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O MULTICULTURALISMO NO LIVRO DIDÁTICO DE ESPANHOL: PELA 

PLURALIDADE E PELO RESPEITO ÀS DIFERENÇAS 

 

 

Eliane Oliveira da Silveira 

 

 

Resumo: Por meio dos livros didáticos (LD) de espanhol, a cultura do outro pode vir a 

acrescentar uma nova visão de mundo e um olhar respeitoso para a pluralidade e as 

diferenças. No aprimoramento dos estudos culturais, encontra-se o multiculturalismo 

crítico, que propõe a valorização e o respeito às diferenças, denunciando preconceitos e 

estereótipos. Através dessa ótica, são analisados dois LDs de língua espanhola e, como 

resultado, observa-se que o multiculturalismo crítico no LD anterior ao Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD) está presente de forma sucinta e discreta, enquanto 

que o LD aprovado no PNLD, publicado sob as recomendações do Edital do Programa, 

vem demonstrar que se passou a dar mais voz à diferença, à diversidade e às minorias, 

com o intuito de formar um aluno crítico e ciente da importância de se respeitar a 

alteridade.  

 

Palavras-chave: Multiculturalismo, Livro didático e Língua espanhola. 

 

 

EL MULTICULTURALISMO EN EL LIBRO DIDÁCTICO DE ESPAÑOL: POR 

LA PLURALIDAD Y POR EL RESPETO A LAS DIFERENCIAS 

 

Resumen: Por medio de los libros didácticos (LD) de español, la cultura del otro puede 

venir a añadir una nueva visión de mundo y una mirada respetuosa hacia la pluralidad y 

las diferencias. En el avance de los estudios culturales, se encuentra el multiculturalismo 

crítico, que propone la valoración y el respeto a las diferencias, denunciando prejuicios 

y estereotipos. A través de esa óptica, se analizan dos LDs de lengua española y, como 

resultado, se observa que el multiculturalismo crítico en el LD anterior al Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD) está presente de forma sucinta y discreta, mientras 

que el aprobado en el PNLD, publicado bajo las recomendaciones del Edital del 

Programa, demuestra que se ha dado más voz a la diferencia, a la diversidad y a las 

minorías, con el intuito de formar un alumno crítico y consciente de la importancia de 

respetarse la alteridad.  

 

Palabras clave: Multiculturalismo, Libro didáctico, Lengua española.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

Ultimamente, temos vivido em um contexto sociocultural e político conturbado, 

com frequentes manifestações de racismo, sexismo, intolerância religiosa e cultural, não 

só no Brasil, mas também em vários outros países do mundo. Essas atitudes 

conservadoras e reacionárias causam perplexidade e preocupação, já que levam à 

polarização da sociedade, o que gera situações de conflito e violência. Percebe-se, 

portanto, em certos grupos da sociedade, uma tentativa de homogeneizar ideias e ações, 

buscando ditar regras e modelos. 

Os estudos multiculturais, apesar de terem origem nos anos 60, ainda se fazem 

presentes e necessários no momento atual, como forma de resistência a essa realidade e 

de quebra de tabus e paradigmas. O multiculturalismo crítico tem como foco principal o 

combate às diferenças de raça, gênero, religiosidade, etnia, ao preconceito identitário e 

cultural e à homogenização nos espaços coletivos. 

Como é também dentro da escola que se desenvolvem os valores sociais e 

individuais, o respeito ao próximo e às culturas diversas, a abordagem de ensino 

multicultural vem para somar, dentro de uma perspectiva de engrandecimento cultural 

do aluno, participante do ambiente educacional.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2000) enfatizam que temas 

relevantes para a formação cidadã do aluno sejam abordados de maneira que 

corroborem para seu desenvolvimento como indivíduo crítico e reflexivo, inserido na 

sociedade. Estes tópicos devem ser abordados dentro de um contexto didático-

pedagógico que fortaleça as relações interpessoais, através dos Temas Transversais, tais 

como: respeito às diferenças, meio-ambiente, sexualidade, trabalho e pluralidade 

cultural, entre outros. Da mesma forma, as OCEM (BRASIL, 2006) destacam alguns 

temas geradores que facilitariam a formação do aluno, objetivo primordial da presença 

da língua estrangeira na escola. O documento esclarece que esses temas devem ser 

“relevantes na vida dos estudantes, na sociedade da qual fazem parte, na sua formação 

enquanto cidadãos, na sua inclusão” (BRASIL, 2006, p.150).  
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O livro didático, não poucas vezes a base do trabalho do professor e do aluno em 

seu processo de ensino-aprendizagem, pode ser capaz de promover, por meio da análise 

dos gêneros textuais (canções, poesias, reportagens, entrevistas, histórias em quadrinhos 

etc), reflexões e debates a respeito de temas polêmicos e atuais, podendo levar a 

mudanças na opinião do aluno e consequentemente, em sua atitude diante de um mundo 

plural e, muitas vezes, contraditório, que é o mundo globalizado. 

Sendo assim, o objetivo central deste trabalho é investigar como o 

multiculturalismo vem sendo abordado nos livros didáticos de espanhol, 

especificamente, nos LDs Esencial, da Editora Moderna (2007) e Cercanía, das Edições 

SM (2015), ambos do Ensino fundamental (7º ano). O primeiro título é anterior ao 

Programa Nacional do Livro Didático, enquanto o segundo pertence à última edição do 

Programa.  

Anteriormente à apresentação e análise dos LD, o artigo traz reflexões teóricas 

acerca do multiculturalismo, iniciando pela definição do conceito de cultura, abordando 

as distintas vertentes do multiculturalismo - desde o conservador até o crítico -  e 

incorporando a abordagem multicultural à escola.  

 

2. POR UM MULTICULTURALISMO CRÍTICO 

 

Para abordar o tema cultura, primeiramente deve-se buscar compreender o 

surgimento da palavra, sua definição e suas acepções. Traduzi-la, fielmente, torna-se 

tarefa difícil, pois com a evolução dos tempos, o desenvolvimento humano e a 

globalização mundial, o conceito de cultura difundiu-se com distintas definições.  

A palavra cultura é derivada do latim, do verbo colo, que ao final do século XIII, 

significava na língua romana “eu cultivo”, ou seja, estava relacionada ao ato de cultivar, 

realizar atividades agrícolas, e assume por muito tempo esta definição, tanto que a 

palavra possui a desinência de futuro “ura” que significa algo a ser projetado, algo a ser 

almejado, portanto, com uma perspectiva de progresso.   

