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RESUMO 

 

OLIVEIRA, Stella Alves Baptista. Espanhol para fins específicos: o uso dos gêneros 

discursivos nas aulas de Espanhol Técnico. 2018. 62 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, 2018. 

 

A tarefa de um professor é atuar como guia do processo de ensino-aprendizagem dos 

estudantes e questionar sempre sua prática em sala de aula, que deve refletir as crenças e 

teorias defendidas. Esta foi a motivação para este trabalho. Em contato com as turmas de 

Espanhol do curso de Hospedagem do Colégio Técnico da Universidade Rural, percebeu-se 

que a abordagem na disciplina se voltava bastante para o uso de listas de palavras, tendo em 

vista a crença de que este seria o caminho para se desenvolver no aluno um nível de 

proficiência para atuar em sua área. Por isso, diante de uma busca de transformação desta 

prática, esta pesquisa objetiva comprovar a possibilidade de trabalhar com um ensino baseado 

em gêneros discursivos na disciplina de Espanhol Técnico e se, através dele, as necessidades 

dos alunos podem ser atendidas. O caminho percorrido para isto foi o de buscar um corpus 

teórico voltado para Ensino de Línguas para Fins Específicos e para a importância do uso dos 

gêneros discursivos em sala de aula, além de autores que tratam sobre a produção de materiais 

ou unidades didáticas. Nesta pesquisa de cunho qualitativo, pode-se apontar a consulta aos 

trabalhos de Guimarães (2014), Enterría (2007), Leffa (2007), Barros e Costa (2010), Bakhtin 

(2003), Rojo e Barbosa (2015), Daher e Sant'Anna (2016), Galván e Alonso (2009), e Gomes 

(2003). A finalidade deste processo foi analisar, com base nas referências mencionadas acima, 

o Projeto Político Pedagógico do Curso (PPC) de Hospedagem e o Plano de Ensino de 

Espanhol Técnico para tentar alcançar as necessidades dos alunos expressas por estes 

documentos. A partir desta análise, sugere-se um material que vise dar conta dos objetivos do 

PPC e da disciplina, bem como destas necessidades especificadas, através do 

desenvolvimento de uma proposta de trabalho alicerçada na utilização dos gêneros discursivos 

em sala de aula.   

 

Palavras-chave: Gêneros do discurso. Ensino de Língua para Fins Específicos. Produção de 

material didático.  

 



 
 

 
 

RESUMEN 

 

OLIVEIRA, Stella Alves Baptista. Espanhol para fins específicos: o uso dos gêneros 

discursivos nas aulas de Espanhol Técnico. 2018. 62 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, 2018. 

 

La tarea de un profesor es actuar como guía del proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes y cuestionar siempre su práctica en el aula, que debe reflejar las creencias y 

teorías defendidas. Esta fue la motivación para este trabajo. En contacto con los grupos de 

Español del curso de Hospedaje del Colegio Técnico de la Universidad Rural, se ha percibido 

que el abordaje en la asignatura se direccionaba bastante al uso de listas de palabras, teniendo 

en vista la creencia de que este sería el camino para que se desarrolle en el alumno un nivel de 

proficiencia para actuar en su área. Por ello, delante de una búsqueda de transformación de 

esta práctica, esta investigación objetiva comprobar la posibilidad de trabajar con una 

enseñanza basada en géneros discursivos en la asignatura de Español Técnico y si, a través de 

esto, se pueden atender las necesidades de los alumnos. El camino recorrido para esto ha sido 

el de buscar un corpus teórico orientado a la Enseñanza de Lenguas para Fines Específicos y a 

la importancia del uso de los géneros discursivos en el aula, además de autores que tratan 

sobre la producción de materiales o unidades didácticas. En esta investigación de carácter 

cualitativo, se puede señalar la consulta a los trabajos de Guimarães (2014), Enterría (2007), 

Leffa (2007), Barros y Costa (2010), Bakhtin (2003), Rojo y Barbosa (2015), Daher y 

Sant'Anna (2016), Galván y Alonso (2009), y Gomes (2003). La finalidad de este proceso ha 

sido analizar, con base en las referencias mencionadas anteriormente, el Proyecto Político 

Pedagógico del curso (PPC) de Hospedaje y el Plan de Enseñanza de Español Técnico para 

intentar alcanzar las necesidades de los alumnos expresadas por estos documentos. A partir de 

este análisis, se sugiere un material que pretenda dar cuenta de los objetivos del PPC y de la 

asignatura, así como de estas necesidades especificadas, a través del desarrollo de una 

propuesta de trabajo basada en la utilización de los géneros discursivos en el aula. 

 

Palabras-clave: Géneros del discurso. Enseñanza de Lenguas para Fines Específicos. 

Producción de material didáctico. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O trabalho de um professor compreende muito além do exercício de dar aulas. É preciso 

que haja um constante pensar e repensar sobre sua prática, pois seu contexto em sala de aula 

deve estar conectado com as reflexões teóricas e acadêmicas sustentadas. Por este motivo, o 

presente trabalho tem por objetivo comprovar a possibilidade de um ensino baseado em 

gêneros discursivos na disciplina de Espanhol Técnico ofertada para as turmas de 

Hospedagem do Colégio Técnico da Universidade Rural (CTUR).  

O interesse por este estudo surgiu a partir de inquietudes em sala de aula, por não se 

estar satisfeito com nossa própria prática. Ainda que acreditássemos em um ensino-

aprendizagem baseado em gêneros, a real abordagem com as turmas do Técnico se 

aproximava mais das listas de palavras do que da teoria defendida. A partir de uma busca 

pessoal por melhorias dentro da disciplina, passou-se a um aprofundamento maior em uma 

literatura da área de Ensino de Línguas para Fins Específicos (ELFE), porquanto se 

necessitava que a realidade espelhasse a teoria sustentada. Para tanto, parte-se de uma 

pesquisa qualitativa, com análise de bibliografia voltada tanto para ELFE quanto para a 

importância do uso dos gêneros no ensino de Língua Estrangeira (LE), para a produção de 

materiais e unidades didáticas e para as necessidades dos estudantes dos cursos de turismo e 

hospedagem.  

