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RESUMO 
 
FERREIRA, Rafaela Iris Trindade. Formas de tratamento no ensino de espanhol: 
uma análise de livros didáticos das coleções Español Ahora e Confluencia. 2019. 58 f. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Educação Linguística e Práticas 
Docentes em Espanhol) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 
Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2019. 
 
Os conceitos de heterogeneidade e de variação linguística são intensamente explicitados 
nos principais documentos oficiais que regem a Educação Básica no Brasil. Entretanto, 
ainda é possível notar juízos de valor no sentido de atribuir maior ou menor prestígio a 
distintas estruturas linguísticas, condicionadas por fatores sociolinguísticos e 
pragmáticos. No que tange ao tema de formas de tratamento, Carricaburo (1997) afirma 
que as formas pronominais e verbais integram, para o singular, um sistema dual (tú x 
usted ou vos x usted) ou tríadico (tú x vos x usted). No entanto, muitas vezes os livros 
didáticos não dão conta de abarcar toda essa diversidade. Nesse sentido, a presente 
pesquisa objetiva investigar aspectos concernentes à abordagem das formas de 
tratamento pronominais e verbais presentes nos textos orais e atividades de 
compreensão auditiva de livros didáticos de Espanhol utilizados no Ensino Médio 
brasileiro. Para isso, levaram-se em conta o primeiro volume das coleções Español 
Ahora, das autoras Briones, Flavian e Eres Fernández (editora Santillana-Moderna), 
publicado em 2003, e Confluencia, de Pinheiro-Correa e Lagares (editora Moderna), 
publicado em 2016. Dessa forma, foi possível observar as transformações ocorridas 
entre materiais que se distanciam em mais de uma década e verificar se houve 
mudanças significativas. A pesquisa toma como base a sociolinguística, na medida em 
que se propõe não apenas a descrever as formas de tratamento em livros didáticos, mas 
também a analisar os fatores sócio-pragmáticos que possivelmente influenciaram a 
elaboração dos materiais. 
 
Palavras-chave: Formas de tratamento. Variação linguística. Livro didático. Ensino de 
ELE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



RESUMEN 
 
FERREIRA, Rafaela Iris Trindade. Formas de tratamento no ensino de espanhol: 
uma análise de livros didáticos das coleções Español Ahora e Confluencia. 2019. 58 f. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Educação Linguística e Práticas 
Docentes em Espanhol) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 
Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2019. 
 
Los conceptos de heterogeneidad y de variación lingüística son intensamente 
explicitados en los principales documentos oficiales que rigen la Educación Básica en 
Brasil. Sin embargo, todavía se puede notar juicios de valor en el sentido de atribuirle 
más o menos prestigio a distintas estructuras lingüísticas, condicionadas por factores 
sociolingüísticos y pragmáticos. Respecto al tema de formas de tratamiento, 
Carricaburo (1997) afirma que las formas pronominales y verbales integran, para el 
singular, un sistema dual (tú x usted o vos x usted) o tríadico (tú x vos x usted). No 
obstante, muchas veces los libros didácticos no logran abarcar toda esa diversidad. 
Considerando ese aspecto, el presente estudio objetiva investigar aspectos concernientes 
al abordaje de las formas de tratamiento pronominales y verbales presentes en los textos 
orales y actividades de comprensión auditiva de libros didácticos de Español utilizados 
en la enseñanza secundaria brasileña. Para ello, se han tomado en cuenta los primeros 
volúmenes de las colecciones Español Ahora, de las autoras Briones, Flavian y Eres 
Fernández (editora Santillana-Moderna), publicado el 2003, y Confluencia, de Pinheiro-
Correa y Lagares (editora Moderna), publicado el 2016. De esa forma, se ha podido 
observar las transformaciones ocurridas entre materiales que se distancian en más de 
una década y verificar si hubo cambio significativo. La investigación tiene como base la 
sociolinguística, ya que se propone no solo a describir las formas de tratamiento en 
libros didácticos, sino también a analizar los factores sociopragmáticos que 
posiblemente influenciaron la elaboración de los materiales. 
 
Palabras Clave: Formas de tratamiento. Variación lingüística. Libro didáctico. 
Enseñanza de ELE. 
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1   INTRODUÇÃO 

 Nesta pesquisa, objetiva-se investigar, a partir de uma perspectiva 

sociolinguística, a abordagem das formas de tratamento pronominais e verbais na língua 

espanhola presentes nos textos e atividades de compreensão auditiva do primeiro 

volume das coleções Español Ahora (2003), das autoras Briones, Flavian e Eres 

Fernández (editora Santillana-Moderna), e Confluencia (2016), de Pinheiro-Correa e 

Lagares (editora Moderna). As coleções selecionadas, produzidas, respectivamente, 

antes e após o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), se destinam ao Ensino 

Médio da Educação Básica. Para a análise, se faz necessário realizar uma breve 

descrição das formas de tratamento verbais e pronominais – a partir de agora chamadas 

apenas de formas de tratamento, por se tratar do foco da pesquisa – nas diferentes 

regiões de fala hispana, bem como compreender o papel que exercem no contexto social 

em que se inserem. A análise dos fatores de natureza sociolinguística e pragmática que 

condicionam o uso das formas de tratamento pode ser fundamental para a compreensão 

das escolhas adotadas pelos autores nas coleções didáticas. 

 Considerando as sistematizações propostas por Carricaburo (1997) e Fontanella 

de Weinberg (1999), que serão apresentadas na fundamentação teórica deste trabalho, é 

possível notar a vasta heterogeneidade que permeia o âmbito das formas de tratamento. 

Os conceitos de heterogeneidade e de variação linguística são intensamente explicitados 

nos principais documentos oficiais que regem a Educação Básica no Brasil, que 

incluem, entre outros, a Lei de Diretrizes e Bases – LDB (n. 9.394/96), os Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Ensino Médio – PCNEM (BRASIL, 2000) e as Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio – OCEM (BRASIL, 2006). Ademais, o PNLD, 

programa que subsidiou o trabalho dos professores por meio da distribuição dos livros 

didáticos, possui editais que, entre vários critérios de avaliação, compreende a noção de 

variação linguística como um fator de suma importância para a aprovação das coleções 

didáticas. De acordo com o Programa, como critério eliminatório específico para o 

componente curricular de língua estrangeira moderna no Ensino Médio, cabe aos 

avaliadores das obras verificarem se os textos selecionados pelas coleções favorecem o 

acesso à diversidade – em suas distintas manifestações –, vinculando-a à língua 

estrangeira e a suas comunidades de fala. (BRASIL, 2018). 

A partir da observação dos sistemas pronominais e verbais das formas de 

tratamento, e da compreensão de que esses diferentes sistemas formam parte da 
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variação linguística do espanhol, cabe, neste trabalho, questionar aspectos concernentes 

à abordagem das formas de tratamento nos livros didáticos utilizados no Ensino Médio. 

Que formas de tratamento apresentam os textos de compreensão auditiva nessas 

coleções? De que maneira elas são apresentadas: de forma sistematizada, em sessões 

gramaticais, ou inseridas em contextos? Em que contextos e gêneros discursivos se 

inserem? Houve mudança significativa na coleção Confluencia (2016) em relação ao 

Español Ahora (2003), considerando os critérios de variação linguística sugeridos pelos 

documentos oficiais mais recentes (OCEM e PNLD)? 

 Para tratar do tema, essa monografia se dividirá em 7 capítulos: 1 – Introdução; 

2 – Objetivos (gerais e específicos); 3 – Justificativa para a escolha do tema e do 

corpora de análise; 4 – Fundamentação teórica, na qual se incluem a descrição das 

formas de tratamento verbais e pronominais no mundo hispânico e a abordagem da 

variação linguística em documentos diversos da educação; 5 – Metodologia; 6 – Análise 

das coleções didáticas, levando em conta a avaliação do PNLD e o manual do professor 

como um todo (livro do aluno e guia didático do manual do professor). 7 – 

Considerações finais. 
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2   OBJETIVOS 

2.1 Objetivos gerais 

 Analisar a abordagem dos livros didáticos Español Ahora (2003) e Confluencia 

(2016) nas seções de compreensão auditiva quanto a formas de tratamento 

pronominais e verbais no espanhol. 

 Avaliar se as formas de tratamento são apresentadas nas coleções didáticas, 

considerando as diferentes variedades linguísticas. 

2.2 Objetivos específicos 

 Verificar se a perspectiva teórica descrita no manual do professor condiz com o 

conteúdo prático do livro didático no que se refere à abordagem da variação 

linguística. 

 Observar a apresentação das formas de tratamento nos textos orais e atividades 

de compreensão auditiva dos livros didáticos. 

 Analisar os contextos em que as formas de tratamento se inserem. 
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3   JUSTIFICATIVA 

A escolha por trabalhar com formas de tratamento se deu em função de 

influências ao longo da minha graduação em Licenciatura em Letras – 

Português/Espanhol na UFRJ. Houve uma forte aproximação com o tema durante um 

semestre da graduação, em que tive a oportunidade de realizar leituras de autores 

canônicos da área – alguns deles aqui citados, como Fontanella de Weinberg e 

Carricaburo –, além de outros com pesquisas mais recentes que buscaram descrever e 

analisar a heterogeneidade das formas de tratamento no mundo hispânico. 

Apesar de a proposta desta pesquisa estar vinculada a uma análise linguística, as 

perguntas e os problemas aqui expostos, bem como os objetivos que se pretendem 

alcançar, se voltam para o ensino de espanhol na Educação Básica, uma vez que tomo 

como corpus materiais didáticos de Ensino Médio. 

A escolha do corpus a ser analisado, entretanto, não foi simples. Inicialmente, 

havia pensado em trabalhar em uma perspectiva sincrônica, tomando como base as três 

coleções aprovadas no PNLD de 2018 – Confluencia (Pinheiro-Correa e Lagares), 

Sentidos en lengua española (Freitas e Costa) e Cercanía Joven (Coimbra e Chaves). 

No entanto, como se trata de um trabalho monográfico de um curso de pós-graduação 

lato sensu, com duração de apenas um ano, não me pareceu viável investir em uma 

pesquisa desse porte. Assim, tive que realizar alguns recortes para que pudesse 

desenvolver a investigação de forma mais adequada às condições pré-estabelecidas. 

O primeiro recorte foi a respeito da seleção de material. Decidi partir para uma 

proposta de análise diacrônica, com o fim de verificar as possíveis mudanças ocorridas a 

respeito da abordagem das formas de tratamento em um material produzido antes e 

outro após a criação do PNLD. Para isso, optei por trabalhar com materiais que 

pertencessem à mesma editora. 

A escolha pelo Español Ahora (2003) teve um caráter mais afetivo, pois se trata 

de uma coleção com a qual estudei em parte do meu Ensino Médio. Já a escolha do 

material mais atual teve como principal critério a fundamentação teórico-metodológica 

trazida pelos autores no manual do professor. Após uma análise das informações 

contidas nos manuais das coleções aprovadas na última edição do PNLD do Ensino 

Médio, pude notar que as coleções Confluencia (2016) e Cercanía Joven (2016) 

demonstraram maior preocupação por trazer conceitos a respeito de variação e de 
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heterogeneidade linguística, destinando uma seção inteira do guia didático ao tema. 

Entretanto, o Confluencia (2016) apresentou o tema com maior profundidade.  

Os autores da coleção compreendem a língua como heterogênea, não-

estadarizada, não-uniforme, pluricêntrica, produzida em diversas situações, por 

diferentes sujeitos e em um espaço multidimensional. Portanto, reconhecem a 

necessidade de apresentar diferentes paradigmas que possam ser identificados nas 

variadas situações de comunicação. Porém, entendem não ser adequado destinar uma 

seção específica para variação linguística: 

[...] no hay ninguna sección específica dentro de las unidades de la colección 
destinada a abordar la variación lingüística, pues eso supondría consolidar 
metodológicamente una división entre la lengua e su variación, como si se 
tratara de dos entidades diferentes. (PINHEIRO-CORREIA; LAGARES, 2016, 
p. 156) 

 Após essa análise, optei por trabalhar, em uma perspectiva diacrônica, com o 

primeiro livro das coleções Confluencia (2016) e Español Ahora (2003), ambas 

publicações da mesma editora (Santillana-Moderna)1, como mencionado anteriormente. 

A escolha pelo livro 1 de cada coleção se deu pelo desejo de verificar se, desde o livro 

de entrada, houve preocupação por parte dos autores em apresentar a língua em sua 

heterogeneidade – nesse caso, mais especificamente no que tange à questão de formas 

de tratamento. Caso tenha havido cuidado nesse sentido, naturalmente não há garantia 

de que os demais livros das coleções tenham mantido o mesmo padrão, porém, neste 

momento, não pretendo expandir a análise para os demais volumes. 

 Uma vez definidos os materiais de trabalho, parti para um segundo recorte, no 

qual objetivo realizar a análise das formas de tratamento verbais e nominais nos textos 

orais e atividades relacionadas à compreensão auditiva. De forma geral, os textos orais 

promovem uma interação mais explícita entre enunciador e enunciatário, com textos de 

distintos gêneros (entrevistas, filmes, conversas, etc.) nos quais as formas de tratamento 

acabam se evidenciando mais. É claro que uma análise dos textos escritos seria bem-

vinda, no entanto talvez fosse mais adequada para um trabalho de maior porte. 