A partir do século XVIII, a palavra cultura assume outro significado, voltado 

para as artes, literatura, música, escultura, etc., direcionados à nobreza. A palavra passa, 

então, de uma acepção antes direcionada ao cultivo da terra à intelectualidade, ao 

conhecimento e assume, assim, valores qualitativos. A noção de cultura, neste 
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momento, distingue os que possuem cultura e os que não a possuem. No entanto, 

entende-se hoje que toda sociedade, formada por pessoas de diferentes grupos sociais, 

possui cultura. Seja ela uma cultura voltada para a terra, para o comércio, para a 

religiosidade ou para as artes, não se pode diferenciar um povo culto de outro não culto, 

pois a cultura está sempre associada ao homem, o qual se apresenta em constante 

construção e sendo assim, seu movimento o torna flexível a mudanças diversas e 

adversas. 

No século XIX, Tylor define cultura como todo complexo de conhecimentos e 

habilidades humanas, opondo-se à ideia de aquisição inata, adquirida por mecanismos 

biológicos. A sociedade, que se encontra em constantes mudanças culturais, sociais, 

econômicas, raciais, de gênero e outras, absorve uma multiplicidade de conceitos, o que 

não permite definir, literalmente, dentro de um panorama diverso e abrangente, o 

conceito de cultura. 

 

Cultura e civilização, tomadas em seu sentido etnológico mais vasto, são um 

conjunto complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, o 

direito, os costumes e outras capacidades ou hábitos adquiridos pelo homem 

enquanto membro da sociedade. (TYLOR, 1871, p. 1 apud CUCHE, 2002, p. 

31). 

 

Segundo Cuche (2002), a concepção de cultura se apresenta de forma distinta na 

França e na Alemanha. O pensamento francês entende que cultura são características do 

gênero humano, originando assim o conceito universalista; já o alemão compreende o 

sentido de cultura como um conjunto de características intelectuais, artísticas e morais, e 

tudo aquilo que engloba uma nação letrada, originando o conceito particularista.  

Para a França, a cultura tinha a marca de superioridade, de prestígio, entre os 

nobres, já para a Alemanha, a cultura tinha a marca da originalidade, da nacionalidade. 

Com as divergências de pensamento entre França e Alemanha com relação ao sentido 

de cultura, surge entre os dois países um desconforto, de modo que Cuche (2002, p.12) 

alerta que “[...] sob as divergências semânticas sobre a justa definição a ser dada à 

palavra, dissimulam-se desacordos sociais e nacionais [...]” 

Em uma célebre conferência, realizada em 11 de março de 1882, na Sorbonne, 

intitulada de Qu’est-ce qu’une nation? (O que é uma Nação?), Ernest Renan, filósofo, 

sociólogo, teólogo e historiador francês, afirmava em sua convicção: “antes da cultura 

francesa e da cultura alemã, da italiana, existe a cultura humana”. (RENAN, 1871 apud 

CUCHE, 2002, p.35). 
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Diante destas divergências a respeito de cultura, surge BOAS (2004), 

antropólogo que faz críticas das diversas visões sobre cultura. Boas (2004), precursor da 

etnografia, foi o pioneiro em realizar pesquisas sobre as sociedades primitivas. A partir 

destas pesquisas, concluiu que as diferenças entre os grupos humanos se davam no 

âmbito cultural e não racial ou tampouco geográfico. Partindo desta visão, a cultura 

passa a ser abrangente e diversificada, não ficando limitada a um povo ou região. Boas 

valeu-se também da História para corroborar suas pesquisas, afirmando que cada povo 

possui sua história, seus costumes, seus hábitos, suas crenças, seus valores etc., tendo 

sido ele o precursor para que outros autores pudessem refletir sobre o tema cultura. 

Cultura, portanto, é um conceito variado, que se apresenta aos educadores como 

uma importante ferramenta contra o preconceito e a exclusão, pois estes são derivados 

do etnocentrismo. E, a partir do conceito de cultura, desenvolve-se o multiculturalismo. 

O prefixo multi, derivado do latim, vem agregar à palavra cultura um sentido 

amplo, que remete a diversos grupos sociais e a distintas expressões culturais, visando 

abordar de forma igualitária a convivência e o respeito das múltiplas diversidades 

étnicas, classes sociais, gênero, religiosidade, etc. O termo multiculturalismo abrange 

uma vasta definição nos meios acadêmicos, ou seja, é um termo polissêmico.   

Diante da diversificação de interpretações a respeito do termo multiculturalismo, 

McLaren (1997) expõe suas seguintes vertentes: multiculturalismo conservador ou 

monocultural, multiculturalismo liberal, multiculturalismo pluralista, multiculturalismo 

essencialista de esquerda e multiculturalismo crítico. 

• Multiculturalismo Conservador ou Monoculturalismo – Encontra-se 

inserido nas sociedades de cultura patriarcal, de nível sócio-econômico superior a outras 

classes sociais, esconde-se por detrás de uma postura marginalizada, a qual culpa dos 

fracassos aqueles que são negros, pobres, favelados e que não se incluem no perfil 

conservador, mantendo assim, a estratificação social e econômica dos indivíduos 

penalizados pelo sistema neocultural. 

• Multiculturalismo Liberal – Defende-se, utopicamente, que todos são 

iguais, que há uma uniformidade intelectual entre os grupos. Alinha-se à concepção 

integracionista, que defende as minorias e defendem que todos possuem liberdade de 

expressão, identitária, cultural, mas que não se pode entrar em conflito com outros 

grupos, expressando assim suas ideologias particularmente sem interferir em outros 

grupos dominantes. Trata-se de uma falácia, pois a estratificação social permanece, já 
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que o indivíduo dominado permanece em seu status quo; pode reivindicar, desde que 

não incomode, permanecendo sempre na vertical: o grupo majoritário no cume da 

pirâmide e o grupo dominado continua sempre na base. 

• Multiculturalismo Plural – É uma ideologia que ao invés de diminuir as 

distâncias entre os grupos sociais, acaba por aumentar, segregar ainda mais os grupos 

minoritários, pois apenas estão preocupados, momentaneamente, com os assuntos e 

interesses relacionados às classes dominantes; assuntos relacionados às classes dos mais 

desfavorecidos importam pouco, ou quase nada, apenas se preocupam midiaticamente. 

• Multiculturalismo Essencialista ou de Esquerda – Possui uma política de 

exclusão aos estranhos ou para com aqueles que mesmo simpatizantes pela causa, não 

pertençam ao grupo; sendo assim, percebe-se que grupos distintos possuem os mesmos 

objetivos sociais e identitários, porém permanecem na condição de oprimidos. 