Quanto ao corpus de análise, foram selecionados o Projeto Político Pedagógico do 

Curso Técnico em Hospedagem (PPC) do CTUR e o Plano de Ensino da disciplina Espanhol 

Técnico para averiguar os problemas desta pesquisa sobre como deve se dar o ensino de 

Língua Estrangeira de acordo com os documentos, além de levantar os objetivos da 

aprendizagem dentro do curso, o tipo de abordagem privilegiada pelo Plano de Ensino da 

disciplina Espanhol Técnico, o que se espera de um aluno de Hospedagem e como o Espanhol 

como Língua Estrangeira (E/LE) pode contribuir em sua formação.  

Assim, nesta produção, dividem-se os pressupostos teóricos em três subtópicos, de 

forma a, primeiramente, aclarar alguns conceitos-chave sobre a teoria de Fins Específicos. 

Para este fim, apontam-se as diversas nomenclaturas empregadas, dentre as quais se dá 

preferência para “ELFE”, utilizada, por exemplo, por Guimarães (2014). Define-se línguas de 

especialidade através de Enterría (2007), e sinalizam-se alguns mitos relacionados a este 
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enfoque, expressos por Rossini e Belmonte (2015), somados a um breve histórico do 

surgimento da teoria no Brasil.  

Em um segundo momento, trata-se de outra noção básica para esta abordagem: a análise 

das necessidades dos estudantes. Para isto, o trabalho se apoia em Vian Jr. (2008) e Sutani 

Gastaldi (2017) que demonstram as diferenças entre as necessidades da situação-alvo e da 

aprendizagem, e o papel do(a) professor(a) em meio a este trabalho, também expresso por 

Enterría (2007). Somente após diagnóstico prévio das necessidades expostas acima, será 

possível ao docente a elaboração de materiais, que deverão estar adequados ao nível 

linguístico dos alunos, às destrezas e habilidades fundamentais à disciplina, assim como 

contemplar expectativas e anseios depositados sobre ela. Para isso, também embasam este 

estudo autores como Leffa (2007), Vergnano-Junger (2010), Barros e Costa (2010), e Silva 

Júnior (2008).   

Compondo a terceira parte dos pressupostos teóricos, discorre-se sobre como os gêneros 

discursivos podem ser aplicados na disciplina de Espanhol Técnico. Como referências, 

podem-se encontrar autores como Bakhtin (2003), Rojo e Barbosa (2015), Daher e Sant'Anna 

(2016), Galván e Alonso (2009), e Gomes (2003), de forma a trazer explicações sobre a 

natureza dos gêneros, sua importância na formação cidadã dos alunos e sua relação com o 

desenvolvimento das habilidades necessárias dentro do contexto de Hospedagem. 

Defende-se, assim, a pertinência deste trabalho no curso Técnico de Hospedagem com o 

fim de mostrar que os objetivos da educação dentro da escola, apesar de Técnica, não se 

restringem ao profissional, mas também buscam o desenvolvimento dos estudantes no âmbito 

social, que engloba também, as esferas ambiental e cidadã.  

Esta pesquisa se concretiza na produção de um pequeno material deixado como 

sugestão para professores que trabalhem com a Língua Espanhola em cursos técnicos da área 

de Hospedagem e Turismo. A atividade apresentada se conecta com a teoria refletida ao longo 

desta produção, de modo a aproximar-se um pouco mais das necessidades dos discentes. 

Traça-se, assim, um outro caminho possível de ensino-aprendizagem que se distancie de listas 

de palavras descontextualizadas. Deste modo, buscar-se-á mostrar que o trabalho com os 

gêneros discursivos pode proporcionar aos estudantes não só o desenvolvimento dos objetivos 

presentes no plano de ensino, mas, como se verá, pode desenvolver o aluno em uma visão 

muito mais ampla, que está para além de um viés utilitarista ainda muito atrelado a esta esfera 

de trabalho com a língua estrangeira.  
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2 OBJETIVOS  

 

2.1  Objetivo Geral 

Comprovar a possibilidade de trabalhar com um ensino baseado em gêneros 

discursivos na disciplina de Espanhol Técnico.  

 

2.2  Objetivos Específicos 

● Realizar uma breve análise de corpus teórico voltado para o ramo de Ensino de 

Línguas para Fins Específicos; 

● Refletir, com base em corpus teórico específico, acerca da importância do uso de 

gêneros em sala de aula; 

● Mostrar que as necessidades dos alunos do curso de Hospedagem podem ser atingidas 

através de um ensino baseado em gêneros discursivos; 

● Comprovar que o Ensino de Espanhol Técnico não precisa estar pautado em listas de 

palavras; 

● Analisar o Projeto Político Pedagógico do Curso de Hospedagem e o Plano de Ensino 

da disciplina Espanhol Técnico do Colégio Técnico da Universidade Rural; 

● Apresentar uma proposta didática construída sob uma perspectiva de gêneros e que 

busque a aplicabilidade teórica na prática de sala de aula. 
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3 JUSTIFICATIVA  

 

Esta pesquisa surge da preocupação em atender as necessidades dos alunos do curso em 

Hospedagem do Colégio Técnico da Universidade Rural (CTUR). Estes alunos, em sua 

maioria, não possuem um contato prévio com o espanhol como língua estrangeira. Com um 

prazo de um módulo (um semestre) apenas, passamos a perguntar-nos qual seria a melhor 

forma de abordar os conteúdos sem cair em um ensino enrijecido, descontextualizado e 

baseado em listas de palavras.  