Analisar a abordagem das formas de tratamentos nessas coleções é importante 

para que se possa verificar as mudanças ocorridas entre materiais que se distanciam em 

mais de uma década. Assim como línguas estão em constante mudança, a forma de 

ensiná-las, também. Sendo assim, se espera que os livros didáticos espelhem essas 
                                                             
1A coleção Español Ahora foi publicada pela editora espanhola Santillana; já o Confluencia foi publicado 
pela editora Moderna. Como a Santillana Brasil comprou a Moderna, podemos considerar que as duas 
coleções fazem parte do mesmo grupo (Santillana-Moderna). 
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transformações, modificando-se ao longo do tempo. A exploração e o cuidado por parte 

dos autores a respeito da variação e transformações linguísticas são de fundamental 

importância para que o aluno possa usufruir de um material atualizado, que permita 

aproximá-lo, na medida do possível, de contextos comunicativos diversos e concretos. 
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4   FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

4.1 Formas de tratamento verbais e pronominais 

Carricaburo (1997) realiza uma sistematização das formas de tratamento 

pronominais e verbais de segunda pessoa nas normas peninsular e hispanoamericana, 

além das formas nominais2. Para tanto, a autora descreve o uso dessas formas nos 

diferentes países hispânicos, considerando, para além da sistematização verbal e 

pronominal, as diferenças sociais que esse sistema não-uniforme pode sinalizar. 

De acordo com a autora, as formas pronominais e verbais integram, para as 

formas de singular, um sistema dual (tú x usted ou vos x usted) ou tríadico (tú x vos x 

usted). As formas de tuteo e voseo, de maneira geral, buscam expressar familiaridade, 

informalidade, solidariedade e proximidade psicológica ou afetiva, além de menor 

autoridade ou maior juventude de quem recebe esse tratamento; já usted expressa 

formalidade, poder, distância psicológica e/ou momentânea. 

4.1.1 Formas de tratamento pronominais 

Considerando os traços descritos, Carricaburo (1997) propõe uma sistematização 

das formas pronominais de sujeito nas diferentes regiões hispânicas. A autora delimita 

quatro paradigmas, nos quais descreve as formas de tratamento pronominais e 

estabelece a seguinte divisão: norma peninsular, América tuteante, América voseante e 

América tuteante-voseante. 

 Paradigma pronominal I: refere-se à norma peninsular, com exceção da zona da 

Andaluzia, onde é comum o uso de ustedes em vez de vosotros/as. 

Quadro 1 – Paradigma pronominal I 

 Informalidade / Solidariedade 

/ Familiaridade / Proximidade 

Formalidade / Cortesia / 

Poder / Distanciamento 

Singular tú usted 

Plural vosotros/as ustedes 

 Fonte: Carricaburo, 1997. 

 

 Paradigma pronominal II: refere-se à América tuteante, que inclui a regiões das 

Antilhas (salvo uma pequena região de Cuba) e México. 
                                                             
2Nesta investigação, considerarei apenas as formas de tratamento pronominais e verbais, tanto de 
plural quanto de singular. 
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Quadro 2 – Paradigma pronominal II 

 Informalidade / Solidariedade 

/ Familiaridade / Proximidade 

Formalidade / Cortesia / 

Poder / Distanciamento 

Singular tú usted 

Plural ustedes ustedes 

Fonte: Carricaburo, 1997. 

 

 Paradigma pronominal III: refere-se à América voseante, casos em que o uso de 

vos se sobrepõe ao de tú. 

Quadro 3 – Paradigma pronominal III 

 Informalidade / Solidariedade 

/ Familiaridade / Proximidade 

Formalidade / Cortesia / 

Poder / Distanciamento 

Singular vos usted 

Plural ustedes ustedes 

Fonte: Carricaburo, 1997. 

 

 Paradigma pronominal IV: refere-se à América tuteante-voseante, em que ocorre 

a alternância entre tú e vos na segunda pessoa do singular. Neste caso, a forma tú 

toma parte do valor de vos e parte do valor de usted. 

Quadro 4 – Paradigma pronominal IV 

 Informalidade / Solidariedade 

/ Familiaridade / Proximidade 

Formalidade / Cortesia / 

Poder / Distanciamento 

Singular                        vos                    tú                    usted 

Plural ustedes ustedes 

Fonte: Carricaburo, 1997. 

 

Fontanella de Weinberg (1999) estabelece sistemas pronominais, baseados nos 

eixos confiança e formalidade, similares ao proposto por Carricaburo (com exceção do 

sistema IV, em que a autora divide em dois subsistemas). A partir desses sistemas, são 

propostos quatro paradigmas flexivos de pronome em cinco categorias: sujeito, objeto, 

reflexivos, término de preposição e possessivos. 

Quadro 5 – Sistema pronominal I 
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Sujeito Objeto Reflexivos 
Término de 
preposição 

Possessivos 

tú te te ti / contigo tu(s) / tuyo/a(s) 

usted lo/la/le se usted su(s) / suyo/a(s) 

vosotros os os vosotros vuestro/a(s) 

ustedes los/las/les se ustedes su(s) / suyo/a(s) 

Fonte: Fontanella de Weinberg, 1999. 

 

Quadro 6 – Sistema pronominal II 

Sujeito Objeto Reflexivos 
Término de 
preposição 

Possessivos 

tú te te ti / contigo tu(s) / tuyo/a(s) 

usted lo/la/le se usted su(s) / suyo/a(s) 

ustedes los/las/les se ustedes 
su(s) / suyo/a(s) 

(vuestro/a(s) – de ustedes) 

Fonte: Fontanella de Weinberg, 1999. 

 

Quadro 7 – Sistema pronominal III 

Sujeito Objeto Reflexivos 
Término de 
preposição 

Possessivos 

vos te te vos tu(s) / tuyo/a(s) 

usted lo/la/le se usted su(s) / suyo/a(s) 

ustedes los/las/les se ustedes 
su(s) / suyo/a(s) 

(vuestro/a(s) – de ustedes) 

Fonte: Fontanella de Weinberg, 1999. 

 

Quadro 8 – Sistema pronominal IV3 

Sujeito Objeto Reflexivos 
Término de 
preposição 

Possessivos 

vos te te vos tu(s) / tuyo/a(s) 

tú te te ti / contigo tu(s) / tuyo/a(s) 

usted lo/le se usted su(s) / suyo/a(s) 

ustedes los/las se ustedes su(s) / suyo/a(s) 

                                                             
3Apesar de Fontanella de Weinberg (1999) subdividir esse sistema em duas subcategorias, o paradigma 
flexivo de ambas permanece o mesmo. 
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vuestro/a(s) 

Fonte: Fontanella de Weinberg, 1999. 

 

A diferença das sistematizações pronominais de Fontanella de Weinbeg (1999) e 

Carricaburo (1997) se dá justamente nesse sistema pronominal IV, uma vez que a 

primeira autora estabelece uma separação em dois subsistemas, considerando o valor 

pragmático atribuído a cada forma. No subsistema IVa, se atribui, no singular, o valor 

de confiança às formas tú e vos; já no subsistema IVb, esse valor de mais confiança é 

atribuído exclusivamente à forma tú, enquanto a forma vos carrega um valor de mais 

intimidade. 

Quadro 9 – Sistema pronominal IVa 

 singular plural 

Confiança vos/tú 
ustedes 

Formalidade usted 

                                              Fonte: Fontanella de Weinberg, 1999. 

 

Quadro 10 – Sistema pronominal IVb 

 

 

 

 

 

                                           Fonte: Fontanella de Weinberg, 1999. 

 

Portanto, no que se refere ao paradigma pronominal voseante, pode-se dizer que 

se trata de um sistema híbrido – por estar formado por casos provenientes das formas 

vos e tú –, porém uniforme, na medida em que o mesmo paradigma se mantém em toda 

a América voseante, como descreve Fontanella de Weinbeg (1999). Dessa maneira, se 

estabelece como quadro pronominal voseante fixo: 

 

Quadro 11 – Sistema pronominal voseante 

Sujeito Objeto Reflexivos 
Término de 
preposição 

Possessivos 

vos te te vos  tu(s) / tuyo/a(s) 

Fonte: Fontanella de Weinberg, 1999. 

 singular plural 

Intimidade vos 

ustedes Confiança tú 

Formalidade usted 
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4.1.2 Formas de tratamento verbais 

Ao se analisar os paradigmas verbais tuteantes, é possível também estabelecer 

uma uniformidade, já que consistem em formas verbais de tuteo estandarizadas 

(FONTANELLA DE WEINBERG, 1999). Por outro lado, o panorama muda quando 

analisamos o paradigma verbal voseante, que se caracteriza como misto e não-uniforme. 

[...] en los sistemas en los que aparece la forma pronominal ‘vos’ las 
posibilidades de combinación con distintas formas verbales son múltiples. La 
explicación de esta situación es muy clara: al tratarse de usos no estándar, la 
variabilidad geográfica y en muchos casos social es muy amplia. 
(FONTANELLA DE WEINBERG, 1999, p. 1408) 

A autora estabelece cinco pautas verbais como forma de sistematizar os 

paradigmas verbais da segunda pessoa do singular, nos quais insere os tempos presente 

do indicativo, futuro simples e imperativo afirmativo, considerados essenciais para a 

observação dos diferentes tipos de voseo. 

 Pauta verbal I: paradigma padrão das regiões tuteantes. 

Quadro 12 – Pauta verbal I 

Pres. do Indicativo cantas temes partes 

Futuro Simples cantarás temerás partirás 

Imperativo canta teme parte 

  Fonte: Fontanella de Weinberg, 1999. 

 

 Pauta verbal II: presente voseante monotongado, futuro tuteante e imperativo 

voseante. 

Quadro 13 – Pauta verbal II 

Pres. do Indicativo cantás temés partís 

Futuro Simples cantarás temerás partirás 

Imperativo cantá temé partí 

  Fonte: Fontanella de Weinberg, 1999. 

 

 Pauta verbal III: presente voseante monotongado, futuro voseante e imperativo 

voseante. 

Quadro 14 – Pauta verbal III 

Pres. do Indicativo cantás temés partís 
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Futuro Simples cantarés temerés partirás 

Imperativo cantá temé partí 

 Fonte: Fontanella de Weinberg, 1999. 

 

 Pauta verbal IV: presente voseante ditongado, futuro voseante ditongado e 

imperativo voseante. 

Quadro 15 – Pauta verbal IV 

Pres. do Indicativo cantáis teméis partís 

Futuro Simples cantaréis temeréis partiréis 

Imperativo cantá temé partí 

 Fonte: Fontanella de Weinberg, 1999. 

 

 Pauta verbal V: presente voseante ditongado, futuro tuteante e imperativo 

tuteante. 

Quadro 16 – Pauta verbal V 

Pres. do Indicativo cantáis teméis partís 

Futuro Simples cantarás temerás partirás 

Imperativo canta teme parte 

  Fonte: Fontanella de Weinberg, 1999. 
 

4.2 Variação linguística 

Em cada comunidade de fala, encontramos indivíduos que compartilham não 

apenas uma mesma língua, mas também atitudes linguísticas, regras de uso e critérios 

semelhantes sobre o valor social de situações linguísticas (PINHO, 2005). Entretanto, 

isso não significa que as línguas apresentem um caráter estático ou homogêneo. Ao 

contrário, elas possuem elementos linguísticos que “se encontram em concorrência [...], 

representando cada um deles realizações alternativas de uma mesma unidade” 

(MONTEAGUDO, 2011, p. 19), às quais podemos denominar variantes. As variedades 

linguísticas ocorrem nos mais diversos níveis – fonético, morfológico, sintático, 

semântico, etc. – e podem ter motivações de distintas naturezas, incluindo aquelas de 

cunho social ou funcional, como a identidade do falante, a situação de uso da língua e o 

tipo de texto. 

A sociolinguística analisa “a língua em seu uso real, levando em consideração as 

relações entre a estrutura linguística e os aspectos sociais e culturais da produção 
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linguística” (CEZARIO; VOTRE, 2010, p. 141). Dessa forma, são analisadas as 

motivações – linguísticas e/ou extralinguísticas – pelas quais determinados usos são 

favorecidos ou coibidos nos distintos contextos sociais. Pode-se dizer, portanto, que se 

trata de uma ciência que se detém no segundo caso anteriormente mencionado: a 

situação de uso da língua. 

O termo sociolinguística surge na década de 1950, mas ganha destaque em 1960 

com os estudos de Labov, Gumperz, Bright e Hymes. Este último afirma que à 

sociolinguística “interessa identificar, descrever e interpretar as variáveis que interferem 

na variação e mudança linguística” (HYMES, 1977 apud CEZARIO, VOTRE, 2010, p. 

146). A abordagem da sociolinguística variacionista ou teoria da variação, adotada por 

Labov, busca identificar e analisar a regularidade e sistematicidade dentro da estrutura 

tão caótica da comunicação, bem como demonstrar de que maneira as variantes 

aparecem ou desaparecem na língua. 