• Multiculturalismo Crítico – Totalmente diferenciado dos aspectos 

multiculturais anteriores, aborda a problemática do mundo globalizado e capitalista, 

como cultura de massa, introduzida verticalmente nas camadas sociais. Opõe-se à 

hegemonia, a uma dominação das relações interpessoais, em diversos locais, seja no 

trabalho, escola, igreja ou no cotidiano. O multiculturalismo crítico assemelha-se à 

pedagogia crítica, que leva o aluno a desenvolver a criticidade, a autodefesa contra as 

desigualdades sociais e de classe. Atuam de forma solidária para com os indivíduos 

marginalizados e submissos, e são contrários a toda forma de se privilegiar os mais 

favorecidos. Valoriza-se a adversidade, o diferente, enobrece-se a raça, a etnia, a 

complexa relação de religiosidade, e ignora-se o preconceito diatópico, portanto, fica 

claro que o multiculturalismo crítico possui um enorme interesse pela justiça social 

(MCLAREN, 2000, p.122). 

O multiculturalismo crítico ou de resistência não pode ser entendido como um 

conceito a ser abordado para compensar as arbitrariedades direcionadas a um indivíduo 

ou a um grupo de pessoas, discriminadas por gênero, raça, etnia ou religião. Os 

estereótipos arraigados em determinados grupos sociais acabam por nivelar sempre por 

baixo pessoas que não conseguem impor suas identidades, permanecendo, mais uma 

vez, na estratificação social. O termo “tolerar’ ou ‘aceitar’ a cultura ou a identidade 

cultural do outro promove mais uma exclusão à inclusão, seleciona o que é 

“politicamente correto”, apresentando a cultura do mais forte como sendo o correto, o 

perfeito, aquele que detém o parâmetro de uma sociedade neoliberal. 
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Canen (2003) explica que a construção da identidade a partir de um olhar 

multiculturalista crítico deve basear-se em três premissas fundamentais:  

 

(1) A identidade é uma construção contínua, sempre provisória e contingente, 

constituída e reconstituída nas relações sociais, ou seja, não há nesse contexto 

uma identidade que possa ser considerada única, homogênea ou certa. 

(2) O desafio à existência de um marcador mestre identitário, uma vez que a 

construção de identidade envolve marcadores plurais que se hibridizam em 

contextos singulares de significação, formando as chamadas, “diferenças 

dentro das diferenças. 

(3) A sociedade é formada na pluralidade de identidades, o que significa dizer 

que no discurso oficial e nos currículos escolares sempre haverá identidades 

privilegiadas e selecionadas e que por isso mesmo, precisamos estar atentos e 

prontos para transgredi-los, formando discursos desafiadores da construção 

das diferenças. (CANEN, 2003, p. 50-51). 

 

  

Diante disso, o multiculturalismo crítico vem abarcar uma gama de 

reivindicações e lutas sociais, em uma sociedade sob constante mudança. Tais 

mudanças devem manter a diversidade cultural, facilitar o processo de diálogo entre 

várias culturas, classes sociais, de gênero, raça e, principalmente, o respeito à cultura do 

outro.  

O multiculturalismo crítico pós-modernizado ou pós-colonial traz, como 

mote, o compromisso com a desconstrução dos discursos que, ainda que 

comprometidos com a justiça e o desafio a preconceitos, ainda permanecem 

congelando identidades e demonizando “o outro”. Ideias referentes à 

avaliação da aprendizagem e à avaliação institucional multiculturalmente 

orientada podem servir de inspiração para atividades avaliativas, levando em 

conta a diversidade cultural e o desafio a preconceitos (CANEN, 2007, 

p.103)  

  

O multiculturalismo crítico está inserido no cotidiano das pessoas, na vida social 

e na escola, que é um lugar de mescla de classes, de heterogeneidade de pensamentos, 

ideias e ideais distintos, é o lugar em que se pode e se deve abordar as lutas de classes, 

reivindicações a respeito das igualdades, enfim, é na escola que se inicia uma luta pela 

não estratificação social e a não manutenção do status quo, favorecendo assim, mais 

espaço para a diversidade de etnias, gênero, social e religiosa. 

A escola, nessa perspectiva, surge como lócus de multiplicidade e variedades 

culturais, espaço de criticidade, de afetividade, produção cultural, integralizadora e 

principalmente inclusiva. A escola precisa reconhecer que o momento de 

implementação de novas mudanças a favor de um currículo mais diversificado, 

heterogêneo, flexível e menos excludente se faz necessário. Para Silva (1999), a escola 

só será democrática no momento em que o currículo escolar torne-se multicultural, 
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garantindo que os diversos saberes e culturas produzidos pelos vários grupos sociais 

sejam reconhecidos e contemplados nas narrativas curriculares disseminadas nas 

disciplinas escolares. Esse currículo multicultural, segundo Padilha (2004), deve ser 

construído a partir de uma metodologia que possibilite a interligação e a articulação dos 

diferentes saberes e contextos socioculturais, favorecendo uma compreensão global das 

teias de relações sociais construídas na sociedade.  

Os documentos brasileiros corroboram com essa perspectiva de evolução dos 

currículos em favor da valorização da diversidade sociocultural e da democratização da 

escola. Os PCN (BRASIL,1998) sugerem uma abordagem crítica a respeito de valores 

diversos e por meio dos Temas Transversais, nos quais se enfatiza a Pluralidade 

Cultural e se propõe: 

Uma proposta curricular voltada para a cidadania deve preocupar-se 

necessariamente com as diversidades existentes na sociedade, uma das bases 

concretas em que se praticam os preceitos éticos. É a ética que norteia e exige 

de todos – da escola e dos educadores em particular -, propostas e iniciativas 

que visem à superação dos preconceitos e da discriminação. A contribuição 

da escola na construção da democracia é a de promover os princípios éticos 

de liberdade, dignidade, respeito mútuo, justiça e equidade, solidariedade, 

diálogo no cotidiano; é a de encontrar formas de cumprir o princípio 

constitucional de igualdade, o que exige sensibilidade para a questão da 

diversidade cultural e ações decididas em relação aos problemas gerados pela 

injustiça social (BRASIL,1998, p. 129). 

 

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006), por sua vez, ressaltam 

a importância em dar atenção à pluralidade e heterogeneidade da língua estrangeira, 

abandonando-se os discursos hegemônicos e de preconceitos linguísticos e cultural, 

enfatizam que “o estabelecimento de grandes temas geradores pode auxiliar, muito, 

tanto na definição dos objetivos quanto dos conteúdos”(BRASIL, 2006, p.149) e 

sugerem que se podem incluir reflexões sobre política, economia, educação, questões 

sociais, esportes, lazer, informação, línguas e linguagens. 

