e mestre em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais. 

Atualmente faz doutorado em Língua e Cultura na Universidade Federal da Bahia (UFBA) 

e é professora na Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), também na Bahia, 

conforme Plataforma Lattes (CAPES, 2014). Luíza Santana Chaves é licenciada em 
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Espanhol, mestre e doutora em Estudos Literários pela Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG). É professora efetiva de Espanhol do Centro Pedagógico da referida 

universidade, de acordo com Plataforma Lattes (CAPES, 2014). José Moreno de Alba foi 

licenciado em Língua e Literaturas Hispânicas pela Universidade Nacional Autônoma do 

México, onde também se tornou mestre e doutor em Linguística Hispânica. Foi membro da 

“Academia Mexicana de la Lengua” e diretor da mesma durante oito anos. Trabalhou como 

professor convidado em diversas universidades do mundo, além de ter sido professor na 

Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade Nacional Autônoma do México. Faleceu 

em agosto de 2013, conforme site da Academia Mexicana de la Lengua (ACADEMIA 

MEXICANA DE LA LENGUA, 2015). 

 A obra analisada refere-se à 1ª edição, publicada em São Paulo pela Edições SM, no 

ano de 2012. O livro do 6º ano dispõe de oito unidades e mais quatro seções ao final da 

obra: “Chuleta lingüística: ¡no te van a pillar!” e “¡Para ampliar!: ver, leer, oír y 

navegar…”,  além de um glossário e das referências bibliográficas, totalizando 183 

páginas. O Manual do Professor é uma reprodução do Livro do Aluno, com respostas e 

sugestões ao professor, além de uma parte final com 46 páginas, totalizando 229. 

Cada unidade do livro inicia-se com a seção “¡Para empezar!”, cujo objetivo é 

apresentar seu tema. Os apartados seguintes são desenvolvidos de acordo com as quatro 

habilidades “Lectura”, “Escritura”, “Habla” e “Escucha”, que correspondem, portanto, à 

compreensão leitora, escrita, fala e compreensão auditiva, respectivamente. Ao final, há 

três seções fixas: “Culturas en diálogo: nuestra cercanía”, “¿Lo sé todo? 

(Autoevaluación)” e “Glosario visual”. Nas unidades pares, há uma revisão do conteúdo 

apresentado, denominada “Repaso: ¡juguemos con el vocabulário y la gramática!”. 

No decorrer das unidades, aparecem as seções “Vocabulário en contexto” e 

“Gramática em uso” aleatoriamente. Dentro de cada “destreza” a ser trabalhada, conforme 

referência anterior, tem-se: 

i. “Almacén de ideas”, “Red (con)textual” e “Tejiendo la comprensión”; 

ii. “Conociendo el género”, “Planeando las ideas”, “Taller de escritura” e 

“Reescritura”; 

iii. “Lluvia de ideas”, “Rueda viva: comunicándose” e “¡A concluir!”; 
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iv. “¿Qué voy a escuchar?”, “Escuchando la diversidad de voces”, 

“Comprendiendo la voz del otro” e “Oído perspicaz: el español suena de maneras 

diferentes”. 

A seguir, a primeira página do sumário já descrito: 
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(COIMBRA et al, 2012a, p. 4) 
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No Manual do Professor, o segmento de mesmo título inicia-se com os 

fundamentos teórico-metodológicos onde apresenta a intenção de conciliar o trabalho com 

os gêneros textuais e os temas transversais. Defende-se a necessidade de compreender o 

funcionamento social ao estudar uma língua estrangeira. Nesta obra os autores se 

comprometem a propor atividades que possibilitem a reflexão sobre as características dos 

gêneros. Por fim, é estabelecido o objetivo de formar “leitores, escritores, ouvintes e 

falantes críticos”.  

Os autores entendem que o papel da escola vai além de apresentar conteúdos, 

funda-se na responsabilidade de formar cidadãos críticos e éticos. Recorre-se a Paulo 

Freire e aos Parâmetro Curriculares Nacionais (MEC/SEF, 1998) para ratificar a ideia de 

que a educação deve contribuir para a formação social do indivíduo. 

Serão analisadas as seções “Almacén de ideas”, “Red (con)textual” e “Tejiendo la 

comprensión”, já que são identificadas como de leitura pelos autores. 

 

3.2.4  Formación en Español – Lengua y Cultura 

Esta coleção foi elaborada por três autores, conforme descrição a seguir. Terumi 

Koto Bonnet Villalba foi graduada em Letras Português/Inglês/Espanhol pela Universidade 

Federal do Paraná (UFPR), mestre e doutora em Letras pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFGRS). Foi professora adjunta de Língua e Literatura Espanhola da 

UFPR, segundo a Plataforma Lattes (CAPES, 2014). Maristella Gabardo é graduada em 

Letras Português/Espanhol e Letras Inglês pela Universidade Federal do Paraná. Mestre 

pela mesma Universidade e professora do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do 

Instituto Federal do Paraná (IFPR), de acordo com a Plataforma Lattes (CAPES, 2014). 

Rodrigo Rodolfo Ruibal Mata é licenciado em Letras Espanhol e mestre em Estudos 

Linguísticos pela UFPR, além de Analista em Marketing pela Universidade ORT 

(Uruguai), conforme Plataforma Lattes (CAPES, 2014). 

A coleção Formación en Español: lengua y cultura analisada pertence à 1ª edição e 

foi publicada no ano de 2012, na cidade de Curitiba, pela Base Editorial LTDA. O 

conteúdo do livro do 6º ano está distribuído em quatro unidades, divididas, no sumário, 

apenas em “Objetivo”, “Tópicos” e “Soporte linguístico”. Ao final, está a seção 
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“Escuchando (solución)”, que é a solução das atividades de compreensão auditiva, e 

“Referencias”. Ainda há a descrição do objetivo geral do livro. O Manual do Professor é 

uma réplica do livro do aluno, com respostas e comentários, além de uma seção com a 

apresentação da obra.  

A continuação, o sumário descrito. 
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(VILLALBA et al, 2012a, p. 4) 
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No Manual do Professor, a seção de mesmo título mostra uma apresentação da 

coleção didática, os objetivos, a estrutura geral e específica, a apresentação de cada seção 

e, por fim, a apresentação de cada uma das unidades. Sobre as seções do livro, segue uma 

breve descrição. 