Nosso ingresso no Colégio Técnico da Universidade Rural (CTUR), como Professor 

Substituto de Espanhol, ocorreu em junho do ano de 2017. Em função de nosso trabalho haver 

iniciado um mês antes do final do módulo, restou-nos finalizar, com a turma que já cursava a 

disciplina Espanhol Técnico, os conteúdos programados pelo professor efetivo. Durante o mês 

de julho, período de recesso escolar, fizemos um novo planejamento com aquilo que 

achávamos importante que o aluno tivesse conhecimento para lidar com seu futuro meio de 

trabalho.  

No segundo semestre do ano, duas novas turmas de Hospedagem chegam ao segundo 

módulo do curso: a de concomitância interna, isto é, que cursa o Ensino Médio no próprio 

CTUR, e externa, de alunos que cursam ou já cursaram o Ensino Médio em outra escola. Ao 

lidar com estes dois grupos-alvo, foi possível perceber, entre as turmas, uma discrepância que 

nos gerou inquietações e não permitiram que permanecêssemos em uma zona de conforto. 

Pedimos aos alunos que fizessem uma avaliação da disciplina no final do semestre e, ainda 

que muitos apontassem que as aulas eram proveitosas, agradáveis, outros também indicaram o 

desejo de mudanças para que se abordassem assuntos mais voltados para o Turismo.  

No recesso de final de ano, iniciou-se uma busca por materiais didáticos já existentes 

para a área de Hospedagem. Deparamo-nos com poucas obras destinadas a este público 

específico e aquelas encontradas não contemplavam a realidade de nossas turmas. A falta de 

contato prévio com o espanhol como língua estrangeira (E/LE) e o tempo de apenas seis 

meses para iniciar e concluir o trabalho eram fatores que não podiam ser ignorados.  

A maioria das obras era dividida em dois módulos, que totalizavam um ano: o primeiro 

semestre trazia conteúdos mais básicos e gerais da língua, e o segundo, mais específicos da 

área de Turismo e Hospedagem. Assim, em 2018.1, já com uma nova turma, tentamos 
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aproveitar alguns materiais, porém formamos uma verdadeira colcha de retalhos ao tentar 

agregar partes deles ao que já havíamos conseguido utilizar com as turmas anteriores.  

Deste modo, de acordo com nossa pouca experiência, acreditávamos ser preciso fazer o 

mesmo percurso traçado por estes materiais, porém em menos tempo. Para isso, decidimos 

abordar no começo do módulo alguns conteúdos mais básicos para chegar depois àqueles que 

entendíamos como mais avançados, de modo a prepará-los para desempenhar funções 

relacionadas à área hoteleira, como administração estratégica, gestão de alimentos e bebidas 

em hotéis e serviços de alimentação, organização de eventos e atividades recreativas de lazer 

ou supervisão de estoques. Como conteúdos mais básicos, referimo-nos a apresentar-se, 

cumprimentar ou despedir-se de alguém, realizar perguntas para preencher um formulário, dar 

direções a hóspedes, usar determinado vocabulário de alimentos, de estabelecimentos, por 

exemplo. Quanto a conteúdos que considerávamos mais complexos, podemos citar a 

linguagem específica mais voltada para o hotel, como nomes de objetos e serviços, 

profissionais, modos de atender o telefone e dar informações, os tipos de acomodações e 

hospedagem.  

Todavia, preparar um material didático não é tarefa fácil, de modo que esta pesquisa 

também surge de certas frustrações ao percebermos que, com os materiais montados, 

acabamos caindo em um ensino tecnicista, utilitarista, pois, ainda que também buscássemos a 

comunicação oral do aluno e não nos detivéssemos apenas em conjugações e estruturas 

gramaticais, estávamos trabalhando com listas de palavras, diálogos encontrados na internet, 

cuja autenticidade podia considerar-se duvidosa.  

Neste período de 2017 e 2018 já cursávamos a Especialização em Educação Linguística 

e Práticas Docentes em Espanhol no Colégio Pedro II. Quanto mais nos aproximávamos de 

teorias de gêneros discursivos, de elaboração de materiais, além de nossa própria busca pela 

teoria de Ensino de Línguas para Fins Específicos (ELFE), mais o trabalho realizado com as 

turmas parecia mecanizado e pouco motivador. Assim, apesar de acreditarmos na importância 

de um ensino baseado nos gêneros, a prática facilmente se desvencilhava da teoria, o que nos 

traz um problema bastante sério e uma urgência de mudança, pois, como expressa Enterría 

(2007), não usar materiais autênticos1 no desenvolvimento de atividades é falsear a 

                                                 
1 Entendemos, porém, que a questão da autenticidade dos gêneros tem sido vista como algo um tanto 

controverso. Ao retirar o gênero do meio em que foi produzido e utilizá-lo em aula, já o estamos modificando, 

pois adquire fins didáticos, os quais não possuía na sociedade. Isso, entretanto, não invalida a ideia de que é 

imprescindível que os materiais utilizados não sejam inventados, mas sim produzidos por falantes reais nos 

contextos sociais. Desta forma, é importante que o professor, junto dos estudantes, busque recuperar a situação 



18 
 

 
 

aprendizagem da língua de especialidade, ou seja, aquela usada em contextos profissionais. 

Desta forma, a autora reforça a necessidade do uso de gêneros autênticos e diversos, isto é, de 

uma compilação de um corpus textual formado por discursos orais e escritos, cruciais para o 

processo de ensino-aprendizagem de uma língua de especialidade.  

Por estas razões acima explicitadas, este trabalho começou a desenvolver-se. Entretanto, 

em maio deste ano de 2018, nosso contrato com o CTUR se encerrou em decorrência do 

retorno do professor efetivo a suas funções. Assim, este trabalho não pôde ser aplicado. 

Acreditamos que isso, no entanto, não invalida nossa pesquisa.  