Nesse sentido, evidencia-se a importância de se oferecer ao aluno da escola 

pública materiais didáticos de qualidade, dentre eles, o livro didático. Os documentos 

oficiais (OCEM E PCN) preconizam, em seu bojo, que não pretendem trazer soluções 

definitivas, mas sim buscar reflexões teórico-pedagógicas e educacionais, e que se 

ofereçam aos alunos materiais didático-pedagógicos que os levem ao pensamento crítico 

e a lidarem com conflitos inerentes à educação, ao ato de ensinar, à cultura e à 

construção de uma nova visão de mundo. 

Entende-se como materiais didáticos, tudo o que se pode utilizar em sala de 

aula, como prática pedagógica, entre os quais, destacam-se os LDs, os textos, 

os vídeos, as gravações sonoras (textos e canções), todo material auxiliar ou 
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de apoio, como gramática e dicionários. Todos são muito bem recebidos e 

utilizados na dinâmica da aula de LEM, Espanhol. (BRASIL, 2006, p.154-

155). 

 

 

Contudo, sabe-se que o LD é, muitas vezes, utilizado como único material em 

sala de aula, às vezes tornando-se o protagonista no processo de ensino-aprendizagem. 

Orlandi, (1987, p.22) que discorre sobre o papel do livro/material didático, o vê como 

um instrumento de mediação que 

Enquanto objeto, o material didático anula sua condição de mediador. O que 

interessa, então, não é saber utilizar o material didático para algo. Como 

objeto, ele se dá a si mesmo, é o que interessa saber o material didático. A 

reflexão é substituída pelo automatismo, porque, na realidade, saber o 

material didático é saber manipular.  

  

Além disso, outros fatores contribuem para a deficiência da aprendizagem do 

aluno: a falta de incentivo para a leitura, a precariedade do acesso aos livros em geral, a 

dificuldade de frequentar bibliotecas, e quando as escolas as possuem, não possuem 

funcionários habilitados para atividades escolares que promovam o prazer da viagem 

por meio dos livros, e por muitas vezes o LD é a única opção de leitura para o aluno, 

que se encontra distante dos centros e das políticas sociais, como exemplo o  acesso à 

internet.  

Segundo dados do Instituto Pró-Livro (IPL)1, o livro didático é o segundo gênero 

mais lido no país, superado apenas pela Bíblia. O estudo salienta que uma das causas do 

elevado índice de analfabetismo funcional e das dificuldades generalizadas para a 

compreensão da informação escrita se coloca na falta crônica de contato com a leitura, 

sobretudo nas classes mais pobres.  

Percebe-se que, mesmo lendo pouco, o LD ainda é a porta de entrada para que o 

aluno/leitor adquira a competência leitora de que tanto necessita para tornar-se um 

cidadão crítico perante a sociedade e para que adquira o hábito e o prazer pela leitura. 

Para que isso aconteça, o LD precisa ser um objeto de qualidade para o pleno 

desenvolvimento do leitor como cidadão consciente, portanto, um material didático de 

excelência que por vezes pode ser o único de acesso ao aluno/leitor. E diante dessas 

                                            
1 Instituto fundado em 2006 por entidades do Livro – Associação Brasileira de Editores de Livros 

Escolares (Abrelivros), Câmara Brasileira do Livro (CBL), e Sindicato dos editores de Livros (SNEL), foi 

criado com o objetivo principal de fomento à leitura e à difusão do LD. 
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exigências para a obtenção de um material que qualifique ainda mais o aluno, surge o 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD)2. 

Seguindo critérios rigorosos de avaliação e de caráter eliminatório que foram 

discriminados no Edital, de acordo com o Guia dos Livros Didáticos PNLD 2011: 

As coleções tiveram de apresentar linguagem contextualizada e inserida em 

práticas discursivas variadas e autênticas, a fim de que o aluno tenha 

oportunidades de aprender a ler e escrever textos coerentes em espanhol. O 

Edital priorizou que nas coleções fosse abordado o ensino das quatro 

habilidades (ler, escrever, falar e ouvir). Finalmente, uma das preocupações 

das coleções didáticas, segundo o edital, deveriam ser a de reconhecer as 

marcas identitárias dos diversos alunos brasileiros, tais como: gênero, raça e 

classe social entre outras, além da diversidade do público alvo ao qual se 

destina. O LD influencia a formação das identidades dos indivíduos, que são 

construídas e reconstruídas a partir da relação com o outro. Portanto, é 

fundamental que os livros contribuam para a desnaturalização das 

desigualdades e promovam o respeito às diferenças. Em síntese, o livro 

precisa contribuir para a formação de cidadãos críticos e reflexivos, 

desprovidos de preconceitos, capazes de respeitar a si mesmos e a outros, a 

sua própria cultura e a dos outros. Partindo de experiências críticas e 

reflexivas com a Língua estrangeira. (BRASIL, 2010, p.12-13) 

 

Sendo assim, diante das regulamentações normativas para a confecção dos LDs, 

e dos documentos norteadores, espera-se que o PNLD reúna critérios específicos para 

que se tenha um produto final de qualidade e contemple 

 

Um conjunto de textos representativos das comunidades falantes da língua 

estrangeira, com temas adequados aos anos finais do ensino fundamental, que 

não veicule estereótipos nem preconceitos em relação às culturas estrangeiras 

envolvidas, nem à nossa própria em relação a elas;  contemple variedade de 

gênero do discurso (orais e escritos), concretizados por meio de linguagem 

verbal, não verbal ou verbo-visual, caracterizadora de diferentes formas de 

expressão na língua estrangeira e na língua nacional; discuta relações de 

intertextualidade a partir de produções expressas em língua estrangeira e 

língua nacional; proponha atividades de leitura comprometidas com o 

desenvolvimento da capacidade de reflexão crítica (BRASIL, 2010, p.66-67).  

  

A reflexão e o debate sobre questões culturais, sociais, de gênero e etnia, entre 

outros, são, portanto, relevantes para a formação crítica, reflexiva e cidadã do aluno. 

Sendo assim, entende-se que um LD de qualidade deve apresentá-las de forma 

substancial para que se busque alcançar esse objetivo.  