Dentro do campo da variação linguística, estabelece-se uma divisão em dois 

tipos: variantes diacrônicas e variantes sincrônicas. As primeiras estão determinadas por 

critérios cronológico-temporais, enquanto as segundas podem variar nos eixos espacial-

geográfico (diatópico), social-cultural (diastrático) e de situação comunicativa 

(diafásico). 

 A pesquisa em questão toma como base a sociolinguística, na medida em que se 

propõe não apenas a descrever as formas de tratamento nos livros didáticos, mas 

também a analisar os fatores sócio-pragmáticos que possivelmente influenciaram na 

elaboração dos materiais. 

4.2.1 Fatores sociolinguísticos e pragmáticos das formas de tratamento 

As formas de tratamento possuem distintos graus de aceitação popular, isto é, as 

diferentes formas podem ser consideradas de maior ou menor prestígio, condicionadas 

por fatores sociolinguísticos e pragmáticos. Segundo Couto (2011), nenhuma forma de 

tratamento tem um valor neutro ou fixo de maior distância ou de mais proximidade 

interpessoal, portanto o uso das formas de tratamento não se dá de maneira isolada, mas 

vinculada ao contexto de interação, à origem dos interlocutores e ao sistema que usam. 

No mesmo sentido, Acevedo (2011) afirma que para compreender o uso das formas de 

tratamento no espanhol, é preciso levar em conta determinados conceitos pragmáticos e 

estudar os contextos socioculturais específicos de cada comunidade de fala. 
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Segundo Carricaburo (1997, p. 7), “[…] la norma académica suele entrar en 

conflicto con el uso local, donde el prestigio social, la expresión de afectividad, el 

nacionalismo lingüístico e incluso los gobiernos populistas han incidido en la opción 

voseante”. O fato de o voseo não estar regido por instituições da língua, não ser 

uniforme e coexistir em diferentes formas em zonas próximas faz com que se 

estabeleçam, em alguns casos, diferenças sociais marcadas por questões como 

preconceito, sexo, correntes ideológicas, etc. 

Para exemplificar, tomemos os casos do voseo nas regiões do Chile e da 

Argentina, abordadas por Couto e Moriondo-Kulikovski (2011). As autoras afirmam 

que a divergência no uso do voseo nas duas regiões parte de uma diferença histórica 

entre os países. Segundo Malmberg (1974, apud COUTO & MORIONDO-

KULIKOVSKI, 2011), Sarmiento, ex-presidente da Argentina, que era conhecido por 

adotar uma linha nacionalista, anti-espanhola e anti-clássica, apoiava uma língua 

democrata, que fizesse parte do patrimônio popular, o que o levou a defender o voseo na 

Argentina. Por outro lado, Bello, fundador da Universidade do Chile, era a favor de uma 

aristocracia linguística, de corte classicista e foi fundamental para a repreensão do voseo 

no Chile.  

Esse panorama sócio-histórico se reflete na língua atualmente. Do ponto de vista 

pronominal, pode-se afirmar que existe um sistema de voseo na Argentina e um tuteo 

voseado no Chile, considerando a variante urbana culta da capital de ambos países 

(Buenos Aires e Santiago). No Chile, o uso do vos como pronome sujeito é uma marca 

de fala não urbana, de origem social mais baixa, de menor poder aquisitivo e de menor 

escolaridade. Ademais, pode indicar uma marca de intensificação de irritação ou 

enfrentamento verbal, especialmente no discurso masculino. Por outro lado, observa-se 

uma relação bastante distinta na capital argentina. A resistência do voseo em relação ao 

tuteo – e até mesmo ao ustedeo – se deu de forma tão intensa, que hoje chega a ser 

considerado uma forma de tratamento culta da população, carregada de prestígio social. 

O valor pejorativo do voseo no Chile é compartilhado em outras regiões 

hispanofalantes. De acordo com Rodney Williamson (1986, apud CARRICABURO, 

1997, p. 48), em Chiapas e Tabasco, únicas regiões onde o voseo ainda é encontrado em 

território mexicano, parece haver um estigma de que a forma é utilizada 

majoritariamente por grupos indígenas sem escolarização e por grupos mais cultos 

apenas em situações familiares ou regionais, sendo dificilmente encontrado em 

contextos formais em zonas urbanas. 
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Na Guatemala, Acevedo (2011) observou uma conotação sexista quanto uso das 

formas de tratamento. A forma usted é a mais utilizada na interação entre interlocutores 

do sexo feminino para com o sexo masculino, cujo objetivo não se pauta no desejo de 

estabelecer distanciamento social entre as partes, mas na intenção de impor um tipo de 

respeito tradicional na Guatemala, originado pelo machismo proveniente de gerações 

anteriores. Já a forma tú, dotada de um traço de confiança intermediária, reserva-se mais 

ao trato entre mulheres, por ser considerado afeminado e até mesmo como indicador de 

homossexualidade. O uso do vos costuma ser mais frequente entre homens, em uma 

relação simétrica. 

4.2.2 A heterogeneidade do espanhol nos documentos norteadores da educação 

Os documentos que norteiam a educação básica no Brasil, de forma geral, 

demonstram preocupação em tratar da variação linguística nas aulas de Espanhol. As 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) são as que se estendem mais no 

tema, mas demais documentos como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e o 

próprio Programa Nacional de Livro Didático (PNLD) também tratam a questão. 

 De acordo com as OCEM (BRASIL, 2006), existe uma tendência de encarar a 

variedade do espanhol peninsular como superior às demais em função de preconceitos 

linguístico-sociais. Por vezes, com o objetivo de não privilegiar nenhuma variedade em 

detrimento de outra, também é comum a tentativa de adoção de um suposto espanhol 

denominado neutro ou estândar, que busca, de maneira geral, neutralizar marcas 

linguísticas (fonético-fonológicas, construções lexicais, etc.) de distintas regiões.  

As OCEM (BRASIL, 2006, p. 135) afirmam que “a homogeneidade é uma 

construção que tem na sua base um gesto de política lingüística, uma ideologia que leva 

à exclusão”. Isso significa que essas tendências – seja a superioridade de uma variedade 

ou a neutralização de marcas linguísticas próprias – acabam por provocar um 

reducionismo linguístico, na medida em que ocasionam o apagamento cultural e 

identitário de inúmeros povos hispanofalantes. Ventura (2005, apud BRASIL, 2006) 

exemplifica a impossibilidade de uso desse espanhol neutro a partir das próprias formas 

de tratamento pronominais, que apresentam um leque tão amplo de possibilidades, 

marcado por convenções locais, que não é possível, por exemplo, determinar um uso 

padrão para a segunda pessoa do plural de tratamento informal. 

Portanto, a grande questão não é “que espanhol ensinar”, mas “como ensinar o 

Espanhol, essa língua tão plural, tão heterogênea, sem sacrificar as suas diferenças nem 
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reduzi-las a puras amostragens sem qualquer reflexão maior a seu respeito” (BRASIL, 

2006, p. 134). O professor deve entender que, embora possua a sua própria variedade4, 

necessita se portar como uma figura articuladora de vozes, que derruba estereótipos e 

não apresenta traços linguísticos como curiosidades ou exotismos. Para isso, é de suma 

importância que o aluno seja exposto a materiais de diversas situações e contextos 

comunicativos e que o trabalho com o mesmo não se limite ao plano linguístico de 

forma exclusiva, mas adentre questões sócio-pragmáticas. Trata-se, dessa forma, de 

articular diferentes possibilidades dentro desse enorme leque de variedades da língua 

espanhola e de destacar sua importância para a cultura na qual está inserida, sem atribuir 

entre elas juízo de valor.  

O documento também chama a atenção para a importância de construir uma 

reflexão crítica acerca da elaboração e uso do material didático. O docente, em muitas 

ocasiões, demonstra certa dependência para com o livro didático, na medida em que 

deixa de considerá-lo como um recurso de apoio para a estruturação e desenvolvimento 

de sua aula, e passa a tratá-lo como único input da língua e cultura estrangeira ao qual o 

aluno tem acesso em sala de aula. Em primeiro lugar, é preciso estar consciente do livro 

didático que se adota, pois deve dialogar com a proposta e objetivos educacionais da 

instituição de ensino. Em segundo, nenhum material é abrangente o suficiente a ponto 

de dar conta de todos – ou da maioria – dos aspectos linguístico-culturais e das 

necessidades e contextos dos distintos públicos-alvo. Portanto, a utilização exclusiva do 

livro didático acaba por limitar o processo de ensino-aprendizagem do aluno, mantendo-

o à margem de inúmeras possibilidades que a língua pode oferecer. 

Por conta dessa excessiva dependência que muitos professores, por inúmeras 

razões, acabam tendo para com o livro didático, é preciso haver bastante cuidado quanto 

à sua elaboração e estar atento ao tratamento dado não apenas à língua estrangeira, mas 

também a questões culturais e identitárias. 

Como forma de estabelecer maneiras mais criteriosas de seleção de livros para o 

ensino básico, foi criado o Programa Nacional de Livro Didático (PNLD). O PNLD se 

trata de um programa que busca selecionar os livros mais adequados para a educação 

básica – no caso das línguas estrangeiras modernas, para o Ensino Fundamental e 

Médio –, levando em consideração os princípios que norteiam a educação no nosso país 

                                                             
4A “variedade” do professor pode ser questionada, pois muitas vezes trata-se de uma combinação de 
variedades. Por exemplo, um professor brasileiro que aprendeu espanhol no Brasil com professores 
brasileiros, argentinos e espanhóis acaba tendo inúmeras influências.  
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– LDB e demais documentos oficiais complementares –, presentes no projeto político-

pedagógico nas instituições de ensino brasileiras. Naturalmente, por se basear em 

documentos oficiais, dentre os vários critérios para aprovação do material referente ao 

Espanhol se encontram a apresentação e a abordagem da heterogeneidade da língua. 

 Por fim, cabe mencionar o que dizem os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN), publicados no ano de 2000. Embora o documento não traga uma seção 

específica para a língua espanhola – mas sim uma grande seção destinada a línguas 

estrangeiras –, o espanhol é reconhecido como uma língua de suma importância no 

Brasil em função do Mercosul e do fortalecimento, de forma geral, das relações entre o 

Brasil e os demais países latino-americanos. 

 Os PCN (2000) apontam que as variedades linguísticas possuem distintos graus 

de prestígio e aceitação social, o que culmina em um processo de exclusão. Portanto, é 

imprescindível abordar em sala de aula a diferença linguística como uma marca de 

afirmação linguístico-cultural e que os juízos de valor a ela concebidos implicam, como 

consequência, estabelecer relação de superioridade de determinadas identidades sociais 

em detrimento de outras. 
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5   METODOLOGIA 

Como já explicitado na introdução deste trabalho, realizei uma breve descrição 

das sistematizações das formas de tratamento no mundo hispânico, propostas pelas 

autoras Fontanella de Weinberg (1999) e Carricaburo (1997). Além disso, abordei as 

noções de variação linguística que oferecem teóricos da sociolinguística variacionista, 

bem como os principais documentos oficiais do Ministério da Educação destinados ao 

Ensino Médio, especialmente no que diz respeito ao livro didático. 

A partir de agora, analisarei a fundamentação teórica e metodológica presente no 

manual do professor das duas coleções didáticas, a fim de compreender sua concepção a 

respeito da abordagem da variação linguística, bem como articulá-la ao tratado nos 

documentos. Uma vez delimitadas questões teóricas presentes nas coleções e nos 

documentos e compreendido o funcionamento das formas de tratamento do espanhol, 

tomarei como corpus de análise para esta pesquisa os livros de entrada das coleções 

Confluencia (2016) e Español Ahora (2003). Pretendo descrever as formas de 

tratamento presentes em cada coleção nos textos e atividades de compreensão auditiva; 

verificar os contextos e gêneros discursivos em que essas formas se inserem; e analisar a 

mudança existente de uma coleção para outra no que tange à abordagem de formas de 

tratamento, considerando os critérios de variação linguística presentes nos documentos 

oficiais de educação. 

Dessa forma, pode-se concluir que essa pesquisa possui uma abordagem 

qualitativa, na medida em que não se atém a quantificação ou estatística de dados, mas a 

análise de materiais didáticos. Para isso, realizei uma pesquisa bibliográfica, uma vez 

que a análise dos corpora foi baseada nos textos teóricos consultados. Cabe sinalizar 

também que foram considerados somente os textos orais e atividade de compreensão 

auditiva que abrangessem questões relacionadas ao tema da pesquisa, isto é, a formas de 

tratamento. 
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6   ANÁLISE DAS COLEÇÕES DIDÁTICAS 

6.1 Avaliação do PNLD 

 Em 2011, o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) passa a contemplar, 

pela primeira vez, as línguas estrangeiras modernas, possibilitando uma avaliação 

criteriosa de livros didáticos de Ensino Fundamental e Médio das disciplinas Inglês e 

Espanhol. 

 Para essa avaliação, levam-se em consideração não apenas princípios 

desenvolvidos nos documentos legais norteadores da educação brasileira, mas também 

propostas de caminhos pedagógicos alternativos, nos quais se incluem as distintas 

realidades sócio-regionais. Dessa forma, após uma criteriosa avaliação dos livros 

realizada pelo Programa, cabe à equipe da escola, a partir do seu projeto político-

pedagógico, selecionar aquele mais adequado a cada realidade escolar. 