Apesar de não aparecerem no sumário, há oito segmentos que se revezam ao longo 

de cada unidade, conforme descrição dos autores: “Calentando el motor”, que estimularia 

o conhecimento prévio do aluno acerca do tema que será estudado; “Puerta de acceso”, 

que seria a efetiva entrada no tema, priorizando questões que envolvam reflexão, levando 

ao desenvolvimento da compreensão leitora; “Explorando el texto”, que afirma pretender 

desenvolver o trabalho com diferentes tipos de textos; “Interactuando con el texto”, que 

objetivaria alcançar a interdisciplinaridade, relacionando os novos conhecimentos com a 

realidade do aluno; “Practicando la lengua”, que trabalharia atividades práticas 

relacionando a gramática da língua ao texto; “Punto de apoyo”, que seria a sistematização 

dos tópicos gramaticais; “Produciendo un texto propio” consiste na prática da produção 

escrita, como sugere o nome da seção; “Puerta de salida” fecha a unidade de forma lúdica; 

e, finalmente, “Escuchando” trabalha a compreensão escrita (VILLALBA et al, 2012b, p. 

13-15). 

Os autores destacam, além do conhecimento linguístico, o componente cultural 

como relevante para a comunicação. Ressalta-se a necessidade da interdisciplinaridade e a 

importância do trabalho com os gêneros textuais. Ademais, apresentam como propósito 

fundamental o compartilhamento do  

trabalho didático com todos os que se dedicam ao ensino da língua 

espanhola no Brasil e, por meio deste, à formação de cidadãos educados, 

bem como criar um espaço de reflexão e discussão gerador de novas 

formas de estudar e aprender língua espanhola nas escolas 

(VILLALBA et al, 2012b, p. 7) 

 

E pensar novas formas implica trabalhar a interdisciplinaridade e acercar-se da 

cultura do outro, favorecendo seu próprio (re)conhecimento. Os autores citam Bakhtin a 

partir de Faraco, para expor a visão de língua como prática de interação social, 

transformando o professor, que era detentor do conhecimento, em mediador, cujo objetivo 
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é atuar na contribuindo para a formação leitora do aluno, tornando-o capaz de interagir 

com o seu contexto. 

Nesta pesquisa, analisaremos as atividades de compreensão leitora dos seguintes 

segmentos: “Puerta de acceso”, “Explorando el texto” e “Interactuando con el texto”.  

Na próxima seção deste trabalho, apresentaremos a análise das coleções didáticas. 

 

 

3.3 Análise das  coleções 

 

Nessa seção será apresentado o levantamento global das atividades de cada LD 

analisado, a partir de gráficos. Com isso, tem-se uma ideia mais ampla da constituição 

geral das obras, no que se refere às atividades de leitura, com foco nos gêneros do discurso, 

utilizando a categorização anteriormente apresentada: NL - não é atividade de 

compreensão leitora; AL - atividade de compreensão leitora sem trabalho com gêneros; GT 

- atividade de compreensão leitora e trabalho com gênero textual; GD - atividade de 

compreensão leitora e trabalho com gênero discursivo.  

 

3.3.1 Atividades de leitura - PNLD 2011 

O Edital do PNLD 2011 (MEC/FNDE, 2008), cuja seleção aprovou “Español 

¡Entérate!” e “Saludos – Curso de Lengua Española”, teve onze coleções inscritas 

(MEC/SEB, 2010). Na sequência, está o gráfico que apresenta a distribuição pelas 

categorias de análise de todas as atividades classificadas como de leitura pelas coleções: 
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Gráfico 1 – Atividades de leitura - PNLD 2011 

 

 

 

É possível notar que apenas a obra “Español ¡Entérate!” apresenta atividades que 

não exigem compreensão leitora e não apresenta questões que contemplem os gêneros 

discursivos. Portanto, existe incoerência entre o proposto no Manual do Professor e o 

praticado no Livro do Aluno, como será visto adiante, já que a coleção defende o trabalho 

em consonância com os Parâmetros Curriculares Nacionais (MEC/SEF, 1998). A obra 

“Saludos – Curso de Lengua Española” apresenta atividades que demandam compreensão 

leitora, além de possuir atividades que abordam a estrutura do gênero e uma que promove 

o trabalho com diversos aspectos dos gêneros.  

 

3.3.2 Atividades de leitura - PNLD 2014 

O Edital 2014 do PNLD (MEC/FNDE, 2011) teve quinze coleções inscritas 

(MEC/SEB, 2013) e aprovou apenas duas: “Cercanía” e “Formación en Español – Lengua 

y Cultura”. A seguir temos um gráfico que contempla as atividades definidas como de 

leitura pelos autores a partir das categorias de análise desta dissertação: 
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Gráfico 2 – Atividades de leitura - PNLD 2014 

 

 

A obra “Formación en Español – Lengua y Cultura” se divide entre atividades de 

compreensão leitora com e sem o trabalho com os gêneros. Nota-se uma aproximação entre 

o Manual do Professor e o Livro do Aluno, a partir da visão de língua como prática social, 

mas falta, em alguns momentos, maior aprofundamento no trabalho com os gêneros. A 

obra “Cercanía” contempla, em todas as suas atividades de leitura, o trabalho com os 

gêneros discursivos, contemplando o proposto no Manual do Professor, que se compromete 

a possibilitar a reflexão sobre características dos gêneros, além do objetivo de formar 

leitores críticos.  

 

3.3.3 Atividades de leitura - 2011 e 2014 

No gráfico abaixo é possível dimensionar o avanço das obras de um edital para o 

outro. É possível que a eliminação de nove das onze inscritas em 2011 tenha favorecido a 

elevação da qualidade das obras em 2014. Passa-se, então, de obras aceitáveis, com uma 

série de restrições, para obras que possuem maior coerência com o edital. Cabe destacar 

que todos os Manuais do Professor estão em consonância com o PNLD, no entanto, como 

será visto, isso nem sempre se reflete no Livro do Aluno. 
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Gráfico 3 – Atividades de leitura - 2011 e 2014 

 

 

 

3.4 Análise das atividades 

 

Nessa seção será apresentada uma seleção de atividades analisadas de acordo com a 

categorização já citada (NL, AL, GT e GD). 