                                            
2 O PNLD é o mais antigo dos programas voltados à distribuição de obras didáticas aos estudantes da rede 

pública de ensino no Brasil, que iniciou com outra denominação, em 1937. Ao longo desses 80 anos, o 

programa foi aperfeiçoado e teve diferentes nomes e formas de execução. Atualmente, o PNLD é voltado 

à Educação Básica. O objetivo do PNLD é direcionar a aquisição e a distribuição de livros aos alunos dos 

anos iniciais e finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio como também para a Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) e Programa Brasil de Alfabetizados (PBA). Em 2011, os alunos do 6º ao 9º ano 

(Ensino Fundamental) receberam os LD de Língua Estrangeira Moderna (espanhol e inglês) pela primeira 

vez no Programa. A partir daí, sucederam-se as edições PNLD 2012, para o Ensino Médio, PNLD 2014 

(EF), PNLD 2015 (EM), PNLD 2017 (EF) e, finalmente, PNLD 2018 (EM).  
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Segundo o edital de convocação para inscrição no processo de avaliação e 

seleção de coleções didáticas para o PNLD, o LD deve “favorecer a formação de um 

leitor crítico e interativo” e “representa um objeto de cultura, produzido conforme um 

quadro de fundamentos teórico-metodológicos e destinado a orientar as atividades do 

ensino escolar” (BRASIL, 2009, p.22).  Portanto, abordagens socioculturais são 

importantes dentro de um arcabouço didático-pedagógico, para que as diferenças 

abordadas sejam um somatório e não uma divisão dentro de uma perspectiva 

multiculturalista crítica, e que o respeito à cultura do “outro” seja considerado um fator 

primordial nas relações interpessoais.  

 

3. UMA VISÃO MULTICULTURALISTA CRÍTICA SOBRE OS LIVROS 

DIDÁTICOS ESENCIAL (2007) E CERCANÍA (2015) – A METODOLOGIA DA 

ANÁLISE DOS LD 

Para fins de análise, selecionei dois livros didáticos: Esencial (2007) e Cercanía 

(2015), ambos destinados ao 7º ano do Ensino Fundamental. Sua escolha se deu pelo 

fato de serem de distintas épocas: o primeiro é anterior ao PNLD e o segundo pertence à 

edição mais recente do Programa. Evidencia-se, com isso, meu interesse em verificar se 

houve evolução, ao longo do tempo, na qualidade do LD de espanhol, no que diz 

respeito à abordagem de ensino multicultural, e se o PNLD contribuiu para tal.  

No processo de análise, detive-me à seleção de textos que compõem cada um 

dos LD, buscando verificar as temáticas abordadas, com o fim de responder à seguinte 

pergunta: os LD de espanhol estão comprometidos com a formação crítica e cidadã do 

aluno, por meio de textos que contemplem e problematizem questões socioculturais, de 

etnia, de gênero, sem reforçar estereótipos e preconceitos?   

Para analisar os livros aqui apresentados, foi tomada como base a ficha de 

avaliação das coleções inscritas no PNLD 2017 (Ensino Fundamental), especificamente 

a ficha de número 4, que diz respeito aos textos contidos nos LD, e que segue abaixo: 
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                          FIGURA  1 – FICHA AVALIATIVA   PNLD 

 

Fonte:FNDE. Livro didático. Disponível em: 

http://www.fnde.gov/programas/livro-dodático-editaos/item/6228-editail-pnld-2017.          

Vale esclarecer que apenas alguns dos itens da ficha acima foram comtemplados 

na análise, a saber, os itens 37, 38, 39, 40, 41 42 e 45, porque são os que remetem a 

questões relacionadas ao tema deste artigo, ou seja, o multiculturalismo no ensino-

aprendizagem de LE.  

Dedico-me, adiante, a apresentar as obras em questão e a analisá-las. 

4.  DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO LD ESENCIAL (2007) 
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O livro Esencial 2 está estruturado em nove lições, além dos apêndices 

(Glosario visual, Glosario español-portugués, Glosario portugués-español, Tabla de 

verbos e Cuaderno de atividades). Cada lição vem dividida em quatro seções: Eje 

Temático; Gramática y vocabulario; Contenidos comunicativos e Lectura. Os textos, 

em sua grande maioria, são do gênero diálogo e não são autênticos – não vêm 

acompanhados de fonte e parecem ter sido criados pelos autores do material. Esses 

diálogos têm sua audição viabilizada pelo CD que acompanha o livro. Logo após o 

diálogo, há a interpretação textual com atividades individuais e também em grupo. A 

segunda seção, Gramática y vocabulario está composta por quatro páginas que 

sistematizam a gramática sem contextualizá-la com o texto abordado anteriormente, 

apenas com tabelas de regras gramaticais, com exercícios de preenchimento de lacunas, 

correlação entre colunas, tradução de frases do português para o espanhol, entre outros.  

Alguns exercícios de compreensão auditiva também foram identificados nessa seção. 

Na seção Contenidos Comunicativos, são inseridos a gramática, atividades 

comunicativas e o vocabulário, para que no exercício se formule, em grupos, uma 

produção textual. A última seção, Lectura, traz sempre um texto acompanhado de 

atividades em grupos, algumas orais e outras para produção textual. No Cuaderno de 

Actividades há um compilado de exercícios, todos fazendo referência a cada uma das 

nove lições abordadas no LD, reforçando a compreensão gramatical.  

Vale ressaltar que Esencial não possui, em sua abertura, a apresentação do LD 

para o aluno que, assim, não tem acesso à proposta do material. O autor abre mão, 

portanto, de um espaço de interlocução com seu público alvo.  

Sendo assim, após a apresentação da estrutura do LD Esencial 2, dedico-me a 

identificar os textos inseridos no livro que, em geral, não abordam temas relevantes à 

formação crítica e cidadã do aluno. Sejam verbais, não-verbais e verbo-visuais, os 

textos não enfatizam a problemática da diversidade cultural, social, étnica, etária e de 

gênero da comunidade, regiões e países onde a língua estrangeira é falada e nem 

tampouco da população brasileira, como será explicado e exemplificado a seguir. Além 

disso, os textos são, em sua maioria, do gênero diálogo, criados pelos autores, ou seja, 

não são autênticos e as atividades de compreensão textual são, muitas vezes, curtas e 

superficiais.  

São nove lições com distintos textos que remetem a uma realidade muitas vezes 

distinta da maioria dos alunos brasileiros, que sofrem de carência, desde a não 
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disponibilidade de acesso à leitura, já que certas escolas que não possuem biblioteca, até 

a dificuldade de locomoção para a escola. Não há grau de dificuldade nas leituras, pois 

o vocabulário é de fácil compreensão e sem grandes desafios.   

Além disso, o LD em análise não apresenta nenhum gênero escrito que 

represente a diversidade sociocultural do Brasil, deixando, assim, de se propor uma 

conexão entre as culturas brasileira e hispânica.  