 Para o Ensino Médio, o PNLD 2018, último aplicado às línguas estrangeiras 

modernas, inicialmente apresenta, em seu Guia do Livro Didático, uma visão geral com 

as informações básicas de cada coleção, bem como sua estrutura, fundamentação teórica 

e objetivos; depois, há a descrição da obra, apresentando as unidades temáticas, seções 

e subseções; em seguida, se realiza uma análise da obra, com a proposta teórico-

metodológica adotada por cada coleção e questões de produção gráfica, além de analisar 

como são abordadas as compreensões e produções escritas/orais e elementos 

linguísticos gerais; por fim, há um espaço denominado em sala de aula, no qual se 

registram observações pertinentes ao uso do material.  

O programa entende que, no Ensino Médio, é fundamental que os livros 

didáticos de línguas estrangeiras modernas apresentem propostas voltadas para uma 

formação cidadã, que contemplem questões de inclusão social do jovem, possibilitando 

um ensino interdisciplinar e transversal. Assim, valorizam-se alguns temas como a 

promoção positiva da imagem da mulher, o debate sobre a temática de gênero, o 

respeito e a valorização da diversidade, a promoção da educação e cultura em direitos 

humanos, a promoção da cultura e história afro-brasileira e dos povos indígenas 

brasileiros, entre outros. 

 No que tange aos critérios de avaliação, o Guia do Livro Didático do PNLD 

2018 enumera uma série de pontos considerados imprescindíveis (e de caráter 

eliminatório) nos livros didáticos – alguns deles comuns a todas as áreas, outros 

específicos para o componente curricular língua estrangeira moderna (Espanhol e 
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Inglês). A avaliação é dividida em 8 blocos: manual do professor; estrutura editorial e 

projeto gráfico; textos; compreensão e produção escrita; compreensão e produção oral; 

elementos linguísticos; conjunto; e critérios legais, éticos e democráticos. 

Para esta investigação, algumas perguntas apontadas no Guia do Livro Didático5 

são interessantes para reflexão, como: 

53. Traz amostras de diferentes variedades linguísticas?  
56. Promove atividades de fala e escuta que contemplam a variedade de 
gêneros de discurso característicos da oralidade? 
58. Propõe a sistematização de conhecimentos linguísticos, a partir do estudo 
de situações contextualizadas de uso em diferentes variedades da língua 
estrangeira? (BRASIL, 2018, p. 21) 

 
Para o ano de 2018, houve apenas três obras aprovadas para Língua Espanhola, 

de um total de 10 coleções submetidas: Cercanía Joven, Sentidos en la lengua española 

e Confluencia. 

A respeito do Confluencia, uma das obras selecionadas para análise nesta 

pesquisa, o Guia do PNLD 2018 afirma que a coleção apresenta uma visão didático-

pedagógica sociointeracionista da língua, a partir do trabalho com distintos gêneros 

discursivos. Além disso, o aprendizado é possibilitado por meio de projetos, facilitando 

a integração das habilidades de compreensão e produção na língua estrangeira, de forma 

a permitir que o aluno desenvolva sua autonomia e se constitua como sujeito. Destaca-

se também a diversidade apresentada no material e a construção dos pressupostos 

teórico-metodológicos presentes no Manual do Professor. Os avaliadores apontam que a 

obra possui uma organização clara, coerente e funcional. 

No que tange mais especificamente à habilidade de compreensão oral, são 

ressaltadas a boa qualidade sonora dos materiais e a diversidade quanto a diferentes 

pronúncias e prosódias, pois apresentam amostras de diferentes comunidades de fala do 

espanhol, tomadas de situações reais de uso. 

Por fim, como forma de melhor aproveitamento do material, o Guia do PNLD 

2018 sugere que o professor proponha atividades de fala que dialoguem com as 

temáticas trabalhadas, tomando como ponto de partida os próprios materiais de áudio 

disponibilizados pela coleção. Sugere-se também que se realize um trabalho 

intertextual, de forma que haja maior reflexão sobre os processos de conformação da 

intertextualidade e os efeitos de construção de sentido que podem trazer. 

                                                             
5As questões apresentadas no Guia do Livro Didático são baseadas no Edital do PNLD, que explicita os 
critérios de avaliação das coleções a serem analisadas. 
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6.2 Variação linguística no manual do professor 

 Cabe, neste momento, analisar como os manuais do professor das coleções a 

serem analisadas – Español Ahora (2003) e Confluencia (2016) – tratam da questão da 

variação linguística. 

 A coleção Español Ahora (2003) apresenta o item Características Generales de 

la Obra, no qual trata brevemente sobre sua concepção linguística e metodológica, além 

de abordar sua estruturação. A apresentação aponta para a diversidade da realidade 

escolar brasileira e, consequentemente, da coleção, que dá conta das “más variadas 

necesidades inherentes al proceso de enseñanza-aprendizaje” (BRIONES; FLAVIAN; 

ERES FERNÁNDEZ, 2003, p. 3). 

No que tange à heterogeneidade linguística, o manual do professor comenta que 

aceita as distintas variedades linguísticas do espanhol (fonéticas, morfossintáticas e 

lexicais) e as entende como um dos componentes fundamentais para a interação entre os 

falantes. Seguindo o estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases (LDB), nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Ensino Médio (PCNEM) e no Plan Curricular del Instituto 

Cervantes, a obra buscou “reflejar un poco de la diversidad y riqueza de la lengua y 

cultura hispánicas” (BRIONES; FLAVIAN; ERES FERNÁNDEZ, 2003, p. 4). Dessa 

forma, o manual afirma expor o aluno a diferentes formas de expressão, com o objetivo 

de que perceba que não existe uma forma única. 

 Já a coleção Confluencia (2016) traz um panorama acerca da variação linguística 

de forma mais detalhada, com uma fundamentação teórico-metodológica mais 

aprofundada. O material apresenta um guia didático que abarca não apenas a 

estruturação da obra, mas também fundamentos que abordam questões como: modelos 

de aprendizagem; ensino por projetos de aprendizagem e de investigação – metodologia 

utilizada na coleção; expressão e compreensão oral; letramento crítico – leitura e escrita; 

avaliação formativa e autoavaliação; ensino-aprendizagem de línguas próximas; 

enfoque enunciativo – os gêneros discursivos; heterogeneidade da língua e 

interdisciplinaridade. 

 O guia didático apresenta a língua como heterogênea e não se baseia em 

modelos concretos ou estandarizados. Portanto, apresenta como fundamental colocar o 

estudante em contato com as diversas variedades, tanto na interação escrita quanto na 

oral, já que o aluno deve saber se comunicar de forma adequada nas mais variadas 

circunstâncias. Não há uma seção específica sobre variação linguística, já que isso 
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“supondría consolidar metodológicamente una división entre la lengua y su variación, 

como si se tratara de dos entidades diferentes” (PINHEIRO-CORREA; LAGARES, 

2016, p. 156). Dessa forma, se afirma que em cada unidade “se abordan asuntos y se 

presentan textos de los más diversos lugares del mundo hispánico, producidos en 

variados ambientes sociales y por sujetos sociohistóricamente situados” (PINHEIRO-

CORREA; LAGARES, 2016, p. 156). 

O guia afirma ainda que a coleção apresenta enunciados orais, escritos e verbo-

visuais sem identificar a variedade exata a qual correspondem, uma vez que isso 

implicaria supor que cada país teria uma variedade delimitável e homogênea, o que a 

sociolinguística já demonstrou ser uma inverdade. Por outro lado, reconhece que, 

embora haja textos de variedades não hegemônicas, a maior parte dos materiais 

selecionados é proveniente de contextos nos quais variantes de prestígio predominam, 

como notícia de jornal e obras literárias. A circulação de bens culturais – filmes, séries 

televisivas, músicas, etc. – levou a população a ter contato com variadas formas de falar, 

o que permitiu haver uma representação unitária da língua – noção, esta, distinta da 

ideia de uniformidade linguística surgida da elaboração e difusão de um único modelo 

de língua homogêneo. 

Por fim, no que se refere à formalização gramatical, há uma seção denominada 

Comentario lingüístico, ao final de cada unidade, que aborda questões linguístico-

gramaticais dos textos. Para isso, se faz necessário apresentar paradigmas relacionados 

às diferentes variedades. Como exemplo, o guia didático menciona justamente a questão 

das formas de tratamento, que traz a dicotomia para singular e plural, respectivamente, 

vos/ustedes, tú/vosotros e tú/ustedes. O objetivo também se centra em contribuir para 

que o aluno compreenda a sistematicidade da língua em todos os âmbitos de usos, 

inclusive em variedades mais distanciadas dos modelos de correção. 

6.3 Formas de tratamento nas coleções didáticas 

 A partir de agora, veremos como se dá, de forma mais específica, a abordagem 

das formas de tratamento nos livros de entrada (1ª série do Ensino Médio) das coleções 

didáticas Español Ahora e Confluencia. 

6.3.1 Español Ahora 

6.3.1.1 Apresentação da obra 
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O livro 1 – assim como toda a coleção – está composto pelo Livro do Aluno 

(LA), Manual do Professor (MP) e CD de áudio. O LA inclui 10 lições, nas quais são 

apresentados conteúdos comunicativos, gramaticais, lexicais, fonéticos, ortográficos e 

culturais; o segundo material, além de trazer o livro do aluno na íntegra, inclui também 

gabaritos, transcrições de textos gravados, sugestões de atividades, temas alternativos, 

notas explicativas, dados culturais, históricos e geográficos. Também apresenta 

recomendações gerais que buscam a ampliação do aproveitamento da obra, dependendo 

de cada realidade escolar. Por fim, o CD de áudio traz diálogos, textos e exercícios 

propostos para a compreensão auditiva. Nesta pesquisa, será analisado o Manual do 

Professor, que inclui, além do conteúdo do LA, orientações gerais para o professor.   

 Cada lição do livro 1 contém dez seções, com algumas subseções, com distintos 

enfoques: 1 – Te cuento un cuento (audição e leitura); 2 – En contacto (compreensão 

auditiva e expressão oral); 3 – Ponte las pilas (ampliação gramatical); 4 – Viento en 

popa (ampliação gramatical e interação); 5 – Paso a paso (consolidação de conteúdos e 

contrastes); 6 – No te lo pierdas (mais instrumentos de comunicação); 7 – Dale que dale 

(ampliação linguística); 8 – Arremángate (fonética e ortografia); 9 – Textos y contextos 

(ampliação virtual); 10 – Desconéctate (atividades lúdicas e humor). 

Após o término das 10 lições, há uma tabela de sistematização verbal. Depois, 

apresenta modelos de prova, bem como seus respectivos gabaritos, elaborados pela 

equipe editorial Moderna/Santillana, como forma de avaliar o progresso dos alunos, 

considerando os conteúdos de cada lição.  

Antes de iniciar as lições, o manual do professor traz notas acerca das seções e 

subseções que vêm posteriormente, com o objetivo de oferecer um panorama mais 

detalhado sobre cada conteúdo, além de dar sugestões para a aplicação das atividades.  

6.3.1.2 Análise da obra 

No que diz respeito às formas de tratamento utilizadas na coleção, o MP utiliza a 

forma de tratamento usted para se referir ao professor. Já a forma tú – e suas respectivas 

conjugações e pronomes – é usada nos títulos de seções e subseções e de enunciados do 

LA6 ao longo das lições. Por vezes, para o plural, é usada a forma ustedes. É possível 

concluir, portanto, que a coleção segue o paradigma pronominal e verbal da América 

tuteante. Podemos observar, como exemplo, o seguinte enunciado: 

                                                             
6Os títulos de seções e subseções e enunciados mencionados se encontram tanto nas unidades didáticas 
do LA quanto do MP. 



 35

En parejas, haz a tu compañero las preguntas siguientes. Luego se turnan y él te 
pregunta lo mismo. Además de responder uno al otro, reflexionen sobre la 
pronunciación de los sonidos del cuadro 8.2 (BRIONES; FLAVIAN; ERES 
FERNÁNDEZ, 2003, p. 94) 

A compreensão auditiva é trabalhada nas seções Te cuento un cuento, En 

contacto, Paso a paso, No te lo pierdas e Arremángate, embora o livro indique que o 

foco de trabalho com audição e compreensão auditiva se dá apenas nas duas primeiras.  

Todas as seções possuem materiais auditivos que trazem diálogos entre 

personagens sitiados em Madri, Espanha. Trata-se de estudantes espanhóis (Alberto, 

Rodrigo, Guillermo, Violeta, Paloma, Laura), embora apareçam alguns de outras 

nacionalidades (Isabela, mexicana; Diego, argentino; e Marcelo, brasileiro). Como essas 

conversas dialogadas se dão em diferentes ambientes (escola, casa, museu, etc.), 

também estão presentes adultos que, de modo geral, possuem alguma relação com os 

estudantes (professores, os pais de Rodrigo, o pai de Guillermo, a tia de Alberto e um 

médico). Nesses diálogos, as formas de tratamento predominantes são o tuteo, para o 

singular, e vosotros, para o plural, seguindo o paradigma da norma peninsular, o que 

demonstra uma maior familiaridade, informalidade, solidariedade, proximidade 

psicológica ou afetiva entre os personagens. Entretanto, em certos momentos ocorre 

variação, de acordo com cada situação. 