 

3.4.1 Não é atividade de compreensão leitora 

Ao iniciar esta seção, faz-se relevante destacar que apenas serão analisadas nesta 

dissertação as atividades que são indicadas pelas coleções como de leitura. No entanto, as 

atividades selecionadas abaixo, embora estejam indicadas como de compreensão leitora 

nos livros, não trabalham essa competência. 
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Tabela 1 - Não é atividade de compreensão leitora 

LIVRO Qde % 

Entérate 6 35,3% 

Saludos 0 0,0% 

Cercanía 0 0,0% 

Formación en Español 0 0,0% 

 

Conforme a tabela, apenas a coleção Español ¡Entérate! contempla esse tipo de 

atividade, que abarca praticamente um terço de suas tarefas denominadas como de 

compreensão leitora.  

Veja-se a reprodução da primeira atividade de compreensão leitora do Livro do 

Aluno, que aparece na Unidade 2, intitulada “Qué bien se está entre amigos”. 
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(BRUNO et al, 2009a, p. 16) 
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(BRUNO et al, 2009a, p. 17) 
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Na primeira atividade solicita-se a comparação entre a lista de presença apresentada 

logo em seguida e a da escola do aluno. Na página seguinte há um pequeno quadro 

exemplificando a ordem dos sobrenomes hispânicos, seguidas de duas perguntas sobre a 

comparação das listas: se há “letras” diferentes em uma e em outra; e qual “letra” existe no 

espanhol que não há no português. No meio da página, esclarece-se em um pequeno 

quadro sobre “ç”, “nh” e “ss”,  que não existem em espanhol e, ao final, tem-se uma foto 

da poetisa Gabriela Mistral e uma pequena biografia. 

Não está claro o objetivo da lista de presença, além de se notar a falta de fonte, o 

que indica que o texto foi criado, provavelmente, para a atividade, não tendo havido, 

portanto, circulação prévia no mundo social. Não há o desenvolvimento da pré-leitura para 

a atividade, parte-se diretamente para o comando de leitura. Inexiste, igualmente, uma 

abordagem sobre o gênero “lista de presença”. A atividade poderia utilizar qualquer texto 

com nomes de pessoas e seria possível perceber as diferenças. O gênero lista de presença 

foi utilizado sem qualquer menção à construção composicional, estilo ou ao contexto de 

produção. Na sequência, pontua-se a ordem dos sobrenomes. As perguntas que o seguem 

também carecem de complexidade ou maior reflexão. 

Ao final, uma fotografia e um pequeno texto sem referência, sobre o qual se pode 

inferir que também foi criado para o LD, sobre Gabriela Mistral. Estando na seção “Leer”, 

é interessante buscar o que a compreensão leitora pode trazer: reflexão, entendimento, 

novas leituras. O texto apresenta uma breve biografia da poetisa, talvez para justificar o 

nome da escola cuja lista de chamada foi objeto da atividade anterior. Citar Gabriela 

Mistral incita uma pesquisa sobre sua obra, mais dados de sua vida. Enfim, o professor 

pode produzir inúmeras atividades a partir de tal menção, mas no LD não há comando para 

sua leitura, nenhum desenvolvimento sobre o gênero biografia, tampouco qualquer 

atividade proposta antes ou a partir dele.  

Além da ausência de textos que circulam no mundo social extraescolar, as 

atividades propostas ignoram o conhecimento de mundo do aluno. A motivação, que 

deveria ser a base das tarefas, não se apresenta nos exemplos citados. A estrutura das 

atividades de compreensão leitora, pré-leitura, leitura e pós-leitura, com elaboração de 

hipóteses e um posterior entendimento de texto inexiste. O objetivo óbvio da atividade é 
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ensinar ao aluno que o alfabeto do espanhol possui outras letras. Em suma, é possível 

constatar que não houve atividade de compreensão leitora, uma vez que ler é ativar 

conhecimento, interagir, enfim, é uma relação que o leitor estabelece com o texto. Percebe-

se, aqui, a inconsistência entre o proposto no Manual do Professor e o executado no Livro 

do Aluno. 

Não tendo existido atividade de compreensão leitora, desnecessário dizer que não 

houve conexão com o postulado no Manual do Professor, que mencionava os passos: pré-

leitura, leitura e pós-leitura. A inconsistência entre o proposto no Manual do Professor e o 

executado no Livro do Aluno corrobora a necessidade de se investigar esse tipo de material 

que tem um alcance tão amplo, tendo em vista que é distribuído para o país todo, e uma 

função ímpar, estar dentro da sala de aula, contribuindo com o papel da Língua Estrangeira 

na escola, ou seja, auxiliar na formação cidadãos.  

Na Unidade 6, de Español ¡Entérate!, intitulada “Cada cosa a su tempo”, há a 

seção “Organizo mi agenda”, indicada como de leitura, conforme reproduções a seguir. 
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(BRUNO et al, 2009a, p. 84) 
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(BRUNO et al, 2009a, p. 85) 
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No comando da primeira questão, diz-se que o passatempo apresentado faz parte da 

revista “Teen Argentina”, no entanto, não aparece a fonte completa do texto. Ainda na 

instrução, pede-se que o aluno complete os dias da semana com a ajuda oferecida: no 

quadro está a parte final de todos os nomes e em quadros individuais está o começo de 

cada um deles. A atividade não exige um mínimo de reflexão, a compreensão leitora é 

totalmente desconsiderada, se o aluno precisa juntar fragmentos para formar palavras. 

Na página seguinte, há um desenho, também sem fonte, do sistema solar, um 

pequeno quadro com o significado da palavra “domingo” e duas questões, divididas em 

“a” e “b”. Na primeira, é solicitado que, a partir da ilustração, o aluno complete as orações 

sobre a origem dos nomes dos dias da semana, conforme o modelo: “Lunes es el día de la 

Luna”. De fato, para completar que “Martes es el día de Marte”, o aluno precisará ler, no 

entanto, não há atividade de compreensão leitora, uma vez que não se exige um mínimo de 

reflexão, assim como na segunda atividade, que questiona sobre o primeiro dia da semana 

no calendário hispânico. 