Em todo o livro, questões que apoiem as práticas pedagógicas democráticas e o 

exercício do respeito e da tolerância, como diversidade, sustentabilidade e cidadania, 

são abordadas em apenas dois pequenos textos e de forma muito discreta. Um deles fala 

sobre pluralidade cultural e valorização das diferenças (Pluralidad, identidad y 

valoración de las diferencias – lição 1, p.13 –ANEXO A). O texto é simples, dividido 

em seis parágrafos, acompanhado por quatro fotografias infantis, femininas, de etnias 

diferentes, ilustrando assim que o LD, mesmo não possuindo uma abordagem 

multiculturalista crítica, destinou um tópico para o debate em sala de aula sobre a 

diversidade. O texto poderia abordar de forma mais crítica e problematizadora o tema 

diversidade, levando o aluno a questionamentos e a reflexões a respeito de situações 

vivenciadas em sociedade, e consequentemente ter atividades mais dinâmicas, que 

contribuíssem para o engrandecimento cognitivo e intelectual do aluno, mas não é o 

caso. No segundo texto, discorre-se sobre como economizar energia (En el transporte, 

¿cómo economizar energia? – Lição 8, p.69 – ANEXO B). O texto é constituído de 

quatro parágrafos, nos quais se fala do crescimento desordenado das cidades e do 

consumo exacerbado das famílias espanholas, e apenas no último parágrafo se 

questionam as formas de utilização do transporte privado nos grandes centros urbanos, 

alertando para a conscientização e o  incentivo dos cidadãos para a importância de se 

utilizar os meios de transportes públicos, visto que o objetivo final do texto é falar sobre 

a economia de energia e principalmente sobre os problemas derivados da contaminação 

ambiental. Com um tema rico para o debate (“sustentabilidade”), as atividades sugeridas 

pelo autor, para serem realizadas em sala de aula, são simples e sem muitos 

questionamentos, deixando assim de explorar os conhecimentos prévios e de mundo do 

aluno, para que se tenha um desenvolvimento pleno na formação de um cidadão 

consciente do mundo em que ele faz parte e é o protagonista.  

Se, por um lado, os dois textos comentados acima remetem a temáticas que 

podem levar a questionamentos e debates, isso não é o que acontece com a maior parte 
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deles. Observa-se, ao longo do livro, que seus textos são de forma implicitamente 

discriminatória, transmitem fatos que não condizem com a realidade cotidiana da 

maioria dos alunos brasileiros. Para exemplificar, cito o texto “Alimentación y salud” 

(lição 2, p.14 – ANEXO C), um diálogo entre duas amigas que discutem sobre a 

necessidade de tomar café da manhã. A amiga “Pepa” diz para “Isabel” que não gosta 

de tomar café pela manhã e que prefere apenas um copo d’água, enquanto Isabel expõe 

a necessidade de se tomar um bom café da manhã e que as pessoas que não o fazem 

possuem um baixo rendimento escolar, e acrescenta tomar um “café de rainha”, listando 

uma vasta variedade de alimentos de boa qualidade e de nutrientes necessários para uma 

vida saudável. O texto abordou um tema importante, mas de forma equivocada, pois não 

problematizou o cotidiano da grande maioria dos alunos brasileiros, que possuem 

apenas a alimentação fornecida pela escola e frequentemente não têm acesso à 

alimentação adequada para uma vida saudável por questões financeiras. Além do mais, 

as questões propostas para o trabalho com o texto não provocam no aluno essas 

reflexões. Outro texto em que se poderia retratar a temática do multiculturalismo, que 

tem como título “Vivir en sociedad” (lição 5, p.38 – ANEXO D), é um diálogo em que 

dois amigos falam sobre como será seu final de semana. “Silvia” relata que com a visita 

de uma tia distante, não poderá ir à festa de despedida do amigo “Julio”, e “Manuel” se 

sente triste pela amiga. Viver em sociedade é muito mais amplo do que receber uma 

visita ou deixar de ir à festa, é compartilhar de momentos e situações adversas, 

problematizar questões sociais, enfatizar a adversidade entre as pessoas e a 

conscientização sobre temas que possam contribuir para o crescimento social e 

intelectual do cidadão. A expectativa criada pelo título se frustra quando se lê o texto, 

esvaziado de questões motivadoras de reflexão e debates. 

O LD Esencial aborda de forma massiva e sistemática a gramática normativa, 

deixando temas relevantes para a formação crítica e reflexiva do aluno em segundo 

plano. Percebe-se que a abordagem multicultural é praticamente inexistente. O material 

não possui, em sua abertura, a apresentação do LD para o aluno, não proporcionando 

assim que se saiba sobre o comprometimento do autor com a diversidade e toda a 

temática que será abordada ao longo de suas lições, e inclui Apéndices, que trazem um 

reforço gramatical para cada unidade lecionada, mantendo o mesmo padrão de 

exercício, como preenchimento de lacunas e correlação de colunas.  
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Alguns autores expressaram suas ideias em relação aos currículos escolares, 

manifestando um descontentamento na sua utilização pedagógica. SILVA (1999) e 

ALVES (2010), propõem uma forma mais flexível e uma aprendizagem mais 

colaborativa, explicando que  

Como local de conhecimento, o currículo é a expressão de nossas concepções 

do que constitui conhecimento. Em geral, a noção de conhecimento que aí se 

expressa é fundamentalmente realista. Existe um mundo objetivo de fatos, de 

coisas, de habilidades ou, no máximo, de significados fixos, que devem ser 

transmitidos. Nessa concepção, o currículo não passa de um repertório desses 

elementos. Cabe à didática, à metodologia, à pedagogia, encontrar a melhor 

maneira de transmitir esse repertório estático, morto, de elementos da 

realidade descobertos, refletidos, espelhados, pelo conhecimento. Nessa 

perspectiva, o mundo “real” não está representado no conhecimento e no 

currículo: o mundo real é aí uma presença; ele se apresenta aí diretamente, 

sem intermediação da representação. Trata-se de uma concepção do 

conhecimento e do currículo como presença: presença do real e do 

significado no conhecimento e no currículo; presença do real e do significado 

para quem transmite e para quem recebe. (SILVA, 1999, p.63-64).  

 

E o LD em questão está longe de apresentar, por meio de seus textos, um mundo 

real. Ao contrário, o mundo retratado em seus diálogos é perfeito, sem conflitos ou 

contradições, ou seja, bem distante do mundo dos alunos.  

 Finalmente, Esencial não apresenta uma interlocução com os PCN3, que 

preconizam, para a Educação Básica, a abordagem da pluralidade cultural por meio de 

seus Temas Transversais, que são de suma importância para a criticidade do aluno e a 

formação junto à sociedade de um cidadão reflexivo. Diante disso, verifica-se que o LD 

Esencial (2007) não contempla uma diversidade de textos que possam contribuir 

efetivamente para a formação crítica, cidadã e intelectual do aluno. 