Esses diálogos não são os únicos materiais de áudio trazidos pelo livro, porém 

correspondem a uma parte significativa do total, predominando mais ou menos em 

diferentes seções, conforme detalhado a seguir.  

Em Te cuento un cuento, o material auditivo se pauta exclusivamente nos 

diálogos acima descritos, que não possuem indicação de fonte, o que nos leva a 

imaginar que se trata de textos elaborados para fins didáticos. O MP sugere que o aluno 

escute os diálogos duas ou três vezes com o livro fechado, com o objetivo de 

desenvolver a compreensão auditiva, e, posteriormente, escute uma última vez enquanto 

realiza a leitura do texto, que também aparece por escrito na íntegra. 

De forma muito semelhante, a seção En contacto também trabalha com esses 

diálogos, ou seja, personagens já conhecidos voltam a aparecer aqui. Entretanto, esse 

formato nem sempre se mantém fixo, já que também é possível encontrar outros 

materiais auditivos nessa seção, como monólogos e diálogos entre outros personagens. 

Ademais, na maioria das lições, o aluno não tem acesso ao texto por escrito na íntegra – 

com exceção das lições 4 e 7. 
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A seção Paso a Paso é a quinta da lição e, de acordo com o MP, tem como 

objetivo consolidar conteúdos e contrastes. Diferentemente das seções anteriores, aqui 

não se inicia com um áudio; ele aparece na subseção 5.3, ou seja, no meio da seção. As 

subseções anteriores (5.1 e 5.2) consistem em atividades para reforçar o conteúdo 

trabalhado na lição e, posteriormente, apresenta o áudio seguido de uma tarefa de 

interpretação. Os materiais auditivos aqui trabalhados variam bastante: embora 

apareçam diálogos entre os personagens padrão, essa recorrência diminui 

consideravelmente em relação às seções anteriores, aparecendo em apenas três lições, o 

que possibilita maior espaço a textos de outros gêneros, como entrevistas, fragmentos 

de filme, etc.  

Em seguida, o aluno tem acesso à seção No te lo pierdas, cujo foco, de acordo 

com o MP, é apresentar “más instrumentos de comunicación” (BRIONES; FLAVIAN; 

ERES FERNÁNDEZ, 2003, p. 6). Assim como em Paso a Paso, o material de áudio 

não inicia a seção. Neste caso, ele é inserido na subseção 6.2, pois a anterior busca 

reforçar algum conteúdo linguístico-gramatical e, por vezes, propõe alguma atividade de 

produção. Também mantendo o padrão da seção anterior, os diálogos com os mesmos 

personagens igualmente só aparecem em três lições; para as demais, utiliza outros 

gêneros, que, inclusive, se aproximam mais do conceito de autenticidade, adotado por 

alguns autores. Embora tenham sido adaptados, alguns desses textos possuem fonte, o 

que indica que não foram criados integralmente para fins didáticos. 

Por fim, a seção Arremángate é introduzida com o foco voltado para os âmbitos 

fonético e ortográfico. Grande parte dos materiais auditivos se resume a palavras e/ou 

frases descontextualizadas; a outra parte traz diálogos e monólogos. 

A partir de agora, analisarei de forma mais específica os materiais e atividades 

presentes nessas seções sob o ponto de vista das formas de tratamento. Naturalmente, 

nem todo texto traz informações relevantes para a pesquisa, portanto algumas seções em 

diferentes lições não serão mencionadas. 

6.3.1.2.1 Te cuento un cuento 

Na seção Te cuento un cuento, o diálogo presente na lição 3 é bastante 

interessante do ponto de vista de formas de tratamento. O texto retrata a situação de 

Isabela, uma menina mexicana, proveniente da Cidade do México, que acaba de se 

mudar para Madri e conhece os novos companheiros de sala. No diálogo, Paloma, uma 

colega de turma, trata Isabela pela forma tú e a comunicação flui normalmente. 
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Entretanto, posteriormente, ao se referir às demais companheiras, a mexicana usa a 

forma ustedes, causando estranheza nas demais meninas, que solicitam que ela as trate 

por tú. A situação se apresenta no trecho a seguir:  

Figura 1 – Diálogo entre Isabela e amigas 

Isabela: [...] Y ustedes, ¿de dónde son? 

Violeta: ¿Ustedes? ¿Por qué nos dices así? ¡Somos tus amigas! Trátanos de tú. 

Isabela: Es que no estoy acostumbrada. En mi país usamos “ustedes”. Está bien, ¿de 

dónde sois vosotras?  

Fonte: BRIONES; FLAVIAN; ERES FERNÁNDEZ (2003, p. 55). 

  
Como é possível observar, Violeta solicita que a amiga substitua a forma ustedes 

por tú, o que não faria muito sentido, uma vez que uma forma se usa para plural e a 

outra para singular. O pedido, na verdade, seria que ela usasse um tratamento informal, 

isto é, a forma vosotros, o que foi prontamente atendido por Isabela. Sabemos que é 

comum, sobretudo em situações orais, que se peça para tratar de tú ou tutear quando se 

deseja estabelecer maior aproximação e menor formalidade entre os interlocutores, 

entretanto, como o livro não explicita a existência desse costume, caso o professor não 

esteja muito atento – ou desconheça esse uso – pode dar margem a uma incompreensão 

por parte do aluno. 

Além disso, essa mudança de uso de formas de tratamento pode ser um tanto 

problemática, na medida em que a história leva a crer que, pelo menos no que tange a 

esse ponto, o falante deve adequar sua produção linguística ao contexto geográfico em 

que se encontra, eliminando suas marcas de afirmação linguístico-cultural. Segundo 

Santos (2002, 2004, 2005 apud BRASIL, 2006), existe uma tendência a considerar o 

espanhol peninsular como o “mais correto” ou “puro”, enquanto as demais variedades 

seriam vistas como formas “derivadas”, “misturadas” ou “populares”. Portanto, a autora 

alerta para que “a escola atue no sentido de evitar dicotomias simplificadoras e 

reducionistas e [...] permita a exposição dos estudantes à variedade sem estimular a 

reprodução de preconceitos.” (SANTOS, 2002, 2004, 2005 apud BRASIL, 2006, p. 

134). Considerando o caso do diálogo anteriormente mencionado, a necessidade de 

adequação linguística da estudante mexicana à variedade espanhola pode ser encarada, 

pelo estudante de língua estrangeira, como um reforço a esse estereótipo da variedade 

peninsular perante as demais. 
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 Após o texto, o material propõe a seguinte questão: ¿Por qué las amigas se 

sorprenden con el tratamiento que usa Isabela? (BRIONES; FLAVIAN; ERES 

FERNÁNDEZ, 2003, p. 55). A resposta esperada para a pergunta, presente do manual 

do professor, é: porque en España se usa vosotros para hablar con los amigos y en 

México se usa ustedes (BRIONES; FLAVIAN; ERES FERNÁNDEZ, 2003, p. 18). 

Essa resposta também requer uma análise mais criteriosa. É interessante chamar a 

atenção para a estranheza causada na amiga de Isabela, porém afirmar que na Espanha 

se usa a forma vosotros e no México se usa a forma ustedes implica em tratar de 

maneira um tanto simplória a questão. Como já tratado anteriormente, de fato, a norma 

peninsular privilegia o uso de vosotros em situações de informalidade, entretanto, como 

afirmam Carricaburo (1997) e Fontanella de Weinberg (1999), esse panorama não 

ocorre na região de Andaluzia, onde o uso de ustedes é predominante. Portanto, é um 

descuido afirmar que en España se usa vosotros para hablar con los amigos, pois não 

se trata da realidade do país todo.  

 A lição 4 traz um diálogo padrão, com a predominância da forma tú para o trato 

direto. Posteriormente, há um exercício de elaboração de perguntas usando verbos 

reflexivos no presente do indicativo. O modelo apresentado traz frases com conjugações 

verbais e pronominais somente nas pessoas yo, tú e él/ella/usted do tempo verbal em 

questão. 

 Na lição 8, ocorre o diálogo entre um médico e a mãe de um dos personagens 

principais, Rodrigo. Diferentemente das demais situações, em que os personagens 

tinham uma relação de maior proximidade e informalidade, neste caso o diálogo 

apresenta a distância social através do uso da forma usted de forma simétrica, isto é, 

tanto do médico para a mãe quanto da mãe para o médico. 

6.3.1.2.2 En contacto 

Analisemos agora a segunda seção: En contacto. Na lição 1, a seção traz 

atividades para tratar das situações comunicativas apresentação, saudações e 

despedidas. Durante a atividade, as formas de tratamento exploradas são tú e usted, 

entretanto inseridas de maneira descontextualizada. De forma semelhante, na lição 2 o 

áudio para a atividade de compreensão auditiva traz um monólogo no qual Rodrigo 

apresenta sua família e usa a forma vosotros. 

Já na lição 3, um dos áudios apresentados trata de um personagem mexicano 

dando informações a um desconhecido turista espanhol sobre como chegar ao Mercado 
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Hidalgo, na cidade de Guanajuato. Ao longo da gravação, a forma de tratamento usted é 

usada tanto por parte do mexicano quanto do turista espanhol, porém, em um dado 

momento, um dos interlocutores utiliza a forma tú na conjugação de um verbo, sem que 

haja qualquer motivo para tal mudança. 

Figura 2 – Diálogo entre Marcelo e um turista espanhol 

– Disculpe, ¿dónde está el Mercado Hidalgo?, ¿cómo se llega? 

– Pues, está allá lejos. Vaya usted por esta calle hasta la Plaza de San Fernando; 

[…] 

– Vale, gracias. ¿Sabe usted si allí venden artesanías? 

– Oye, ¡que hay muchas artesanías en oro y plata en este pueblo! Pero para eso vaya 

al Teatro Juárez que está acá no más, a una cuadra. […] Y si tiene tiempo, no deje de 

visitar el Museo de Francisco Rivera. Para llegar allí, le conviene salir a la derecha 

de la Plaza de la Paz, que está aquí enfrente de nosotros. 

Fonte: BRIONES; FLAVIAN; ERES FERNÁNDEZ (2003, p. 19). 
 

Como se pode observar, o ustedeo é predominante por toda a conversa, porém 

em certo momento aparece a forma oye – conjugação da segunda pessoa do singular do 

verbo oír no modo imperativo afirmativo. Levando em conta o contexto em questão, 

podemos considerar duas possibilidades: a primeira seria presumir certa desatenção por 

parte dos autores, já que a conjugação do verbo oír no tempo verbal em questão para a 

forma usted seria oiga; a segunda é o fato de o uso da segunda pessoa do singular desse 

verbo (oye) já estar cristalizado, sendo usado como elemento de apoio. Nesse caso, 

porém, caberia aos autores chamar a atenção para esse uso não normativo. 

 A lição seguinte traz um diálogo entre Julieta, a tia de Alberto, e os amigos de 

Alberto. No texto em questão, Rodrigo, amigo de Alberto, usa a forma usted para com 

Julieta, enquanto a tia usa a forma tú para dirigir-se ao amigo do sobrinho. Os amigos se 

tutean, com exceção de Diego, um personagem argentino. Nesse caso, Diego utiliza o 

voseo característico da zona rio-platense – paradigma pronominal III, seguindo a divisão 

de Carricaburo (1997) – para falar com os companheiros. Para o plural, os amigos 

espanhóis usam a forma vosotros, porém chama a atenção que Isabela, personagem 

mexicana já mencionada, também utiliza a mesma forma, seguindo o pedido das 

companheiras, como comentado anteriormente. 
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 A lição 5 traz mais um diálogo entre os personagens já conhecidos – Diego, 

Violeta, Marcelo e Isabela – além de um vendedor em uma compreensão auditiva. As 

formas de tratamento usadas entre alguns amigos são semelhantes: tú e vosotros nas 

falas da espanhola (Violeta) e do brasileiro (Marcelo), porém pode-se observar uma 

mudança na fala de Diego. O amigo argentino, que até então apenas usava vos no trato 

para com os amigos, agora tutea Violeta e ustedea o vendedor, que, por sua vez, usa a 

forma vosotros com os jovens no momento de vender ingressos para um show. Não se 

explica o porquê dessa mudança de vos para tú na fala de Diego. 

Figura 3 – Diálogo entre Diego e Violeta 

Diego: Oye, Violeta, quiero conservar la entrada de recuerdo. Dame la mía, por favor. 

Violeta: Sí, claro. Toma, aquí tienes. Marcelo, toma la tuya. 

Fonte: BRIONES; FLAVIAN; ERES FERNÁNDEZ (2003, p. 27). 

 
As questões que seguem não exploram essas alternâncias de formas de 

tratamento; apenas inserem os verbos “Puede/Puedes decirme” e “Podría/Podrías 

decirme” como modelo para uma prática oral entre os alunos. 