Com a finalidade de atender as necessidades dos alunos de Hospedagem, sem incorrer 

em um ensino enrijecido e descontextualizado, como já dito, revisitamos algumas discussões 

acerca de ELFE, gêneros discursivos e sua importância no ensino de uma língua, de modo a 

oferecer uma sugestão de material pensado para este público-alvo, passível de ser utilizado e 

adaptado por outros professores em sua prática, de acordo com as necessidades de cada grupo.  

 

 

 

                                                                                                                                                         
enunciativa na qual o gênero se produziu, isto é, o que diz, para quem, onde, quando, como e com que intenções 

o diz. Discussões acerca deste tema podem ser encontradas em: GUIMARÃES, M. de C.; VERGNANO-

JUNGER, C. Transposição didática: a passagem de textos do ambiente virtual aos livros didáticos de espanhol. 

In: V.L. de A. SANT’ANNA; C. VERGNANO-JUNGER; A.M.C. FERREIRA (orgs.). Hispanismo 2006: língua 

espanhola. Rio de Janeiro, ABH/ Rede Sirius, p. 533-539. Disponível em:< 
http://www.hispanistas.org.br/arquivos/congressos-e-jornadas/lingua_espanhola%20volume%20I.pdf>. Acesso 

em: 4 agosto 2018.  

http://www.hispanistas.org.br/arquivos/congressos-e-jornadas/lingua_espanhola%20volume%20I.pdf
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4 O TRABALHO COM LÍNGUAS PARA FINS ESPECÍFICOS: da teoria à prática 

com o uso dos gêneros discursivos 

  

4.1 Espanhol para fins específicos: aclarando conceitos 

4.1.1 Definição e termos usados 

 

Consideramos importante trazer uma breve explicação sobre o significado do termo 

Espanhol para fins específicos e as múltiplas nomenclaturas empregadas para referir-se a esse 

ensino. 

De acordo com Guimarães (2014), é possível encontrar "o emprego de múltiplos termos 

que, em princípio, parecem referir-se ao mesmo domínio conceitual”, como ELFE (Ensino de 

Línguas para Fins específicos), LinFE (Línguas para Fins específicos), além de: 

 

ESP (English for Specific Purposes) por ter sido a língua inglesa o primeiro idioma 

estudado para fins específicos, porém atualmente tem se utilizado o termo Language 

for Specific Purposes (LSP) englobando qualquer língua-alvo. Em espanhol utiliza-

se enseñanza de lenguas para fines específicos (ELFE) e suas variantes (com/para 

propósitos específicos) além de lenguas de especialidade/especializada. 

(GUIMARÃES, 2014) 

  

Como vimos em Guimarães (2014) e em outros textos da área, a preferência pela 

utilização da sigla ELFE para referir-se ao Ensino de Línguas para fins Específicos, também 

faremos uso desta sigla que serve para designar o que Enterría (2007) define como o 

“conjunto de las llamadas lenguas de especialidad o lenguajes especializados, es decir, las 

lenguas de las ciencias, las técnicas y las profesiones2” (ENTERRÍA, 2007, p.149).  

Feito este rápido esclarecimento, passaremos aos mitos que envolvem o ensino-

aprendizagem de línguas para fins específicos.  

 

 

 

                                                 
2 Conjunto das chamadas línguas de especialidade ou linguagens especializadas, isto é, as línguas das ciências, 

das técnicas e das profissões. [tradução nossa] 



20 
 

 
 

4.1.2 Mitos do Ensino-Aprendizagem de Línguas para Fins Específicos 

 

De acordo com Rossini e Belmonte (2015), existem algumas ideias equivocadas sobre a 

Abordagem de Ensino-Aprendizagem de Línguas para fins específicos. Trazemos a seguir 

somente aquelas que julgamos mais relevantes a este trabalho.  

O primeiro mito faz referência ao fato de a abordagem de Ensino-Aprendizagem de 

Línguas para Fins Específicos ser sinônimo de leitura e trabalhar apenas esta habilidade. Para 

Guimarães (2014), esta associação do termo “ensino instrumental” e/ou “abordagem 

instrumental” ao ensino de leitura e/ou estratégia de leitura tem suas origens no Projeto 

Nacional de Inglês Instrumental, criado no final da década de 1970 em Universidades 

Brasileiras, para a leitura de textos acadêmicos e científicos da área de atuação dos alunos.  

 

Porém, ensino instrumental e ELFE são sinônimos e, portanto um tipo de ensino 

planejado para atender aos objetivos dos aprendizes, que pode ser para a leitura de 

textos em LE, como no Projeto Nacional, mas também para atender a outros 

objetivos. Desta forma, para evitar uma ideia distorcida de que instrumental é 

leitura, passou-se a usar na literatura da área o termo ELFE/LinFE e outros com o 

mesmo teor terminológico. (GUIMARÃES, 2014) 

 

Desta maneira, muitos autores e professores evitam o uso da nomenclatura “ensino 

instrumental”, como expressa a autora, em função deste primeiro mito tão fortemente 

enraizado desde os anos 70. Assim, ratificamos que, neste trabalho, utilizaremos ELFE para 

referir-nos ao Ensino de Línguas para Fins Específicos, no qual a leitura não é a única 

competência possível a ser ampliada, pois o que, de fato, determinará a escolha das 

habilidades a serem desenvolvidas são as necessidades dos alunos, como veremos mais 

adiante.  