 

5. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO LD CERCANÍA 7 (2015) 

O Livro Didático Cercanía 7 é dividido em oito unidades temáticas que se 

organizam com base no trabalho com as quatro habilidades integradas, por meio das 

seções chamadas Lectura, Escritura, Escucha e Habla.  

                                            
3 Segundo os PCN (1998, p.38), “a aprendizagem de língua Estrangeira no Ensino fundamental não é só 

um exercício intelectual em aprendizagem de formas e estruturas linguísticas em um código diferente; é, 

sim uma experiência de vida, pois amplia as possibilidades de se agir discursivamente no mundo. O papel 

educacional da língua Estrangeira é importante, desse modo, para o desenvolvimento integral do 

indivíduo, devendo seu ensino proporcionar ao aluno essa nova experiência de vida. Experiência que 

deveria significar uma abertura para o mundo, tanto o mundo do próximo, fora de si mesmo, quanto o 

mundo distante, em outras culturas. Assim, contribui-se para a construção, e para o cultivo pelo aluno, de 

uma competência não só no uso de línguas estrangeiras, mas também na compreensão de outras culturas” 

(PCN, 1998, p.38).  
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Cada unidade inicia-se, na seção Para empezar, com a apresentação do tema a 

ser desenvolvido, por meio de textos verbais e não-verbais, com algumas perguntas que 

pretendem levar o aluno à reflexão. A seção Lectura se organiza sempre por meio de 

quatro etapas: Almacén de ideas; Red (con) textual; Tejiendo la comprensión e Después 

de leer. Nessa seção, propõe-se a ativação dos conhecimentos prévios e de mundo do 

aluno sobre o tema a ser abordado na unidade, a formulação de hipóteses e inferências 

sobre o texto a ser lido, com uma dinâmica que leva o aluno a uma compreensão global, 

à comparação de informações e à expressão de opinião. A seção Escucha também se 

organiza em quatro etapas: antes, durante e depois de escutar e, além disso, há uma 

etapa específica para desenvolver a pronúncia, o acento e a prosódia. A seção Habla 

organiza-se em três etapas, para que o aluno use estratégias verbais e não-verbais na 

comunicação. Na seção Gramática em uso, abordam-se os conhecimentos linguísticos a 

partir dos textos orais e escritos trabalhados na unidade, buscando a reflexão linguística 

em lugar somente da transmissão de regras gramaticais. Na seção Vocabulario en 

contexto, ampliam-se os conhecimentos lexicais a partir do contexto de uso nos textos 

escritos, orais e/ou visuais.  

Além dessas seções, cada unidade traz também: Culturas en diálogo: aqui y 

allá, todos en el mundo, seção que tem por objetivo aproximar os alunos do mundo das 

artes e refletir sobre as diversas culturas, hábitos e crenças (em algumas unidades, 

propõe-se um diálogo entre o Brasil e os países hispanohablantes;); ¿Lo sé todo?, seção 

na qual o aluno é levado a auto-avaliar seu processo de aprendizagem e !Para ampliar!: 

ver, leer, escuchar, navegar..., com sugestões de materiais extras para expandir o 

conhecimento dos alunos. A cada duas unidades, há um Repaso. 

Ao final da cada volume, incluem-se, ainda: Chuleta linguística: ¡no te van a 

pillar!, com tabelas de conteúdos gramaticais para consulta, Glosario e Referencias 

bibliográficas. Cada volume é acompanhado de um CD em áudio. 

Sendo assim, após a apresentação da estrutura do LD Cercanía (2015), procuro 

analisar as temáticas de seus textos.  Percebe-se ao longo do livro uma outra abordagem, 

mais significativa e de acordo com os critérios de avaliação contidos nas fichas de 

avaliação do livro didático. Os textos trazem uma nova roupagem, são modernos e 

atualizados com a faixa etária, a condição social e cultural do aluno, fazendo uma 

interlocução com os documentos norteadores que preconizam uma educação de 
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qualidade e corroboram para que o aluno possa lograr êxito em sua vida como cidadão 

crítico e reflexivo.  

Percebe-se, ao analisar o LD Cercanía (2015), uma preocupação em difundir o 

multiculturalismo crítico, ao longo de todo o material. Na apresentação ao aluno 

(Presentación), logo no início do LD, o autor aborda de imediato as palavras “cultura, 

costumbres, hábitos, creencias, lenguajes, etc.", demonstrando desde já seu interesse 

pela diversidade cultural e social. Além disso, se compromete com a formação crítica e 

consciente do aluno enquanto cidadão. 

Ao analisar alguns textos e suas temáticas, pode-se constatar que a abordagem 

condiz com o proposto pelo autor em sua apresentação do LD ao aluno. A 

problematização das questões identitárias, o combate às diferenças de gênero, raça e 

etnia, a conscientização pela igualdade de direitos, sociais e políticos, o 

comprometimento pelo não autoritarismo e as arbitrariedades cometidas aos grupos 

minoritários, são visíveis ao folhear e ler os textos. No texto (Datos y testigos: ¿cómo 

organizo mis estudios? (Unidade 1, p.10 – ANEXO E e unidade 1, p.11 – ANEXO F), 

trata-se de ações habituais e de como um aluno organiza seu tempo e sua rotina escolar, 

problematizando assim, a reflexão sobre a igualdade de direitos das crianças à educação. 

O LD oferece ao leitor dois pequenos relatos sobre a rotina de duas crianças que 

gostariam de  frequentar a escola, El día de Jabarte e El Día de Amina (Unidade 1, p.13 

- ANEXO G), e que, contudo, devido à problemática situação financeira e social de suas 

famílias, realizam pequenos trabalhos para ajudarem no sustento  e são devidamente 

excluídas do convívio escolar, relegando mais uma vez o direito de ascensão em uma 

escala social, permanecendo na base da pirâmide, outro tema importante é o abordado 

na unidade 5, “La escritura de una vida: ¿quiénes luchan por la paz? (unidade 5, p.98 - 

ANEXO H e unidade 5, p.99 – ANEXO I),  que faz uma reflexão sobre a importância 

da paz no mundo e a respeito das pessoas que sempre lutaram por ela. Por ser um tema 

importante e que trata de acontecimentos atuais, como o combate ao racismo, a luta 

pelos direitos à educação de meninos e meninas paquistaneses e o acolhimento de 

enfermos, órfãos, anciãos e principalmente os pobres, tivemos como protagonistas 

Nelson Mandela, Malala Yousafzay e Madre Teresa de Calcutá, respectivamente. Com 

atividades instigantes, motivadoras e reflexivas, o LD faz com que o aluno tenha um 

questionamento crítico e reflexivo a respeito dos conflitos mundiais e de motivos que 

ferem os direitos humanos dos cidadãos.  O tema abordado, a luta pela paz, transcende 
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barreiras e continentes e faz um link com o tema conflitante no Brasil - a disputa de 

terras e extração ilegal de madeiras-, contra o que o sindicalista Chico Mendes tanto 

lutou  (p.106 – ANEXO J) e mais uma vez o autor faz sua intertextualidade com a 

temática do texto trazendo para a sala de aula a banda mexicana “Maná”, que compôs 

uma canção, “Cuando los ángeles lloran” (p.107 – ANEXO K), que faz uma referência 

a questões ambientais e à opressão aos mais desprotegidos, por quem tanto lutava o 

sindicalista.  