Para finalizar esse tópico, na lição 9 aparece uma conversa entre pai e filho na 

qual o tuteo se dá de forma recíproca. 

6.3.1.2.3 Paso a paso 

Na lição 1 da seção Paso a paso, há a menção às formas encantado de conocerte 

/ encantado de conocerlo(a), porém sem muita explicação sobre sua diferença – tanto na 

parte correspondente ao aluno quanto no manual do professor. A compreensão auditiva 

se trata de uma breve conversação telefônica entre Guillermo e sua mãe. A mãe tutea o 

filho, porém não há nenhuma forma verbal ou pronominal de indicação de trato direto 

do filho para com a mãe. O tema de formas de tratamento é mais desenvolvido nessa 

lição, em outras seções descritas mais adiante. 

Na lição 2, aparecem tabelas de sistematização de formas pronominais de plural, 

na Espanha e Hispanoamérica e seus equivalentes em português, conforme indicado a 

seguir: 

Figura 4 – Sistematização de formas de tratamento 

 España Hispanoamérica Brasil 



 41

Sujeto Vosotros/Vosotras Ustedes Vocês 

Posesivo 
Vuestro/Vuestra 

Vuestros/Vuestras 
Su/Sus 

Seu/Sua 
Seus/Suas 

Fonte: BRIONES; FLAVIAN; ERES FERNÁNDEZ (2003, p. 42). 

 
O material do professor tem o cuidado de apontar que nas Ilhas Canárias e em 

parte de Andaluzia ocorre o mesmo fenômeno que na América Hispânica, isto é, vale o 

padrão ustedes para pronome sujeito e su/sus para pronome possessivo. 

Depois, há uma atividade que propõe que o aluno transforme frases pré-prontas 

do livro – que teoricamente estariam de acordo com a norma peninsular – na “variedade 

da América”7. Por fim, o material de áudio mantém o padrão de diálogo entre os 

personagens já conhecidos. Na ocasião, Rodrigo e Alberto, em um tratamento recíproco 

de tuteo, conversam sobre duas meninas que acabam de conhecer. Após o áudio, há 

perguntas de interpretação. 

Na lição 3, é apresentada a forma do imperativo – cuja tabela de conjugação não 

contempla o voseo. Essas formas são exploradas em um exercício de tradução (Vá ao 

banco do lado da farmácia  Ve al banco al lado de la farmacia). Depois, são 

apresentados três diálogos que seriam reproduzidos por hispano-americanos e o aluno 

deverá realizar as alterações necessárias para adequá-los à variedade espanhola. Em dois 

dos três diálogos originais, aparece a conjugação verbal no presente e no imperativo da 

forma vos (vivís, querés, andá) e caberia ao aluno passá-las à forma tú, mesmo não 

tendo sido previamente apresentado a essas conjugações. Como material auditivo, há 

um texto adaptado sobre El Zócalo, na Cidade do México, no qual não é possível 

explorar nada interessante a respeito das formas de tratamento. 

A lição seguinte traz um áudio de conversa telefônica entre uma funcionária de 

um restaurante em Buenos Aires, Argentina, e um espanhol, que objetiva realizar uma 

reserva no local. A conversa envolve interlocutores que possuem distintas variedades 

linguísticas – um homem de Sevilha que reside em Buenos Aires; e uma mulher que 

também mora na capital argentina, mas é original de Córdoba8. Na perspectiva de 

formas de tratamento, é interessante observar que os dois interlocutores utilizam um 

trato de formalidade simétrico (se ustedean), porém, ao final da conversa, o espanhol 

                                                             
7A sugestão do livro de transformar frases que seguem a norma peninsular em outras que seguiriam a 
“variedade da América” é um tanto reducionista, já que, como mencionado anteriormente, não existe 
“a variedade da América”, mas “as variedades da América”, que possuem diferentes usos de formas de 
tratamento. 
8O áudio não deixa claro se a funcionária provém da cidade espanhola ou argentina. 
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utiliza a forma imperativa mira, revelando um tuteo pontual. Não é possível identificar 

se essa mudança foi intencional ou se consiste em um erro. 

Figura 5 – Conversa telefônica 

[...] 

Argentina: ¡Cómo no! Por cierto, ¿es usted español? 

Español: Sí. ¿Se nota mucho? 

Argentina: No, sólo un poco. ¿Trabaja usted en Buenos Aires? 

Español: Sí. En una empresa española. 

Argentina: ¿Y de qué ciudad es usted? Bueno… ¡perdone la curiosidad! 

Español: ¡No, tranquila! Soy de Sevilla, del sur de España. ¿Y usted? 

Argentina: ¿Yo? Soy de Córdoba. 

Español: Mira, muy cerca de Sevilla. Ja, ja… 

[…] 

Argentina: Adiós. Los esperamos el viernes. 

Fonte: BRIONES; FLAVIAN; ERES FERNÁNDEZ (2003, p. 24). 

 
As duas lições que seguem não trazem nada tão interessante a respeito das 

formas de tratamento, porém apresentam duas situações comunicativas pouco 

exploradas antes. Na lição 6, trata-se de dois fragmentos de um filme espanhol no qual 

ocorrem interações entre vários personagens que se tutean entre si; na lição 7, trata-se 

de uma entrevista de rádio com um ornitologista, na qual o entrevistador em 

determinado momento também utiliza o tuteo para com o especialista/entrevistado. 

Na lição 8, o áudio traz um texto descritivo sobre os benefícios de determinados 

alimentos, retirado da revista You, de Madri. Ao descrever as vantagens do alho, o tuteo 

é usado como forma de estabelecer maior aproximação entre locutor e ouvinte, dando ao 

texto um tom de informalidade – [...] el ajo, es también tu mejor aliado para combatir 

todo tipo de enfermedades. De acuerdo, quizá tu aliento no desate pasiones, pero [...] 

(BRIONES; FLAVIAN; ERES FERNÁNDEZ, 2003, p. 40). 

Por fim, na última lição, novamente se trabalha com uma entrevista – dessa vez, 

com uma futuróloga. Em apenas duas ocasiões o entrevistador refere-se à mulher de 

forma direta e, nesses casos, predomina uma vez mais o tuteo – Aramis, dime e pero, 

dinos (BRIONES; FLAVIAN; ERES FERNÁNDEZ, 2003, p. 204). 

6.3.1.2.4 No te lo pierdas 
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Na lição 1 da seção No te lo pierdas, por se tratar de um capítulo inicial que 

apresenta situações de apresentação pessoal e saudação/despedida, se trabalha com o 

tema de formas de tratamento de maneira mais estruturada. Na subseção 6.1 Fíjate bien, 

o MP trata diretamente da diferença entre tú e usted, definindo-a da seguinte forma: 

De manera general, en español usamos el pronombre ‘tú’ cuando hay confianza 
o intimidad entre los habitantes; es un tratamiento informal que corresponde a 
‘você’ en portugués. En cambio, cuando se trata de personas desconocidas o 
entre las cuales hay una distancia jerárquica o de edad, usamos ‘usted’, que 
corresponde al tratamiento formal y equivale a las formas ‘o senhor’; ‘a 
senhora’ en portugués. (BRIONES; FLAVIAN; ERES FERNÁNDEZ, 2003, p. 
21) 

Posteriormente, o material relaciona as formas tú e usted às suas conjugações 

verbais correspondentes no presente do indicativo (tú cantas / usted canta; tú estás / 

usted está) e as apresenta a partir de imagens. Na figura 6, a seguir, aparecem dois 

jovens aparentemente da mesma idade e um fala ao outro tú; na figura 7, aparece um 

jovem ao lado de um senhor, para quem fala usted. Não se estabelece entre os 

interlocutores nenhum diálogo concreto. 

 

   Figura 6 – Interação entre jovens          Figura 7 – Interação entre jovem e senhor 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BRIONES; FLAVIAN; ERES FERNÁNDEZ (2003, p. 21). 

 
No MP, há a sugestão para que o professor explique a tendência à inserção da 

ordem verbo-sujeito, principalmente em textos escritos ou formais, como, por exemplo, 

em ¿Es usted el director? ou ¿Eres (tú) la alumna nueva?. Ademais, também recorda 

que o pronome pessoal sujeito não costuma estar explícito na oração, especialmente no 

caso de segunda pessoa, como em (Tú) trabajas en casa. No caso de usted, por uma 
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possível questão de ambiguidade ou confusão, a frequência de uso do pronome explícito 

é maior. 

Na subseção 6.2 Abre el oído, o aluno escuta frases soltas – apontada pelo MP 

como parte de um contexto autêntico, embora não haja qualquer menção à fonte – que 

possuem tons de formalidade distintos, indicados a partir da forma de tratamento 

utilizada combinada à sua respectiva conjugação verbal. A maior parte do material 

auditivo se encontra também por escrito no livro. Uma vez realizada a compreensão 

auditiva, o aluno deve relacionar cada frase às imagens apresentadas, que possuem 

cenários/situações e personagens distintos. Após essa relação, o livro apresenta outra 

atividade na qual solicita ao aluno que, após escutar quatro diálogos – também escritos e 

ilustrados no próprio material –, os caracterize como formal ou informal. Para finalizar 

a subseção, o MP sugere como atividade extra que o professor aplique uma prática oral 

na qual os alunos elaborariam um pequeno diálogo usando as formas de tratamento 

formal e, posteriormente, deveriam adaptá-lo a uma situação informal, fazendo as 

mudanças necessárias. 

É interessante que o material demonstre preocupação por trabalhar com o tema 

já na primeira lição, entretanto as explicações dadas para distinguir os usos das formas 

de tratamento não apenas são muito genéricas como também deixam de lado uma série 

de variações linguísticas que diferem dessa simples diferença tú – informal / usted – 

formal. Embora a explicação não afirme categoricamente que se trata de uma regra 

padrão, tampouco apresenta outras possibilidades ou amplia esse discurso simplista. 

Outras formas de tratamento são levadas em conta na seção seguinte – Dale que dale –, 

que será detalhada mais adiante, no tópico 6.3.1.2.6 Outros. 

Na lição seguinte, o material traz 4 diálogos em distintas situações 

conversacionais telefônicas, que variam a respeito da formalidade empregada em cada 

tratamento. Vale destacar três desses diálogos: o primeiro trata de uma conversa entre 

completos desconhecidos, o segundo entre aparentemente dois amigos ou pessoas com 

alto grau de intimidade/confiança e o terceiro entre a secretária de um banco e um 

possível cliente, com quem possui uma relação de baixíssima intimidade/confiança. 

Para o primeiro e terceiro casos, empregou-se usted, enquanto o voseo foi a forma 

utilizada na segunda situação. A partir de imagens e do tom da conversa, é possível 

inferir alguns espaços em que as ligações se dariam e as idades dos interlocutores, 

porém nada mais detalhado que isso. Mantendo praticamente um padrão do livro, trata-

se de diálogos criados para fins didáticos. 
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Na lição 5, o material auditivo apresenta uma situação em que as amigas Violeta 

e Isabela – personagens frequentes no livro – saem para fazer compras e traçam um 

diálogo com a vendedora de uma loja de roupas. Ao longo do diálogo, ocorre não-

reciprocidade quanto ao uso de tratamento entre interlocutores, com exceção do trato 

entre as amigas, que se tutean. As jovens Violeta e Isabela optam por tratar a vendedora 

pela forma usted, enquanto a vendedora trata as meninas, individualmente, por tú. Nesse 

caso, acredito que o eixo faixa etária pode ter sido o fator de maior relevância na 

escolha da forma de tratamento empregada, já que se trata de uma relação entre duas 

estudantes – logo, mais jovens – e uma funcionária de loja – provavelmente mais velha.  

No entanto, ao início da conversa, a vendedora se refere às duas meninas por 

ustedes – ¿Qué desean?. Como Violeta e Isabela são personagens já conhecidas pelo 

leitor, imagina-se que essa situação se passe na mesma cidade em que ocorrera a 

maioria das situações anteriores: Madri. De maneira geral, a variedade madrilena 

diferencia em graus de formalidade as formas de plural, isto é, costuma-se usar vosotros 

para o trato informal e ustedes para o formal. Dessa forma, seria um tanto incoerente o 

uso inicial de ustedes (teoricamente formal) e o posterior tuteo (informal) da vendedora 

para com as meninas. Essa questão não é esclarecida no material. 

6.3.1.2.5 Arremángate 

Na seção Arremángate, considero apenas dois materiais interessantes para 

análise. O primeiro se trata do áudio da lição 5, no qual Diego (argentino) e Guillermo 

(espanhol) decidem ir juntos a algum evento que haverá na cidade em um dia 

específico. Entretanto, como Diego já tem ingresso para um show de música e 

Guillermo para o jogo da seleção brasileira de futebol, que ocorrem no mesmo dia, os 

amigos debatem sobre qual seria a melhor escolha. Esse diálogo apenas reforça as 

formas de tratamento anteriormente utilizadas por esses personagens – Diego com o 

voseo rio-platense e Guillermo com o tuteo da região peninsular. 