Um segundo mito relacionado ao ensino de línguas para fins específicos é de que esta 

abordagem somente se aplica ao ensino de inglês técnico. As autoras Rossini e Belmonte 

(2015) justificam este mito com o fato de que, durante a década de 70 até o início dos anos 80, 

muitos materiais eram voltados para a linguagem das ciências, como a química, a medicina, 

entre outras. Além disso, na década de 80, o Projeto citado acima foi implantado nas Escolas 

Técnicas brasileiras, reforçando a ideia do inglês técnico. Entretanto, ainda que o inglês seja o 

precursor e que seja o idioma cujas produções acadêmicas são mais avançadas na área de 

ELFE, atualmente, podem-se perceber muitas outras discussões voltadas para distintos 

idiomas, como é o caso da Língua Espanhola, foco de atenção de nosso trabalho.  
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Entre os outros mitos aos quais se dedicam os autores, cabe-nos mencionar outros dois: 

a ideia de que a gramática não é ensinada e a de que esta abordagem não pode ser adotada 

com alunos de baixa proficiência no idioma. Em relação à gramática, atualmente realiza-se 

um trabalho menos voltado para a estrutura e mais direcionado ao contexto e à reflexão a 

partir do uso da língua, já que o objetivo é que o aluno a utilize de maneira contextualizada 

em seu meio profissional. Quanto à adoção desta abordagem para alunos com baixa 

proficiência no idioma, é importante ressaltar que “um dos princípios basilares desta 

abordagem é o foco nas necessidades dos alunos” (ROSSINI; BELMONTE, 2015, p. 354). 

Desta forma, não nos parece sensato defender ou não um ensino para fins específicos que se 

paute somente no nível de proficiência do discente, tendo em vista esta máxima defendida 

pelos autores de que a adaptação às necessidades do grupo é sempre primordial quando se 

trata deste ensino.  

A seguir trataremos um pouco mais acerca de como é feita a análise dessas necessidades 

dos alunos de Línguas para Fins Específicos.  

 

 

4.2 Análise de necessidades e a produção de material didático 

4.2.1 Análise de necessidades 

 

Como expresso anteriormente, as necessidades dos alunos são o foco principal dentro da 

abordagem de Ensino-Aprendizagem de Línguas para Fins Específicos. Para tomar 

consciência de quais são estas necessidades, é preciso haver uma análise, passo inicial de 

cursos instrumentais.  

Vian Jr. (2008) aponta que a análise de necessidades diferencia o ensino instrumental do 

ensino de línguas para fins gerais, o que “não significa que nos cursos de línguas para fins 

gerais os alunos não possuam necessidades; o fato é que, nos cursos instrumentais, os 

aprendizes são, geralmente, conscientes de suas necessidades” (VIAN JR., 2008, p.143). 

Logo, a palavra-chave para a diferenciação entre estes dois ensinos é a conscientização das 

necessidades.   

Como expressa o linguista David Nunan (1999), a análise dessas necessidades pode-se 

definir como “o conjunto das ferramentas, técnicas e procedimentos para a determinação do 
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conteúdo linguístico e do processo de aprendizagem para grupos específicos de aprendizes” 

(Nunan, 1999 apud Vian Jr., 2008, p.143). Somente a partir disto, o(a) professor(a) 

conseguirá elaborar um planejamento adequado para suas aulas.  

Antes de começar um trabalho com um novo grupo de língua estrangeira para fins 

específicos, são precisos alguns passos, como os explicitados por Sutani Gastaldi (2017):  

 

A aplicação de um questionário inicial [que] fará com que o professor e/ou 

organizador do curso trace um perfil [dos] estudantes, seus desejos e anseios, suas 

necessidades, contexto socioeconômico, dentre outras respostas que farão a 

diferença na hora de preparar um material para o ensino. Além disso, com o auxílio 

do questionário, o professor traçará as abordagens e metodologias que utilizará. 

Mediante os dados será feita uma análise mais elaborada a fim de determinar e 

delimitar os objetivos do material (...). 

Posterior a isso, é importante que se busque uma adequação dos materiais ao nível 

na língua em questão, só assim as atividades poderão ser elaboradas de maneira a 

trabalhar com conteúdos que se adequem aos conhecimentos dos alunos para traçar 

os objetivos, metodologias e atividades que poderão ser aplicadas, caso o curso 

aconteça. (SUTANI GASTALDI, 2017, p.28) 

 

Em vista disso, autores do ramo de ELFE, como o autor citado acima (SUTANI 

GASTALDI, 2017), analisam dois tipos de necessidades: as da situação-alvo e as da 

aprendizagem. As necessidades da situação-alvo se referem ao que os alunos precisam saber 

para atuar em seus contextos específicos, já as necessidades da aprendizagem remetem àquilo 

que os alunos precisam para aprender, ou seja, os diferentes caminhos tomados pelos alunos 

na aprendizagem. Hutchinson e Waters3 (1987 apud SUTANI GASTALDI, 2017), referências 

bastante mencionadas em se tratando do ensino de línguas para fins específicos, destacam que 

as necessidades da situação-alvo são objetivas e compreendem necessidades (needs) e 

lacunas (lacks), e que as necessidades de aprendizagem ou subjetivas, compreendem desejos 

(wants).  

Citamos abaixo, conforme a esquematização de Sutani Gastaldi (2017), as definições 

destes três termos (needs, lacks, wants), que Hutchinson e Waters apresentam ao discutirem a 

análise de necessidades: 

 
a) necessidades [needs]: determinadas pela demanda da situação alvo, ou seja, o que 

o aluno deve saber para desempenhar de forma satisfatória na situação alvo; 

b) lacunas [lacks]: a proficiência alvo deve ser comparada à proficiência existente do 

                                                 
3 Hutchinson e Waters (1987) são referências bastante mencionadas na área de Ensino de Línguas para Fins 

Específicos, entretanto, apesar de uma busca constante, não nos foi possível o acesso ao texto original, razão pela 

qual os citamos através de outros autores, como Sutani Gastaldi (2017) e Vian Jr. (2008).  
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aprendiz, sendo que a diferença entre as duas pode ser considerada a lacuna do 

aprendiz, ou seja, o que ele ainda não sabe; e  

c) desejos [wants]: não há uma relação obrigatória entre as necessidades percebidas 

pelos professores e o que os alunos querem ou pensam que precisam. O que eles 

pensam que precisam às vezes não é percebido pelos professores de imediato. É 

importante lembrar que esses desejos não podem ser ignorados, pois são eles os 

elementos motivadores da aprendizagem. (HUTCHINSON; e WATERS, 1987 apud 

SUSTANI GASTALDI, 2017, p.30-31) 

 

Deste modo, pode-se notar que estes três elementos (necessidades, lacunas e desejos) se 

complementam e têm grande importância na determinação dos conteúdos dentro de um curso 

de ELFE. O ponto de partida será aquilo que o aluno já sabe – a proficiência já existente – e 

seus desejos, que motivam a aprendizagem, para chegar à proficiência-alvo, isto é, o que se 

espera que o aluno alcance ao final do curso.  