 A abordagem multicultural se evidencia por meio das temáticas dos textos 

inseridos em cada uma das oito lições do livro Cercanía 7. São textos que levam o 

aluno a uma visão crítica da sociedade e à reflexão sobre temas conflitantes, 

contribuindo para a compreensão da diversidade social, cultural, étnica, de gênero e 

etária. A complexidade e a diversificação de gêneros fomentam as variadas situações de 

interação do aluno com o mundo social. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

A pesquisa realizada a respeito do tema multiculturalismo buscou demonstrar o 

quanto essa abordagem levanta reflexões pertinentes, especialmente na esfera da 

Educação. Foi importante observar, por meio da análise dos livros didáticos, como o 

multiculturalismo vem sendo abordado nos currículos escolares e a sua forma de 

transmissão, para que se possa vislumbrar uma perspectiva de engrandecimento 

intelectual, cognitivo e a valorização cultural do indivíduo inserido na sociedade. 

Diante das reflexões desenvolvidas ao longo deste trabalho acadêmico, pudemos 

perceber que o multiculturalismo crítico vem se expandindo e contribuindo, por meio do 

livro didático, para um aprofundamento de discussões, atitudes e mudanças, para que 

possa se dar, nas relações sociais, a desconstrução de paradigmas e tabus. Devemos 

compreender a educação como ponto de partida para uma perspectiva heterogênea e de 

integração entre as distintas culturas. 

A valorização do outro como pessoa inserida na sociedade, independentemente 

de raça, gênero, etnia, origem social e cultural, não se pode deixar esmorecer. A 

contribuição para o desenvolvimento do aluno no sentido de seu enriquecimento 

intelectual, cognitivo e pessoal, deve-se a práticas que reforcem e desafiem os discursos 

etnocêntricos, desenvolvendo assim práticas pedagógicas que integrem a diversidade 

cultural dentro da escola. E, portanto, trazendo para dentro da sala de aula reflexões 
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acerca de uma visão comprometida com a problemática sociocultural enfrentada em seu 

dia a dia, para que se possa avançar numa perspectiva multicultural, inclusiva e de plena 

formação cidadã.  

O LD, como protagonista dessa história, vem proporcionar ao aluno 

oportunidades de se inserir e de refletir sobre temas conflitantes da sociedade moderna, 

criando, assim, expectativas em relação a sua abordagem. A comparação entre os dois 

LDs analisados demonstrou um avanço na qualidade do que se oferece ao aluno de 

espanhol da Educação Básica. Vale registrar que última edição do PNLD para o Ensino 

Fundamental foi em 2017, ou seja, neste ano. Contudo, o espanhol foi, 

lamentavelmente, excluído do Programa4 e, com isso, os alunos da escola pública 

brasileira não terão mais acesso gratuito a livros didáticos desse idioma, a partir de 

2020. Com isso, haverá um grande retrocesso na Educação, pois esses materiais 

didáticos que levam à criticidade, à reflexão e permitem, ao aluno de escola pública, o 

acesso a outros universos, não estarão mais disponíveis. Esse fato poderá levar a uma 

grande perda de qualidade de um ensino questionador e crítico, comprometido com a 

formação do cidadão.   
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                                                       ANEXO A   

   PLURALIDAD, IDENTIDAD Y VALORACIÓN DE LAS DIFERENCIAS 

Fonte: Español, esencial: volumen 2. São Paulo: Moderna, 2007, p.13.  
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ANEXO B 

EN EL TRANSPORTE, ¿CÓMO ECONOMIZAR ENERGÍA? 

 

Fonte: Español, esencial: volumen 2. São Paulo: Moderna, 2007, p.69. 
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ANEXO C 

                                          ALIMENTACIÓN Y SALUD 

Fonte: Español, esencial: volumen 2. São Paulo: Moderna, 2007, p.14. 
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ANEXO D 

                                                VIVIR EN SOCIEDAD 

 

Fonte: Español, esencial: volumen 2. São Paulo: Moderna, 2007, p.38. 
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ANEXO E 

         DATOS Y TESTIGOS: ¿CÓMO ORGANIZO MIS ESTUDIOS? 

       Fonte: COIMBRA, L. Cercanía: espanhol, 7º ano: ensino fundamental. São Paulo: 

Editora SM, 2015, p. 10. 
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                                                              ANEXO F 

     DATOS Y TESTIGOS: ¿CÓMO ORGANIZO MIS ESTUDIOS? 

 Fonte: COIMBRA, L. Cercanía: espanhol, 7º ano: ensino fundamental. São Paulo: 

Editora SM, 2015, p. 11. 
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ANEXO G 

                                 LA RUTINA DE JABARTE Y AMINA 

 Fonte: COIMBRA, L. Cercanía: espanhol, 7º ano: ensino fundamental. São Paulo: 

Editora SM, 2015, p. 13. 

                                                                      



 31 

ANEXO H 

                    LA ESCRITURA DE UNA VIDA: ¿QUIÉNES LUCHAN POR LA PAZ? 

 

           Fonte: COIMBRA, L. Cercanía: espanhol, 7º ano: ensino fundamental. São                    

Paulo Editora  SM, 2015, p. 98.  
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      ANEXO I 

       LA ESCRITURA DE UNA VIDA: ¿QUIÉNES LUCHAN POR LA PAZ? 

 

Fonte: COIMBRA, L. Cercanía: espanhol, 7º ano: ensino fundamental. São 

Paulo: Editora SM, 2015, p. 99. 
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ANEXO J 

                                     BIOGRAFÍA DE CHICO MENDES 

 

Fonte: COIMBRA, L. Cercanía: espanhol, 7º ano: ensino fundamental. São 

Paulo: Editora SM, 2015, p. 106. 
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    ANEXO K 

                                      CUANDO LOS ÁNGELES LLORAN 

 

Fonte: COIMBRA, L. Cercanía: espanhol, 7º ano: ensino fundamental. São 

Paulo: Editora SM, 2015, p. 107. 

 