O segundo caso se trata de letras de música consideradas tradicionais em três 

diferentes países latino-americanos: Peru, Chile e Venezuela. Nas duas primeiras, a 

forma predominante foi o tuteo; já na última – não exemplificada aqui –, só há 

referência à primeira pessoa. Alguns exemplos podem ser analisados a seguir: 

Figura 8 – Letras de música 
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La Flor de la Canela 

(María Isabel “Chabuca” Granda) 

Si vas para Chile 

(Chito Faró) 

Déjame que te cuente, limeño, deja que te 

diga la gloria del ensueño que evoca la 

memoria, del viejo puente, del río y la 

alameda. 

Si vas para Chile, te ruego que pases 

por donde vive mi amada. 

Fonte: BRIONES; FLAVIAN; ERES FERNÁNDEZ (2003, p. 149). 

 

6.3.1.2.6 Outros 

Como mencionado anteriormente, na lição 1, outras formas de tratamento para 

além de tú e usted são levadas em conta na seção seguinte – Dale que dale. Trata-se de 

uma seção que não traz nenhum material auditivo, porém me pareceu pertinente 

mencioná-la exclusivamente nesse caso por abordar as formas de tratamento. Nesse 

momento, algumas formas nominais – e suas correspondentes propostas de tradução – 

são apresentadas, além de inserir um quadro com a separação das formas de tratamento 

no singular e no plural de acordo com determinados países, conforme indicado a seguir. 

Figura 9 – Formas de tratamento formal e informal 

 España 
Argentina, Uruguay, 

Guatemala, El 
Salvador 

México, Cuba, 
Perú, 

Colombia 
Brasil 

tratamiento 
informal 

tú 
vosotros/as 

vos 
ustedes 

tú 
ustedes 

você 
vocês 

tratamiento 
formal 

usted 
ustedes 

usted 
ustedes 

usted 
ustedes 

o senhor /  
a senhora 

os senhores /  
as senhoras 

Fonte: BRIONES; FLAVIAN; ERES FERNÁNDEZ (2003, p. 25). 

 
Embora essa explicação seja menos simplória que tú – informal / usted – formal, 

continua sendo reducionista e em certo modo até equivocada, quando analisamos as 

descrições dadas por Carricaburo (1997), Fontanella de Weimberg (1999), entre outros 

autores que estudam o tema. 

Como já mencionado na fundamentação teórica dessa investigação, existem, 

para o singular, sistemas duais (tú x usted ou vos x usted), conforme descrito nessa 

tabela, mas também tríadicos (tú x vos x usted), ignorados pelo livro. Além disso, vários 
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fatores devem ser levados em consideração ao caracterizar um uso como formal ou 

informal – não apenas a forma de tratamento singularmente. 

O voseo é usado, de distintas maneiras, em bem mais países do que apenas 

Argentina, Uruguai, Guatemala e El Salvador. Segundo Carricaburo (1997), em 

diferentes regiões da Colômbia, é possível encontrar não apenas o registro de tú, mas 

também da forma vos, o que a caracterizaria como um país tuteante-voseante, que, de 

acordo com diferentes fatores sociolinguísticos, pode apresentar alternância entre ambas 

formas. Entretanto, Uber (1985, apud CARRICABURO, 1997, p. 41) afirma que, mais 

que voseante, a Colômbia é um país ustedeante. Em Bogotá, usted representa maior ou 

menor solidariedade e cortesia, isto é, se trata de uma forma usual não apenas no trato 

entre desconhecidos e superiores quanto entre familiares e conhecidos. Por sua vez, a 

forma tú é central, usado como forma de confiança intermediária. A partir disso, 

podemos perceber que não é possível descrever um quadro de formas de tratamento de 

maneira tão objetiva e simplória como colocado nessa seção. 

Além disso, exclusivamente na lição 9, a seção Dale que dale traz um material 

de compreensão auditiva, mais uma vez envolvendo a história daqueles personagens já 

conhecidos. Na ocasião, Rodrigo comenta sobre uma pesquisa a respeito de construção 

naval que está fazendo na biblioteca e Alberto menciona que seu avô explicou algo 

sobre o tema depois de o neto muito insistir. Como se trata de uma conversa entre 

amigos espanhóis, a forma utilizada no trato de um para com o outro é o tuteo. 

Para terminar, ao final do livro, há uma tabela de sistematização verbal que 

inclui conjugações verbais em diversos tempos sem incluir a forma de tratamento vos e, 

consequentemente, qualquer tipo de voseo. Dessa forma, desconsidera os paradigmas 

verbais de todas as regiões que não sejam exclusivamente tuteantes. 

6.3.2 Confluencia 

6.3.2.1 Apresentação da obra 

 A coleção Confluencia está composta por 4 unidades por volume e apresenta a 

seguinte estruturação em todos os livros: 1 – Apertura de la unidad (apresentação do 

tema e do projeto, objetivos da unidade e uma fotografia de motivação); 2 – Para entrar 

en materia (apresentação e aprofundamento do tema da unidade); 3 – Para investigar el 

género (investigação do gênero discursivo central para a realização do projeto); 4 – 

Para pensar y debatir (ampliação da reflexão e debate do tema); 5 – Para escribir 
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(apresentação de etapas para produção escrita de um texto pertencente ao gênero 

discursivo estudado); 6 – Para movilizar mi entorno (ideias e propostas para a 

realização de um projeto que possa intervir no entorno do aluno); 7 – Autoevaluación 

(perguntas para a autoavaliação do aluno a respeito do tema da unidade, de sua 

aprendizagem e da participação no projeto); 8 – Para disfrutar (apreciação de 

enunciados artísticos); 9 – Comentario lingüístico (aspectos linguísticos dos texto 

apresentados). Após o término de cada unidade, se propõe um macro-projeto. 

 O manual do professor traz, para além do conteúdo do livro do aluno, as 

respostas esperadas para cada atividade proposta, a transcrição dos áudios de atividades 

de compreensão auditiva, a seção Para saber más, que inclui sugestões de materiais 

complementares relacionados aos apresentados nas unidades, e um guia didático 

detalhado, que apresenta os fundamentos teórico-metodológicos da coleção, a 

bibliografia utilizada para a sua composição e comentários extras sobre objetivos e 

sugestões de trabalho com o conteúdo que compõe cada livro didático. 

 No que tange à parte auditiva, há dois momentos de ênfase no trabalho com o 

texto oral em cada unidade: primeiramente na seção Para entrar en materia e 

posteriormente em Para pensar y debatir. A estrutura das atividades está baseada na 

divisão de Solé (1998): preaudición, audición e posaudición9. A primeira fase – 

preaudición – se destina a ativar o conhecimento prévio do aluno sobre o tema e a 

reconhecer elementos do gênero em questão; a segunda fase – audición – objetiva a 

compreensão intensiva e extensiva, oferecendo aos estudantes elementos para a 

construção de sentidos; e a última fase – posaudición – incentiva o aluno a refletir sobre 

o tema e provoca sua resposta de forma dialógica.  

6.3.2.2 Análise da obra 

O MP utiliza a forma de tratamento tú tanto para se referir ao professor no guia 

didático quanto para se referir ao aluno ao longo das unidades. Para a forma de plural, o 

livro adota a forma de ustedes, o que indica que, assim como a coleção Español Ahora, 

Confluencia também segue o paradigma pronominal e verbal da América tuteante. 

Figura 10 – Sistematização de formas de tratamento 

 Guia Didático Livro do Aluno 

                                                             
9Embora a autora estabeleça essa estrutura para o campo da leitura, é possível estendê-la para a 
compreensão auditiva, como executado na coleção Confluencia. 
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De acuerdo con tu propia experiencia, 

puedes organizar el proceso de la manera 

que juzgues más adecuada a las 

características del grupo, pero 

consideramos necesario que, de alguna 

manera, los pasos propuestos estén 

contemplados para garantizar la escritura 

colaborativa y reflexiva del (de la) 

estudiante sobre la propia práctica.  

 

Fonte: PINHEIRO-CORREA; LAGARES (2016, 

p. 166). 

 

 

Con apoyo de internet o de un 

diccionario, identifica de la lista que te 

damos a continuación qué instrumento 

toca cada cantante o músico de folk y folk 

rock en las siguientes imágenes. Luego 

escríbelo en tu cuaderno. 

Fonte: PINHEIRO-CORREA; LAGARES (2016, 

p. 19). 

 

Únete a un(a) compañero(a) y, en parejas, 

elaboren en el cuaderno una lista de 

situaciones vividas en su comunidad o 

país en las que la gente se une en torno a 

ideales y para defender un punto de vista, 

como sugiere la canción. 

Fonte: PINHEIRO-CORREA; LAGARES (2016, 

p. 20). 

 

A partir de agora, analisarei algumas atividades e materiais presentes no livro. 

Assim como no Español Ahora, algumas seções de compreensão auditiva não serão 

mencionadas por não apresentar textos e/ou atividades relevantes para a pesquisa. 

A primeira atividade de compreensão auditiva do livro aparece na Unidade 1 – 

Juntos, após duas atividades de compreensão de leitura. A Preaudición se inicia com o 

texto ¿Cómo entender una canción?, que estabelece o tuteo como forma de tratamento 

para com o leitor. É interessante observar que não há indicação de fonte – 

diferentemente de outros textos apresentados no livro –, o que nos leva a pensar na 

possibilidade de haver sido elaborado pelos próprios autores da coleção. 

A subseção Audición propriamente apresenta a música Cada día somos más 

fuertes, do cantor argentino León Gieco. A canção, lançada em um vinil em 1973, no 

final da ditadura argentina, traz um forte sentido político-social e, em função disso, 

utiliza as formas de plural – nosotros e ustedes – para clamar pela liberdade e por 

direitos do povo. 

Figura 11 – Cada día somos más fuertes, León Gieco 
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Todos canten, todos griten, todos vivan 

que estos son tiempos de pensar 

que cada día somos más 

  Fonte: PINHEIRO-CORREA; LAGARES (2016, p. 20). 

A segunda seção de compreensão auditiva da primeira unidade traz, na 

Preaudición, uma breve explicação sobre as comunidades okupa e introduz o texto oral 

que tratará de uma dessas casas okupadas no bairro de El Raval, em Barcelona. O áudio 

foi retirado do documentário O mundo segundo os brasileiros: Barcelona, Espanha. No 

fragmento, a conversa se dá entre um entrevistado, que apresenta o local e algumas 

práticas a respeito de refeições entre os moradores e vizinhos do bairro, e a 

entrevistadora. Também intervém, de forma muito breve, um amigo mexicano do 

entrevistado – aparentemente outro morador do local. No que tange às formas de 

tratamento, é possível notar o uso da forma ustedes ao se referir à equipe de gravação do 

documentário: Esta es la cocina, si quieren pasar un poquito. 

O tema de formas de tratamento é mais amplamente abordado na última unidade 

do livro, que trata da questão de (des)cortesia, na qual se propõem reflexões sobre as 

formas de interação em espanhol, o que inclui, naturalmente, as formas de tratamento.  

Já desde o início da unidade – antes mesmo das atividades de compreensão 

auditiva –, o tema é tratado progressivamente. Inicialmente, aparecem conceitos 

relacionados à linguagem e à interação, com propostas de reflexão sobre descrições 

gramaticais gerais aplicadas ao uso real da língua. Traz como textos as entradas do 

verbete usted10 no Diccionario de la lengua española da Real Academia Española 

(RAE) e um fragmento sobre pronomes pessoais da Gramática esencial del español, de 

Manuel Seco, nos quais se associam conceitos como cortesia, familiaridade, confiança, 

respeito e distanciamento às formas de tratamento – com foco em tú e usted, e seus 

                                                             
10O verbete usted, presente no Diccionario de la lengua española da Real Academia Española (RAE), 
contém quatro entradas, sendo a última para a expressão envaine usted. A terceira entrada, de acordo 
com o Confluencia, retirada do dicionário na íntegra em 2016, aponta para a seguinte definição: “3. 
pron. person. 3ª pers. m. y f. Forma que, en nominativo, en vocativo o precedida de preposición, 
designa, en Canarias, en parte de Andalucía y en América, a las personas a las que se dirige quien habla 
o escribe, sin hacer distinción de familiaridad, respeto o cortesía. ‘Niños, hay merienda para ustedes en 
la cocina’”. Entretanto, levando em consideração as sistematizações das formas de tratamento em 
espanhol de autores já mencionados nesta pesquisa, pode-se dizer que essa definição não corresponde 
a usted, mas apenas a ustedes. Ao consultar o mesmo dicionário atualmente, é possível observar que 
consta nessa entrada a especificidade de que se trata da forma de plural. Dessa forma, pode-se inferir 
que, na época de publicação da coleção Confluencia, havia um erro no verbete do dicionário da RAE, 
que posteriormente foi modificado. Essa informação, porém, pode levar o aluno atento a uma confusão 
quanto aos usos das formas de tratamento. 
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pronomes correspondentes de objeto (te) e de término de preposição (ti), mas também 

mencionando vosotros e ustedes. Faz-se também um paralelo com as formas de 

marcação do tratamento formal e informal no português brasileiro, que se caracteriza de 

forma distinta ao espanhol. 