Vian Jr. (2008), também baseado nas propostas de Hutchinson e Waters (1987) sobre as 

necessidades dos alunos, apresenta um quadro resumido que compara os modelos de análise 

de necessidades da situação-alvo e da situação de aprendizagem, cuja reprodução se encontra 

a seguir:  

 

TABELA 1 – Modelo para análise da situação-alvo e das necessidades de aprendizagem 

Fonte: VIAN JR., 2008, p.145 

 

O quadro acima visa elucidar como se dá o processo ordinário de análise de 

necessidades de acordo com a abordagem de Ensino de Línguas para Fins Específicos 

(ELFE). Como o próprio autor expressa, esta tabela “[ilustra] a variedade de fatores com os 

quais o profissional atuando no contexto de ensino instrumental deve se preocupar” (Vian Jr., 

2008, p.144), pois a análise das necessidades se dá através do diagnóstico do contexto em que 

o aluno deseja atuar, dos objetivos, da forma que se dá a aprendizagem, dos desejos, de quem 



24 
 

 
 

são estes alunos, além de outros fatores como as condições existentes para a aprendizagem e o 

nível linguístico dos alunos.  

Ainda de acordo com o autor, esta análise não pode ser vista como algo estático, mas 

como um processo contínuo e participativo ao longo do curso, resultando em “negociação 

entre aluno e professor, com base no contexto em que se ensina, no material que se utiliza e 

outros fatores intervenientes” (VIAN JR., 2008, p.145). Consciente de todo este processo, 

o(a) professor(a) será um guia ou condutor, um facilitador da aprendizagem, conforme 

expressa Enterría (2007), para organizar os grupos, distribuir tarefas, orientar pesquisas, 

controlar situações, supervisionar e corrigir a produção linguística, sempre buscando motivar 

os alunos em seu processo de ensino-aprendizagem.  

Após a análise dos elementos explicitados anteriormente, o(a) professor(a) poderá fixar 

os objetivos geral e específicos do curso para, enfim, estabelecer os conteúdos necessários 

para aquele grupo. O material, portanto, modificar-se-á de acordo com o que cada grupo 

precisa e não será único e reproduzido sem que se considerem, no processo, esses elementos 

aqui anteriormente apresentados.  

Entendemos, portanto, que um mecanismo importante da análise de necessidades, 

contemplando o quadro de Vian Jr (2008, p. 145) e, conforme prescrevem os autores da área 

de ELFE, seja a utilização de questionários que nos permitiriam uma melhor visualização das 

necessidades do grupo alvo. No entanto, em função de falta de tempo hábil, não foi possível 

realizar este diagnóstico prévio nas turmas de Hospedagem. Portanto, para verificar as 

necessidades dos alunos, buscamos uma alternativa que se deu através da análise do Projeto 

Político Pedagógico do Curso Técnico em Hospedagem (PPC) e do Plano de Ensino da 

disciplina Espanhol Técnico inserido no PPC.  

Acreditamos, assim, que a análise que realizamos e que mostraremos mais adiante, feita 

através destes documentos, possui pretensões que se aproximam daquelas visadas pelos 

questionários: atender as necessidades dos alunos. Somente, a partir deste levantamento, os 

materiais didáticos podem ser elaborados. Trataremos um pouco mais sobre este assunto na 

sequência. 
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4.2.2 Elaboração de materiais para Fins Específicos 

 

Como já dito anteriormente, as necessidades dos estudantes permeiam os cursos 

voltados para fins específicos. Por este motivo, elas não podem ser deixadas de lado quando 

necessitamos construir um material dentro de ELFE. Para isso, deve-se analisar o nível 

linguístico, as destrezas e habilidades necessárias, e a maneira como trabalharemos e 

contemplaremos toda uma gama de expectativas e anseios depositados sobre um determinado 

curso ou disciplina dentro dele.  

De acordo com Leffa (2007), “a produção de materiais de ensino é uma sequência de 

atividades que tem por objetivo criar um instrumento de aprendizagem” (LEFFA, 2007, p.15), 

o que deve, segundo o autor, envolver ao menos quatro momentos: análise, desenvolvimento, 

implementação e avaliação. Após a avaliação, o(a) professor(a) precisará iniciar uma nova 

análise, formando, assim, um ciclo, que, talvez, acarrete em reformulações sempre que 

necessárias para novas adequações às necessidades dos alunos.  

Segundo discorre Vergnano-Junger (2010):  

 

a definição de objetivos atende às realidades de cada turma, seu perfil, necessidades. 

Mas também está submetida às determinações da instituição de ensino, que também 

possui seus objetivos, e às crenças e bases teórico-metodológicas do professor. O 

importante é manter a coerência interna entre metas, conteúdos, avaliação e recursos 

para alcançá-las e a adequação à situação4. (VERGNANO-JUNGER, 2010, p.28). 

 

Portanto, ao criar um material para ELFE, para além de pensar nos objetivos e naquilo 

que cada grupo precisa, como aqui já muito se apontou, devemos também considerar o que 

concerne às determinações da própria instituição onde atuamos: a metodologia, a organização 

interna, o tempo destinado para aquela disciplina, entre outros fatores que influenciam 

diretamente nas aulas e, consequentemente, na produção de um material específico e na 

quantidade de unidades temáticas.  