Por todo o exposto, não existe atividade de compreensão leitora. Há apenas 

exercícios e um desenho do sistema solar, que é de onde o aluno deve retirar as palavras 

para o exercício “a”. Tal texto, inclusive, aparece depois das atividades. Isso está em 

desacordo com o apresentado no “Manual do Professor”, defendendo um trabalho em 

consonância com os PCNs (MEC/SEF, 1998). Despreza-se a motivação, fator estabelecido 

pela coleção como essencial para a aprendizagem do espanhol e ponto de partida para a 

elaboração das atividades, e o conhecimento de mundo do aluno, uma vez que os 

exercícios propostos não se relacionam com as vivências do aprendiz. 

No “Manual do Professor”, menciona-se, ainda, que as atividades de compreensão 

leitora serão desenvolvidas com base na presença de pré-leitura, leitura e pós-leitura. 

Entretanto, tal procedimento não se observa na proposta descrita, uma vez que inexistiu 

esse procedimento. Tampouco podemos afirmar que o texto apresentado circulou no 

mundo social extraescolar, devido à ausência de referências que o comprovem. 
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3.4.2 Atividade de compreensão leitora sem trabalho com gêneros 

As atividades apresentadas abaixo trabalham a compreensão leitora, sem qualquer 

menção ou questão específica com o gênero textual ou discursivo. 

 

Tabela 2 - Atividade de compreensão leitora sem trabalho com gêneros 

LIVRO Qde % 

Entérate 11 64,7% 

Saludos 3 42,9% 

Cercanía 0 0,0% 

Formación en Español 18 75,0% 

 

Conforme tabela, nota-se que esse tipo de atividade contempla dois terços do 

Español ¡Entérate!, cerca de metade do Saludos e quase o total do Formación.   

Em Formación en Español – Lengua y Cultura, vê-se a seguinte proposta na seção 

“Puerta de acceso”, que se divide em três textos, e faz parte da primeira unidade, intitulada 

“Mi mundo y yo”.  
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(VILLALBA et al, 2012a, p. 7) 

A referida seção inicia-se com uma tirinha do livro “Diez años con Mafalda”, do 

autor Quino, seguida de sete questões de compreensão leitora para serem executadas em 
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dupla. São propostas questões que estão em sua maioria explícitas no texto, como por 

exemplo: quem fala, o nome de uma das meninas e um comentário feito. Abordam-se 

aspectos que exigem uma relação com a exterioridade do texto, como é o caso da questão 

que pergunta sobre a relação estúpida que se faz entre o tamanho e o nome de “Libertad”. 

Relaciona-se, ainda, com a realidade do aluno, ao perguntar como Libertad poderia ser 

qualificada, uma vez que agregar adjetivos ao outro perpassa por si e sua maneira de ver o 

mundo. Não há questões de pré-leitura; conforme o Edital de 2014 (MEC/FNDE, 2011) 

exige. Continuando na seção, há outra tira do mesmo livro, seguida de cinco questões, 

conforme imagem reproduzida a seguir: 

(VILLALBA et al, 2012a, p. 8) 
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A primeira questão, para completar lacuna, pede a retirada pontual de informação 

do texto. A segunda solicita consulta ao dicionário em busca da definição de dois verbos 

que se diferenciam pela presença ou ausência do pronome “se”, alterando o sentido, já que 

essa partícula, no caso, possui valor reflexivo. As questões seguintes almejam uma 

compreensão do texto como um todo, unindo as falas às imagens, objetivando construir 

assim o sentido global. Da mesma forma, a quinta atividade segue a ideia mas vai além: há 

de se chegar a uma reflexão das características humanas e relacioná-las com o 

comportamento do personagem apontado. O terceiro e último texto da seção, cuja fonte é a 

mesma dos anteriores, é seguido de três perguntas, conforme reprodução a seguir: 

 

 

(VILLALBA et al, 2012a, p. 8-9) 
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Como nas últimas questões da tirinha anterior, é necessária a compreensão global 

dos sentidos produzidos pelas falas dos personagens e das imagens, além de trazer o 

questionamento para a realidade do aluno, favorecendo a reflexão. Para auxiliar na 

interação, há duas notas: a primeira tem a definição de “bridge”, um jogo de cartas que 

aparece no terceiro quadrinho, e a segunda contextualiza o momento histórico de produção 

das tiras do autor Quino. 

A referida seção, denominada “Puerta de acceso”, cuja promessa é privilegiar 

“questões que levem à reflexão baseando-se principalmente no texto cujas pistas devem ser 

reconhecidas e aproveitadas” (VILLALBA et al, 2012b, p. 13), cumpre seu objetivo. Por 

meio de textos circulantes no mundo social, com as devidas referências apontadas, as 

atividades propostas abarcam a compreensão de elementos explícitos e implícitos, além de 

problematizar a relação com o leitor.  

Na coleção Español ¡Entérate!, faremos  uma análise da seção “El hábito no hace 

al monje”, que faz parte da Unidade 7, intitulada “Rutina, rutina, rutina”. Apesar de a 

tarefa começar com o ícone “Escuchar”, que corresponde à compreensão auditiva, o 

mesmo texto será utilizado na seção posterior “Leer”. 
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(BRUNO et al, 2009a, p. 95) 
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No caso de nossa análise, interessa apenas o texto já completo, uma vez que não 

serão observadas atividades de compreensão auditiva. O material conta com a descrição da 

rotina de quatro jovens, em primeira pessoa, juntamente com as respectivas fotos. Não 

existe fonte dos textos, o que nos leva a concluir que foram criados para a atividade, não 

tendo, portanto, circulado no mundo social extraescolar. Na atividade reproduzida a seguir, 

há o comando para que o aluno encontre no texto e nas informações ao redor as respostas 

para as perguntas: 
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(BRUNO et al, 2009a, p. 96) 



71 

 

 

 

 

Há sete perguntas que questionam sobre: quem se levanta mais cedo, quem se 

levanta mais tarde, qual deles não toma banho antes de ir ao colégio, quem toma o café da 

manhã em casa e quem o faz no colégio, sobre a dificuldade de um deles para se levantar e 

qual seria o café da manhã adequado para um dos jovens, de acordo com as imagens 

apresentadas. Todas elas exigem leitura e a compreensão de informações pontuais contidas 

no texto, podendo, assim, ser consideradas de compreensão leitora. No entanto, a atividade 

como um todo carece de aprofundamento das questões, de trazer para a realidade do aluno 

e de contemplar pré e pós-leitura, conforme afirmado no “Manual do Professor”. Tal 

ausência pode ser notada já no comando da questão, quando se solicita ao aluno que 

“encontre as respostas para as perguntas”, inferindo-se assim que é possível dispensar a 

construção de sentido já que a solução do exercício está pronta, basta localizá-la.  