Para a seção propriamente de compreensão auditiva, há uma estruturação 

ligeiramente diferenciada do padrão anteriormente proposto. Desta vez, a Preaudición e 

a Prelectura aparecem juntas, em uma mesma subseção, com o objetivo de antecipar o 

uso dos pronomes de tratamento que aparecem na obra Un mundo para Julius – texto 

correspondente à parte de leitura, que não está sendo considerada nessa pesquisa – e 

também para introduzir o vídeo sobre os valores sociais entre tú e ustedes, que compõe 

o material auditivo. As perguntas feitas a respeito de formas de tratamento no momento 

de Preaudición/Prelectura foram: 

Figura 12 – Perguntas de preaudición/prelectura 

 De manera general, ¿qué pronombres personales o de tratamiento emplean las 

personas con las que convives al conversar con los mayores? 

 ¿Y cómo se dirigen a ti los mayores? 

 En español, según lo que viste en los apartados anteriores, ¿consideras 

irrespetuoso tratar a una persona mayor de “tú”? Y tratar a un(a) niño(a) de 

“usted”, ¿te parece excesivo? ¿Por qué? 

 En tu opinión, al hablar con una persona, ¿los pronombres personales y de 

tratamiento son la única forma de demostrar respeto y/o formalidad? 

Fundamenta tu respuesta. 

Fonte: PINHEIRO-CORREA; LAGARES (2016, p. 99). 

 
Como se pode observar, como continuidade das atividades desenvolvidas em 

momentos anteriores, os autores voltam a propor um paralelo entre as formas de 

tratamentos utilizadas no português brasileiro, a partir das experiências do próprio 

aluno; depois, remetem novamente ao espanhol considerando as reflexões já trabalhadas 

anteriormente. A sugestão do livro indica que as respostas, de maneira geral, são 

pessoais, porém para a última se espera que o aluno mencione outras formas de 

demonstrar respeito a partir de pronomes nominais (señor/a; don/doña), escolhas 

lexicais apropriadas e até mesmo pelo tom de voz utilizado pelos interlocutores. 
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O vídeo apresentado na subseção de Audición é intitulado Tú y usted: el lenguaje 

clasista e se trata de uma discussão entre dois jovens espanhóis sobre os significados 

que essas duas formas – tú e usted – podem carregar na sociedade. O fragmento começa 

com um posicionamento do primeiro locutor, que afirma que o tuteo pode ser uma 

forma de promover a aproximação entre as pessoas. Segundo ele, é preciso ter cuidado 

com a maneira de falar – sobretudo com a entonação –, mas que, com respeito e 

educação, o uso de tú pode aproximar as pessoas. Por fim, finaliza dizendo que o uso de 

usted não necessariamente indica respeito, assim como a forma tú tampouco indicará 

exclusivamente falta de respeito. 

Figura 13 – Tú y usted: el lengua clasista 

Locutor: Queremos proponer desde aquí que intentéis acercar... acercaros a la gente, 

y yo creo que acercaros a la gente es tratarlas de tú, como, no, otra vez, con 

educación… no vas a… 

Locutora: Eh, ¡tú! 

Locutor: “¿Qué te pasa, tronco?”, no… 

Locutora: ¡No! 

Locutor: … sino que con respeto y con educación también se puede tratar de “tú”. Y 

yo creo que eso acerca a esa… a esa brecha que hay socialmente entre… 

Locutora: Entre todos. 

Locutor: … unas personas y otras. 

Locutora: Yo creo que entre todos, porque además, eh… se puede ser igual de 

respetuoso tratando de “tú”, y hay mucha gente que es muy irrespetuosa tratando de 

“usted”. 

Locutora: Exacto. 

Locutor: Una cosa no quita la otra. 

Fonte: PINHEIRO-CORREA; LAGARES (2016, p. 121). 

 
Além de incentivar o tuteo como forma de aproximação, é interessante observar 

que os locutores tratam os ouvintes por vosotros – intentéis, acercaros. Considerando 

que se trata de jovens espanhóis (suponho que não-andaluzes), essa escolha vai ao 

encontro do que defendem no vídeo, já que vosotros corresponde ao tratamento de 

informalidade para a segunda pessoa do plural em sua variedade, isto é, esse uso poderia 
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ser interpretado também como uma tentativa de aproximação para com os espectadores 

do vídeo. 

Em sequência, a subseção Audición propõe perguntas a respeito do vídeo, entre 

as quais se considera a interpretação da mensagem do vídeo, além de outros fatores 

como turnos de fala próprios da oralidade e entonação. A atividade de Posaudición, que, 

igualmente à Preaudición/Prelectura, se encontra conjuntamente com a Poslectura, 

propõe que os alunos reflitam sobre os critérios que costumam utilizar para distinguir 

maior ou menor formalidade ao se dirigir a falantes de sua própria língua. 

Posteriormente, lhes é solicitado que comparem sua resposta com a dos demais colegas 

e que discutam sobre as possíveis diferenças identificadas. 

A última sequência de atividade auditiva da unidade destaca a questão das 

saudações como convenção sócio-cultural. Antes da audição, propõe-se ao aluno uma 

reflexão sobre o papel que a saudação desempenha no cotidiano, questionado se trata-se 

de uma mera convenção ou se é um sinal de efetivo interesse pelo outro. A subseção 

Audición apresenta o vídeo Saludos excesivos, no qual uma estrangeira relata sobre a 

forma de cumprimentar dos colombianos. De acordo com ela, na Colômbia existe uma 

cultura de saudação muito extensa, com várias perguntas, inclusive quando se dá por 

meio telefônico. A estrangeira utiliza o tuteo em seu relato, inclusive para exemplificar 

os saludos mais tradicionais do país: ¿Y cómo estás? ou ¿Y cómo te ha ido?. Por fim, a 

subseção de Posaudición incentiva que o aluno não apenas reconheça os diferentes tipos 

de cumprimento na sua própria cultura, mas também que identifique casos de regras 

sociais que podem ser encarados como corteses ou descorteses, de acordo com cada 

cultura. 

6.3.3 Comparação entre Español Ahora e Confluencia 

 Após a análise dos primeiros livros das coleções Español Ahora e Confluencia, 

podemos destacar algumas questões. Ambos os livros utilizam a variedade da América 

tuteante para se referir ao estudante, com o uso das formas tú para o singular e ustedes 

para o plural. Para se referir ao professor, entretanto, o Español Ahora adota a forma 

usted, enquanto o Confluencia mantém o tuteo, tal qual utiliza para com o aluno. 

A maior parte dos textos orais do Español Ahora manteve um padrão 

semelhante: diálogos criados para fins didáticos, com personagens em sua maioria 

espanhóis – embora houvesse alguns de diferentes nacionalidades –, inseridos em uma 

realidade geográfica da cidade de Madrid. A maioria dos personagens é jovem, mas 
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também aparecem alguns adultos (pais, professores, etc.). Dessa forma, existe a 

predominância da norma peninsular, porém algumas formas pertencentes a outros 

paradigmas aparecem pontualmente, já que há personagens de regiões latino-

americanas. 

As formas de tratamento são abordadas no Español Ahora de forma mais 

genérica e objetiva. O material por vezes se atém ao tema da variação linguística a partir 

da fala de personagens de diferentes nacionalidades, porém essa análise se dá quase 

exclusivamente a partir de contextos de diálogos orais artificiais. Embora não ignore 

completamente o tema, trabalha com pouca profundidade e cuidado e praticamente 

desconsidera a variedade de significados pragmáticos que podem ser aplicados às 

formas de tratamento. Há momentos em que o livro insere tabelas de sistematização, 

inclusive traçando diferenças entre países, porém, mais uma vez, acaba sendo muito 

objetivo e não explora o leque de possibilidades que as formas de tratamento podem 

exercer no discurso. 

Chamam a atenção casos de contradição – e até mesmo erro – na forma como 

essas formas de tratamento se misturam ou se alternam sem justificativa aparente, como 

ocorreu mais de uma vez nos diálogos. Também é alarmante pensar em casos de 

personagens que substituíram determinada forma de tratamento por outra – de maneira 

tão natural – em função de imposição de amigos, como foi o caso da mexicana Isabela. 

 Já o Confluencia, embora possua áudios mais curtos e em bem menos 

quantidade que os do Español Ahora, apresenta uma gama maior de contextos. O 

material de compreensão auditiva não se resume a diálogos e traz vídeos/áudios de 

gêneros discursivos orais diversos, produzidos em diferentes regiões hispanofalantes. 

Embora muitas vezes não se mencione de quais regiões especificamente esses áudios 

provêm – e nem é o objetivo, como mencionado no próprio guia didático – essa 

diversificação permite que o aluno tenha acesso à língua em diferentes contextos de uso 

de forma mais real, o que facilita a sua percepção da variação linguística em cada 

situação comunicativa apresentada. 

A última unidade trata desse ponto de forma mais minuciosa e com bastante 

cuidado para não cair em estereótipos e gramaticalismos que por vezes não 

correspondem à realidade linguística oral. Portanto, os autores não deixam de trazer 

definições normativas das formas de tratamento – por meio de dicionários e gramáticas 

– mas também demonstram preocupação por apresentar outras perspectivas de uso 
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dessas mesmas formas, a partir de vídeos e textos que divergem das explicações 

anteriores. 

Não apenas os materiais audiovisuais são interessantes, mas também as questões 

que os seguem, nas quais os alunos podem associar os usos de formalidade e 

informalidade à sua língua materna em seu cotidiano. Além disso, conceitos como 

cortesia, familiaridade, confiança, respeito e distanciamento foram levados em conta, o 

que, mais uma vez, indica o cuidado para com a abordagem linguístico-pragmática das 

formas de tratamento. 

Apesar disso, lamentei não haver nenhuma menção ao voseo, já que é uma forma 

tão popular em várias zonas latino-americanas e tão pouco valorizada nos livros 

didáticos. Embora acredite que o voseo seja trabalhado posteriormente, é uma lástima 

não inseri-lo já no livro da primeira série, em uma unidade tão propícia de discussão da 

variação linguística no espanhol, especialmente se mantivesse o mesmo nível de 

cuidado que foi dado às demais formas de tratamento verbo-pronominais. 
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7   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A complexidade do tema de formas de tratamento e suas implicações sócio-

pragmáticas me levaram ao desejo de investigar sua abordagem nos livros didáticos no 

ensino básico brasileiro. Embora seja um campo já estudado e bem descrito por diversos 

autores clássicos, trata-se de um tema que forma parte da língua viva e, portanto, está 

em constante transição, ganhando novos significados a cada momento. 

Em 2006, com a introdução de uma seção específica para a língua espanhola em 

um documento oficial da educação (as OCEM), autores e professores passam a atentar-

se ainda mais a questões que ultrapassam o campo meramente linguístico no ensino do 

idioma. O espaço para o tratamento da variação linguística nos livros didáticos – e, 

consequentemente, em sala de aula – se amplia. 

Dessa maneira, me pareceu conveniente realizar uma análise diacrônica para 

entender se de fato houve mudança significativa quanto à abordagem da variação – e, 

claro, das formas de tratamento – no livro didático, item que acaba se constituindo 

como o principal material de apoio do professor no Brasil.  

 A mudança existiu. O Confluencia, desde seus pressupostos teóricos até a 

composição do material, demonstrou maior preocupação e cuidado quanto à abordagem 

do tema, buscando não reduzi-lo ou limitá-lo a padrões línguísticos comumente 

encontrados em materiais didáticos, que muitas vezes acabam privilegiando 

determinadas variedades em detrimento de outras. Acredito que tenha contribuído 

consideravelmente para esse avanço a opção por utilização de materiais que revelam 

mostras reais da língua. Além disso, é notável o incentivo à reflexão dos significados 

linguísticos e extralinguísticos dos materiais e da constante tentativa de estabelecimento 

de vínculo dos materiais e atividades propostas à realidade sócio-cultural do aluno. 

 Entretanto, é preciso avançar ainda mais nesse sentido, a fim de trazer cada vez 

mais mostras linguísticas reais, seja através de textos auditivos – como analisado aqui –, 

seja por textos de leitura. Os diferentes tipos de voseo ainda aparecem como 

coadjuvantes se comparados a formas predominantes em variedades mais privilegiadas 

– como a peninsular –, aparecendo na maior parte das vezes em contextos pontuais ou 

específicos, como uma curiosidade ou um regionalismo pertencente a determinado 

grupo social. 

Nesse sentido, é fundamental que haja um olhar atento do professor ao livro 

didático adotado – e ao material em geral que utiliza nas aulas – quanto à abordagem da 
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língua, de modo que permita ao aluno o acesso a diversificados modelos linguísticos. 

Evidentemente, sabemos que todo livro didático possui suas limitações no sentido de 

não conseguir dar conta de toda a complexidade linguística e suas implicações sócio-

pragmáticas – não apenas por estar fora da realidade de um aluno de ensino básico um 

tratamento tão aprofundado da língua, mas também pelo fato de ela estar se 

reinventando a todo o momento. Entretanto, como reiteram as bibliografias consultadas 

nesta pesquisa, essa limitação tampouco pode acarretar uma abordagem superficial e 

reducionista da língua, isto é, é preciso que o material didático possibilite ao aluno 

experimentar, na medida do possível, a heterogeneidade da língua espanhola, 

contemplando gêneros, contextos e variedades distintas que formem parte do universo 

hispânico. 
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