Barros e Costa (2010), ao tratar sobre a elaboração de materiais didáticos para o ensino 

de espanhol, definem material didático como 

(...) qualquer instrumento ou recurso (impresso, sonoro, visual etc.) que possa ser 

utilizado como meio para ensinar, aprender, praticar ou aprofundar algum conteúdo. 

Sendo assim, enquadram-se nessa definição não só os manuais mencionados acima 

                                                 
4 A autora inclui em seu artigo uma ficha que pode auxiliar na preparação inicial de um curso. Para mais 

detalhes, conferir em Vergnano-Junger (2010).  
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[livros propriamente ditos], ou apostilas, folhas de exercícios, testes, provas, mas 

também livros em geral, dicionários, áudios, vídeos, jornais, revistas, textos 

diversos, músicas, jogos, etc. (BARROS; COSTA, 2010, p.88) 

 

Desta forma, ainda que uma determinada produção social não tenha sido criada com 

fins didáticos, pode tornar-se didática a partir da utilização que fazemos dela. Assim sendo, é 

fundamental contemplar uma variedade de recursos e amostras linguísticas, tanto escritas 

quanto orais, que gerem o contato do aluno com a língua estudada e a compreensão de 

conceitos e do uso da língua. Em função disto, acreditamos, como veremos mais adiante, que 

a chave esteja no trabalho com os gêneros, na apresentação de amostras autênticas 

contextualizadas de modo que se reconheçam as variedades da língua, as diferentes culturas, 

além de oferecer a possibilidade de o aluno:   

 

(...) escolher o registro adequado ao contexto em que se produz a situação 

comunicativa; compreender os aspectos socioculturais que interferem na 

interpretação de palavras, expressões, gestos, formas de tratamento, etc.; utilizar 

mecanismos de coesão e coerência próprios da língua estudada; usar estratégias 

verbais e não verbais para evitar ou compensar falhas na comunicação, para alcançar 

o efeito pretendido etc. (BARROS; COSTA, 2010, p.100) 

 

Busca-se, com isso, auxiliar os estudantes no desenvolvimento de sua autonomia 

intelectual para que consigam atuar dentro de seu contexto comunicativo e traçar estratégias 

para solucionar problemas a ele relacionados, com o fim de atingir um objetivo dentro de sua 

área profissional e ampliar, de modo independente, seus conhecimentos sempre que for 

preciso.  

Silva Júnior (2008) pondera que o docente em ELFE “não tem a obrigação de ensinar a 

profissão escolhida pelos alunos, logo os alunos, na maioria dos casos, sabem mais da área de 

atuação que o professor da língua estrangeira” (SILVA JÚNIOR, 2008, p. 85). Isto torna 

mútuo, constante e renovável o processo de aprendizagem ao longo da disciplina. Ao voltar-se 

para o contexto turístico, muito relacionado ao que aqui se apresenta, o autor nos mostra 

algumas outras funções do(a) professor(a), que deve: 

 

estimular a participação do aluno e transformar a sala de aula num cenário turístico 

(...) buscar conhecimentos da área do aluno para contextualizar as atividades, 

entender os materiais levados à sala, resolver possíveis dúvidas dos alunos e a 

linguagem empregada (sic) (SILVA JÚNIOR, 2008, p. 85). 
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Para que a sala de aula reproduza um ambiente turístico e que se crie um espaço 

propício a este uso e prática da língua, podemos citar ainda as inúmeras atividades que 

estimulam e ajudam o aluno a desenvolver sua competência comunicativa, mencionadas por 

Silva Júnior (2008) em seu trabalho: 

 

1. dramatizações de situações reais e próprias da área de atuação (na recepção de um 

hotel, num aeroporto, numa agência de viagens, compra e venda de pacotes 

turísticos, num restaurante);  

2. leitura e exposição de textos de diferentes gêneros textuais (folhetos, guias e 

formulários); 

3. seminários (apresentação de cidades, países, pacotes e pontos turísticos); 

4. jogos para fixar o léxico específico; 

5. músicas, pois permitem conhecer um pouco da cultura da língua estrangeira; 

6. produções escritas (elaboração de folhetos turísticos, pôsteres e guias); 

7. uso de filmes, documentários e curtas, contribuindo para o aluno conhecer as 

inúmeras variantes da língua espanhola, além de ser uma excelente mostra autêntica 

da língua de estudo; 

8. uso da internet (chats e sites relacionados a temas de Turismo). (SILVA JÚNIOR, 

2008, p.85) 

 

Com o exercício das atividades acima expostas, conseguiremos proporcionar aos alunos 

diversos contextos de aprendizagem, a partir da representação de situações, da leitura, de 

jogos, da produção e apresentação de conteúdos que se relacionem com o contexto de sua 

futura área profissional, por exemplo. Desta forma, nossas aulas não estarão baseadas somente 

em memorização de vocabulário e repetições que podem torná-las monótonas e 

desinteressantes, mas cremos que haverá um ensino-aprendizagem mais eficaz de Espanhol 

como LE no curso de Hospedagem, com aulas mais dinâmicas, e, inclusive, divertidas, para 

que o aluno possa adquirir novos conhecimentos de modo prático, criativo, sem afastar-se do 

tema proposto. 

No caso do Espanhol, como a maioria dos alunos não recebe muitos insumos da língua, 

se comparamos ainda ao inglês com o qual se tem um maior contato através de filmes, 

músicas, aplicativos, vídeos nas redes sociais, por exemplo, acreditamos que cabe ao(a) 

professor(a) proporcionar um contato maior com a Língua Espanhola através de uma 

variedade de gêneros. Desta forma, acreditamos que o docente conseguirá tornar o ensino-

aprendizagem menos mecanizado e mais interessante para os estudantes, além de configurar-
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se como caminho para a apresentação da língua em uso, tal como veremos no tópico que se 

segue.  