As atividades reproduzidas a seguir fazem parte da Unidade 3, “Mi família es así”, 

da coleção Saludos – Curso de Lengua Española: 
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(MARTIN, 2009a, p. 51) 
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O texto principal, cujo título é “Amarú”, trata de um mito inca, que narra uma 

grande seca que provocou a morte quase todas as plantas e animais, até que, após uma 

sucessão de fatos, "Amarú", uma grande serpente adormecida, despertou e fez renascer a 

vida. Ao lado do texto principal, juntamente com o comando de leitura do texto, há um 

quadro com informações sobre o povo inca, seguida da fonte da informação. Retomando o 

elemento central da atividade, algumas palavras estão em negrito e, no final, está a fonte do 

mesmo. Em ambos os casos, podemos afirmar que circularam no mundo social 

extraescolar, dada as referências apresentadas. Na sequência, há a reprodução da página 

subsequente, com a continuação da atividade. 
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(MARTIN, 2009a, p. 52) 
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Na segunda tarefa, aparecem listadas as palavras em negrito do texto principal e se 

pede que as relacione a seu significado em português. Na terceira questão solicita-se um 

debate entre os colegas e se subdivide: a. quer saber qual é a grande mudança contada pelo 

“mito de Amarú”; e b. dá uma breve explicação sobre o gênero e pede que o aluno 

complete com os fenômenos da natureza originados da serpente. A seguir, a reprodução da 

parte final da atividade. 
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(MARTIN, 2009a, p. 53) 
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A quarta atividade consiste na enumeração das ilustrações, de acordo com a ordem 

do texto. Enquanto participante do processo interativo, o aprendiz é convidado a construir 

os sentidos do texto. Tal construção é solicitada na questão 4, cuja compreensão global é 

requerida para que se estabeleça a ordenação dos fatos. Cumpre-se, nesse ponto, o 

propósito da seção “Lee y reacciona”, cujo objetivo é ler e interpretar textos. Ainda no que 

diz respeito à interação com outras culturas, a escolha de um mito inca torna-se um 

facilitador. Por outro lado, faltam pré e pós-leitura, além de atividades que, de fato, 

explorem o texto, com questões que promovam reflexões. Então, partindo da premissa 

exposta no “Manual do Professor” de que “é preciso compreender [...] a leitura em língua 

espanhola como uma prática social” (MARTIN, 2009b, p. 7), podendo prescindir da 

tradução, como no segundo exercício, priorizando o que auxilie no projeto de formação 

integral do aluno.     

 

3.4.3 Atividade de compreensão leitora e trabalho com gênero textual 

Aqui serão apresentadas atividades que são de compreensão leitora, mas trabalham 

apenas a forma (estrutura) do gênero, desconsiderando as condições de produção do 

discurso. 

 

Tabela 3 - Atividade de compreensão leitora e trabalho com gênero textual  

LIVRO Qde % 

Entérate 0 0,0% 

Saludos 3 42,9% 

Cercanía 0 0,0% 

Formación en Español 0 0,0% 

 

Conforme a tabela representa, somente a obra Saludos se enquadra nessa categoria, 

contemplando quase metade de suas atividades. 

A seguir uma reprodução de duas páginas da seção “Lee y reacciona”, da Unidade 2 

“¿Cómo somos?”, de Saludos – Curso de Lengua Española. 
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(MARTIN, 2009a, p. 33-34) 

 

Na primeira questão, pede-se que os alunos leiam o poema de Alicia Borrás e 

relacionem as ilustrações com os personagens. Apresenta-se o texto denominado “De 

cuentos”, cercado por ilustrações. A partir da leitura, o aluno poderá identificar a relação 

com as imagens. Ao final, está a fonte do texto e a data do acesso, no entanto, não é mais 

possível acessá-lo. Antes da atividade subsequente, há a seguinte orientação ao professor: 

El objetivo de esta actividad es proponer a los alumnos una reflexión 

sobre el género del texto. Es importante que comenten con ellos, en el 

momento de la corrección, que cada género presenta características que 

suelen variar. En este caso, como se trata de un poema, puedes sugerirles 

que lean el texto en voz alta para que se den cuenta de que la rima y la 

medida de cada uno de los versos (la métrica) contribuyen al ritmo del 

texto. (MARTIN, 2009b, p. 34) 

Na orientação torna-se claro algo que será percebido no decorrer da seção: apresenta-

se a noção de gênero, mas há somente uma abordagem acerca de seu formato, sem menção 
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a questões discursivas, conforme comentado no início desta seção. A seguir, há a 

reprodução da continuação da atividade. 

 

 

(MARTIN, 2009a, p. 34-35) 

 

A segunda atividade pede que os alunos debatam com os colegas e respondam às 

perguntas sobre a forma do gênero apresentado, como relação entre verso e prosa, versos 

curtos ou longos, quantidade de estrofes, ritmo e rimas. Ademais, há um pequeno quadro 

com as seguintes definições: verso, prosa, rima e estrofe. O item não solicita a 

compreensão do texto, apenas abarca a forma do poema. A seguir, tem-se a reprodução da 

terceira e última questão da seção. 
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(MARTIN, 2009a, p. 35) 

 

Pede-se que reescrevam a primeira estrofe do poema, substituindo as palavras em 

negrito por sinônimos. Solicita-se a manutenção, além do ritmo, do sentido do texto. No 

entanto, desconsidera-se que a troca de palavras implica transformar sentidos. Reproduz-se 

a concepção de “estabilidade” do texto e o foco da atividade consiste em trabalhar o léxico 
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e não a compreensão do texto poético, do gênero poema, cuja escolha lexical é crucial para 

o efeito estético.   

Um ponto a ser destacado é que o texto utilizado circulou no mundo social 

extraescolar, com a devida fonte. A seção “Lee y reacciona”, cujo objetivo consiste em 

apresentar ferramentas para que o aluno leia, analise e interprete textos na língua 

estrangeira, está representada em alguma medida nas questões. No entanto, no que 

concerne a convidar o aluno “a refletir sobre os mecanismos que constroem o tecido 

discursivo e também sobre aspectos históricos e culturais inerentes às enunciações” 

(MARTIN, 2009b, p. 15), faltou maior aprofundamento nas questões, que apenas trataram 

questões formais sobre o gênero trabalhado. 

As atividades reproduzidas a seguir fazem parte da Unidade 8, cujo título é “Qué 

está haciendo la gente”, de Saludos – Curso de Lengua Española: 
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(MARTIN, 2009a, p. 136) 
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A primeira atividade apresenta um poema com as estrofes fora de ordem e pede que 

sejam organizadas; para tanto, dão algumas pistas. Ao final, está a fonte do texto, o que nos 

permite afirmar que o mesmo circulou no mundo social extraescolar, não tendo, portanto, 

sido criado para o LD. É possível identificar a necessidade de compreensão leitora, uma 

vez que é preciso construir os sentidos para estabelecer a ordem dos versos de cada estrofe. 

A seguir, a reprodução da página posterior, que continua a atividade. 
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(MARTIN, 2009a, p. 137) 
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A segunda atividade, por meio de quatro perguntas, leva a uma percepção acerca da 

estrutura do gênero apresentado, como: se os textos são longos ou curtos, se tratam de 

temas simples ou complexos, se estão escritos em prosa ou verso e se há rimas.  

A atividade de número 3 também trabalha a compreensão leitora, já que se faz 

necessária a percepção do sentido global do fragmento, para a então substituição por 

palavras sinônimas. Ainda que seja possível observar a constituição do gênero discursivo, o 

que possibilita a produção do aluno, como na questão 4, falta aprofundamento. Além disso, 

utilizar a sinonímia leva à desconfiguração do texto em seu aspecto estético, 

desconsiderando a função social do poema. Se o objetivo da seção “Lee y reacciona” é 

convidar o aluno “a refletir sobre os mecanismos que constroem o tecido discursivo e 

também sobre os aspectos históricos e culturais inerentes à enunciação”, é fundamental 

aprofundar no tema, promover a reflexão, o debate, além de tratar o gênero em sua situação 

de interação, e não apenas considerar seu formato. 

 

3.4.4 Atividade de compreensão leitora e trabalho com gênero discursivo 

Aqui são apresentadas atividades de compreensão leitora que tratam dos diferentes 

aspectos do gênero, considerando sua discursividade, ou seja, além de sua estrutura, 

envolvem a maneira com que se relaciona no mundo social. 

 

Tabela 4 - Atividade de compreensão leitora e trabalho com gênero discursivo 

LIVRO Qde % 

Entérate 0 0,0% 

Saludos 1 14,3% 

Cercanía 8 100,0% 

Formación en Español 6 25,0% 

 

Conforme apresentado na tabela, apenas uma coleção não faz parte dessa categoria. 

Saludos e Formación apresentam um percentual bem pequeno e a obra Cercanía possui o 

total de suas atividades sob essa classificação. 
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A seguir uma reprodução das seções “Almacén de ideas”, “Red (con)textual” e 

“Tejiendo la comprensión” da Unidade 2: “Cine en casa: ¡a convivir con la familia y la 

pandilla!” do Cercanía: 

(COIMBRA et al, 2012a, p. 30) 
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Antes do início das atividades, apresentam-se dois quadros: o primeiro com o 

gênero textual sinopse de filme, o objetivo da leitura, que é decidir se quer vê-lo ou não, e 

o tema férias e viagens; o segundo sobre o espanhol ao redor do mundo, com a pronúncia 

da sigla DVD na América e na Espanha. Apresenta-se ainda, no Manual do Professor, a 

justificativa para o uso de imagens comerciais, no caso a reprodução da capa de DVD de 

um filme, o que nos permite afirmar que tal texto circulou no mundo social extraescolar.  

A seção “Almacén de ideas” começa com uma pré-leitura, a partir do levantamento 

de hipóteses acerca do termo “ensamblada” e da capa do DVD do filme “Míos, Tuyos, 

Nuestros”. E as questões que seguem se encaminham na mesma direção: compreensão 

global do texto, inferência, elaboração de hipóteses. Está clara a conformidade entre o 

proposto no Manual do Professor e a seção descrita. Há a apresentação do gênero, ativação 

dos conhecimentos prévios por meio da construção de hipóteses e inferências, preparando, 

portanto, o aluno para a atividade de leitura, que, de fato, já começa neste momento inicial. 

A seguir, tem-se a reprodução da continuação da unidade, com a seção “Red 

(con)textual”. 
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(COIMBRA et al, 2012a, p. 31) 

Apresenta-se a contracapa do DVD e no comando da atividade comenta-se o gênero 

sinopse de filme e leva a atenção para o fato de que ali há outras informações importantes, 

como idiomas, legendas, duração, cenas extras, entre outras. Pede ao aluno que observe 

atentamente todo o material, já que, no final das atividades, deverá decidir se quer ver ou 

não o filme. A seção se inicia com questões de pré-leitura e nelas são apontadas estratégias 
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para a compreensão leitora do texto e contemplando o trabalho com os gêneros, conforme 

declara no “Manual do Professor”. Ademais, tal postura culmina na formação de um leitor 

independente, visto que as ferramentas apreendidas podem ser utilizadas com quaisquer 

textos, ou seja, as estratégias de leitura contribuem para a formação do aluno enquanto 

leitor. 

A seguir, tem-se a reprodução da continuação da unidade, com a seção “Tejiendo la 

comprensión”. 

  

(COIMBRA et al, 2012a, p. 31) 

 



91 

 

 

 

 

(COIMBRA et al, 2012a, p. 32) 
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A seção “Tejiendo la comprensión” é composta por dez questões de leitura que 

trabalham diversas habilidades da leitura: a inferência, solicitando depreensão da relação 

entre o título do filme e a sinopse; observa-se o conhecimento prévio sobre o gênero 

tratado; localização de informações pontuais; compreensão do texto lido e elaboração de 

hipóteses. Por fim, nos exercícios finais, temos a pós leitura, ou seja, o assunto é trazido 

para a realidade do aluno. 

A proposição de questões, que estava ausente na seção anterior, concentrou-se 

nessa. As estratégias lá citadas claramente se materializam em forma de comandos nas dez 

atividades pontuadas anterior. Por todo o exposto, nas três partes de leitura do livro 

analisadas, pode-se concluir a consonância com o “Manual do Professor”, que se propõe a 

percorrer as etapas da leitura, além de trabalhar com os gêneros.As atividades reproduzidas 

a seguir compõem as seções “Almacén de ideas”, “Red (con)textual” e “Tejiendo la 

comprensión” da Unidade 8, intitulada “Itinerarios de viaje: ¡a planificar las 

vacaciones!” do livro Cercanía. 

 

(COIMBRA et al, 2012a, p. 154) 
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Já no início da página, tem-se um pequeno quadro com informações do trabalho 

que será proposto: gênero textual itinerário de viagem, objetivo da leitura, que consiste em 

identificar os diferentes tipos de turismo, e o tema férias e viagens. A seção “Almacén de 

ideas” sugere que as tarefas sejam executadas oralmente e apresenta questões de pré-

leitura. A primeira envolve o aluno na temática a ser trabalhada, trazendo para sua 

realidade; na segunda, há uma combinação entre a realidade do aluno e informações do 

gênero; e na terceira tem-se uma entrada de fato no gênero itinerário de viagem. Cumpre-

se, portanto, o proposto no Manual do Professor, cujo objetivo assinalado é preparar o 

aluno para a leitura, ativando seus conhecimentos prévios sobre o gênero e o tema a serem 

trabalhados. Na sequência, tem-se a reprodução da continuação da unidade: 
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(COIMBRA et al, 2012a, p. 154-5) 

 

O texto da seção “Red (con)textual” apresenta itinerários para quatro dias de 

viagem e um mapa da rota. Ao final, aparece a fonte, o que nos permite afirmar que o texto 

circulou no mundo social extraescolar, não tendo sido, então, criado para o LD. O 

comando da atividade sugere que o aluno, enquanto lê os roteiros, enumere no mapa a 

localização dos passeios de cada dia. Conforme declarado no “Manual do Professor”, esta 

seção facilita o contato do aluno com o gênero, proporcionando estratégias para sua leitura.  

A seguir, tem-se a reprodução da continuação da unidade. 
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(COIMBRA et al, 2012a, p. 155) 
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(COIMBRA et al, 2012a, p. 156) 
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 A seção “Tejiendo la comprensión” pretende explorar os mecanismos de 

leitura já utilizados. Na primeira questão, por exemplo, com sua capacidade de síntese e 

compreensão global do texto, o aluno identificar três palavras para definir o tipo de turismo 

existente. Nas atividades seguintes, 2 e 3, devem-se buscar informações pontuais do texto, 

enquanto a 4 solicita conhecimento do gênero trabalhado. A partir da quinta questão, é 

iniciada a pós leitura, na qual tratam-se temáticas diversas a partir do texto apresentado, 

como sustentabilidade, o cientista Charles Darwin, coleções de viagens, nesse caso. Assim 

como as anteriores, podemos dizer que essa terceira seção está em consonância com o 

“Manual do Professor”. Existe de fato um compromisso em passar pelas etapas da leitura: 

ativar conhecimento prévio, elaborar hipóteses, compreensão pontual e global tanto do 

texto quanto do gênero apresentado, produção de inferência, expressão de opinião, entre 

outras. Por todo o exposto, é possível afirmar que está de acordo com o previsto no Edital 

2014 
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As seções reproduzidas a seguir, do livro Formación en Español – Lengua y 

Cultura, são “Puerta de acceso” e “Explorando el texto” da Unidade 4, cujo título é “Las 

ciencias nuestras de cada día”.  

(VILLALBA et al, 2012a, p. 110) 
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(VILLALBA et al, 2012a, p. 111) 
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Os textos reproduzidos são folhetos, conforme mostra a ilustração no canto superior 

direito da primeira página. O site indicado existe: trata-se de um programa argentino de 

preservação dos morcegos e traz algumas curiosidades sobre estes mamíferos. Na mesma 

seção, na página seguinte, têm-se algumas questões, conforme reprodução a seguir. 
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(VILLALBA et al, 2012a, p. 112) 

 



102 

 

 

 

 

Além de uma breve explicação sobre o significado de mito, apresentam-se uma 

sequência de questões sobre as informações apresentadas nos folhetos, que exigem 

compreensão do texto.  A seguir, a reprodução da seção “Explorando o texto”: 

 

(VILLALBA et al, 2012a, p. 113) 

 

A seção “Explorando el texto” propõe questões que buscam a investigação do 

gênero, de seu uso na comunicação, como a quem se destina, suas informações essenciais, 

como encontrar mais dados, além dos apresentados. Também neste segmento há 

consonância com o Manual do Professor, já que o objetivo pretendido e alcançado é o 

desenvolvimento do trabalho com os diferentes tipos de textos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Neste trabalho entendemos que o LD é tradicionalmente utilizado como o principal 

material em sala de aula, muitas vezes ignorando os saberes e a autonomia do professor, no 

entanto, também pode ser um colaborador de seu trabalho, se entendido como apenas mais 

uma ferramenta didática. Como professora de espanhol da rede pública municipal, senti-

me motivada a investigar as coleções que chegariam com o intuito de auxiliar meu 

trabalho. A inserção de tal material no componente curricular Língua Estrangeira Moderna 

nas escolas públicas por meio do Programa Nacional do Livro Didático fomentou o 

interesse pela verificação desses materiais. Aqui foi proposta uma análise vertical, com o 

foco nos gêneros discursivos nas atividades de leitura, objetivando a contribuição 

acadêmica. 

A ideia inicial já consistia na observação das atividades de leitura, já que os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (MEC/SEF, 1998) apontam que ela é utilizada no 

contexto social imediato e atende às necessidades da educação formal, além de contribuir 

para o desenvolvimento integral do letramento do aluno. Apenas houve um ajuste, com 

vistas à maior delimitação do tema. 

Neste trabalho apresentou-se uma breve trajetória do LD, até a criação do PNLD 

nos moldes em que é praticado hoje, citando a legislação que contribuiu para o caminho 

atravessado. Durante o percurso, notamos que a seleção de materiais didáticos era feita 

com base em critérios alheios à educação e não era considerada a contribuição para o 

ensino público brasileiro. Hoje, com a avaliação sendo responsabilidade de universidades 

públicas, busca-se superar tal problema e almejando, assim, um processo que coopere com 

os educadores e contemple o ensino. 

O PNLD funciona com tal nomenclatura desde 1985 e somente em 2008, com a 

publicação do Edital de 2011 (MEC/FNDE, 2008), há a inclusão do componente curricular 

Língua Estrangeira Moderna (Espanhol e Inglês). Tal documento destaca o papel da 

educação escolar como instrumento para a formação integral do aluno e ressalta que o LD 
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de língua estrangeira deve cumprir as mesmas exigências de formação intelectual e cidadã 

de outras disciplinas. O Edital de 2014 (MEC/FNDE, 2011) segue nessa direção. Ambos 

defendem que o material didático deve estar em consonância função social da língua 

estrangeira na escola que, ademais de garantir a instrumentalização, deve reconhecer a 

relevância de seu caráter educativo. 

Por meio de uma nova língua, o aprendiz passa a ter contato com outras culturas e a 

conhecer a si mesmo a partir do outro. Tal interação favorece a relação de respeito entre o 

diferente, contribuindo para o processo de valorização da própria cultura e da alheia, como 

forma de desconstrução de estereótipos e preconceitos. Ressalta-se a importância de que as 

atividades realizadas em sala de aula extrapolem o ambiente escolar e reflitam na vida do 

aluno, para tanto, os textos utilizados devem ter circulado no mundo social extraescolar, 

como forma de enriquecer a experiência de leitura, além de contemplar os diferentes 

gêneros, favorecendo a construção de sentidos. Considerando os aspectos selecionados, 

buscamos observar se os pontos citados nos Editais figuram no Manual do Professor e 

mais: se de fato se materializam em forma de atividades no Livro do Aluno.  

No terceiro capítulo, apresentamos os percursos de pesquisa, desde os trajetos 

iniciais até a decisão sobre qual caminho percorrer. A apresentação das coleções contempla 

uma breve biografia dos autores, a descrição dos livros, com número de páginas, divisão 

das unidades e seção, além do conteúdo teórico do Manual do Professor. Também se 

identificam quais serão as seções analisadas em cada livro, recordando que as mesmas 

foram escolhidas pelo fato de terem sido apontadas como de leitura pelos autores.  

A seção de análise das atividades conta com os gráficos mostrando todas as 

atividades de leitura dos livros observados, assim caracterizadas no “Manual do 

Professor”, analisadas sob as seguintes categorias: 1. NL - não é atividade de compreensão 

leitora; 2. AL - atividade de compreensão leitora sem trabalho com gêneros; 3. GT - 

atividade de compreensão leitora e trabalho com gênero textual; e 4. GD - atividade de 

compreensão leitora e trabalho com gênero discursivo. Na sequência, alguns exemplos de 

atividades foram analisados e a seleção se deu da seguinte forma: NL - dois exemplos do 

Español ¡Entérate!; AL - Español ¡Entérate!, Saludos – Curso de Lengua Española e e 

Formación en Español – Lengua y Cultura, com um exemplo de cada; GT - dois exemplos 
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do Saludos – Curso de Lengua Española; e GD - Cercanía e Formación en Español – 

Lengua y Cultura, com dois exemplos do primeiro e um do segundo. A seguir, uma tabela 

comparativa com todas as coleções analisadas e cada categoria de análise:  

 

Tabela 5 - Comparativo final 

 

 

Pode-se observar na tabela o percentual de cada categoria nas obras selecionadas 

destacando que as primeiras colunas correspondem ao Edital 2011 e as últimas fazem parte 

do Edital 2014. Tal análise culmina com o notório avanço das coleções de 2011 para 2014, 

e conduzindo-nos a grande expectativa para a seleção de 2017, levando-nos a acreditar que 

o processo avaliativo propicia que as editoras, que não têm necessariamente compromisso 

com a educação, se envolvam no programa de forma a contribuir com o ensino da língua 

estrangeira na escola. Assim, como as questões que movem os interesses são, em geral, 

alheias à formação do indivíduo, cabe ao Programa, por meio das Universidades, avaliar as 

coleções, e a nós, professores e pesquisadores, acompanharmos de perto tal processo e não 

sermos meros expectadores.  

  

NL 35,3% 0,0% 0,0% 0,0% 10,7%

AL 64,7% 42,9% 0,0% 75,0% 57,1%

GT 0,0% 42,9% 0,0% 0,0% 5,4%

GD 0,0% 14,3% 100,0% 25,0% 26,8%

TotalAtvidade Entérate Saludos Cercanía Formación
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ANEXO 

 

Edital 2011 
  

Entérate 

16-17 NL 

23-24 AL 

25-26 AL 

35-37 NL 

39-40 AL 

42-43 AL 

49-50 AL 

52-54 AL 

57-58 AL 

68 AL 

73-74 AL 

77 NL 

84-85 NL 

95-96 AL 

104-105 NL 

108-109 NL 

113-114 AL 

  

Saludos 

18-19 AL 

33-35 GT 

51-53 AL 

68-69 GD 

102-103 GT 

120-121 AL 

136-137 GT 
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EDITAL 2014 
  

Cercanía 

10-11 GD 

30-32 GD 

52-55 GD 

72-74 GD 

94-96 GD 

114-117 GD 

136-140 GD 

154-156 GD 

  

Formación 

07-09 AL 

09-12 GD 

18-20 AL 

20-21 GD 

23-26 AL 

30-32 AL 

33-35 GD 

43-45 AL 

46-47 AL 

48-50 AL 

58 AL 

60-65 AL 

71-74 AL 

78-81 AL 

83-89 AL 

93-94 AL 

106-109 AL 

110-112 AL 

113 GD 

115-120 AL 

116 GD 

122-124 AL 

127-128 AL 

129 GD 

 