 

 

4.3  Gêneros discursivos e sua importância em sala de aula 

4.3.1 Os gêneros discursivos e sua aplicabilidade na disciplina Espanhol Técnico  

 

Como se viu até agora, o trabalho voltado para o Ensino de Língua para Fins 

Específicos requer um diálogo contínuo com as situações em que se encontrarão os alunos em 

seu futuro ambiente profissional. Dentro deste âmbito, acreditamos que, através dos gêneros 

discursivos, como amostras autênticas da língua, viabiliza-se um contato menos artificial com 

ela e um maior direcionamento às necessidades dos estudantes de Hospedagem.  

O estudo mais aprofundado dos gêneros teve como grande influenciador o teórico da 

linguagem Mikhail Bakhtin (1895-1975), que se tornou referência nos estudos literários, na 

análise do discurso, na sociolinguística e em outras áreas afins. Este autor aborda em seus 

estudos que todas as esferas da atividade humana, apesar de variadas, sempre se relacionam 

com a utilização da língua.  

Desta forma, tudo o que dizemos ou escrevemos se realiza em forma de enunciados – 

unidades concretas da comunicação, que se compõem de três elementos: (i) conteúdo 

temático, que se refere aos temas que circulam no enunciado; (ii) estilo, isto é, a seleção 

operada nos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua; e (iii) construção 

composicional, que se remete ao aspecto organizacional e estrutural do enunciado 

(BAKHTIN, 2003).  

Logo, ainda que possua mesmo tema, estilo ou composição, cada novo enunciado (oral 

ou escrito), produzir-se-á em situações diferentes com intenções diferentes. Mesmo que seja 

individual, nunca será totalmente inédito e se articulará como “formas relativamente estáveis” 

(BAKHTIN, 2003, p. 280), em gêneros do discurso.  

Bakhtin (2003) também ressalta que os gêneros são bastante ricos e múltiplos, pois “a 

variedade virtual da atividade humana é inesgotável, e cada esfera dessa atividade comporta 

um repertório de gêneros do discurso que vai diferenciando-se e ampliando-se à medida que a 

própria esfera se desenvolve e fica mais complexa” (BAKHTIN, 2003, p.279). Assim, em 
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razão desta riqueza e multiplicidade, é importante que os utilizemos em nossos materiais e em 

nossas aulas. Ainda, se observamos nossa realidade, os gêneros têm se renovado e 

transformado na velocidade de um toque na tela, pois muitos saem da oralidade ou do meio 

impresso para se complexificar no meio digital, como o caso das mensagens de texto que se 

assemelham a bilhetes ou e-mails, que têm características das cartas.   

Rojo e Barbosa (2015), sob uma perspectiva bakhtiniana, revisitam a definição do autor 

sobre gêneros primários e secundários, que constituem a interação humana. Gêneros primários 

são aqueles presentes “em nossas atividades mais simples, privadas e cotidianas, geralmente – 

mas não necessariamente – orais” (ROJO; BARBOSA, 2015, p. 18). Como exemplos, as 

autoras citam ordens, pedidos, cumprimentos, conversas com amigos ou parentes, bilhetes, 

certas cartas, interações no Skype, torpedos e posts em certos tipos de blog.  

Por outro lado, os gêneros secundários, de acordo com as autoras, são aqueles mais 

complexos que servem a diversas finalidades públicas, que normalmente se valem da escrita 

de alguma forma e têm função mais formal e oficial. Estes podem absorver e transformar os 

primários em sua composição. Como exemplos citados encontramos: relatórios, atas, 

formulários, notícias, romances, artigos, telenovelas, anúncios.  

Os gêneros discursivos, sejam primários, sejam secundários, sempre acompanharão o 

modo de vida de uma sociedade e seus costumes, como expressam Daher e Sant'Anna (2016):  

 

Todos los tipos de interacción están inscriptos en las costumbres de una sociedad 

que es, por su turno, responsable de la definición de sus géneros de discurso: no hay 

como producir discurso sin que éste forme parte de un género, que si por un lado es 

estable, (…) por otro, se abre a transgresiones de reglas de organización textual, 

ofreciendo nuevas posibilidades interpretativas y fundando nuevas formas de 

organización. Ésta es la capacidad que posee el género de renovarse.5 (DAHER; 

SANT’ANNA, 2016, p.3) 

 

Deste modo, reforça-se o fato de que os gêneros, apesar de estáveis, renovam-se e 

modificam-se, reformulando suas formas de organização dentro de uma sociedade. Se 

agregarmos a velocidade com que essa reformulação vem ocorrendo, podemos perceber a 

importância das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), já que proporcionam um 

acesso imediato à informação. 

                                                 
5 Todos os tipos de interação estão inscritos nos costumes de uma sociedade que é, por sua vez, responsável pela  

definição de seus gêneros de discurso: não há como produzir discurso sem que este faça parte de um gênero, que 

se por um lado é estável (…) por outro, abre-se a transgressões de regras de organização textual, oferecendo 

novas possibilidades interpretativas e fundando novas formas de organização. Esta é a capacidade que o género 

possui de renovar-se. [tradução nossa] 
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 Assim sendo, o trabalho com variados gêneros discursivos no ensino-aprendizagem de 

espanhol como língua estrangeira permite que os alunos realmente leiam o mundo e tenham 

papel ativo no processo de interação, além de proporcionar o contato com a língua e com as 

culturas dos povos que a utilizam. Estar num contexto específico como o da Hospedagem não 

nos exime dessa responsabilidade, pois permanecemos dentro da realidade escolar, que não 

deve limitar-se a trabalhar somente o linguístico, armadilha para a qual o ensino técnico 

muitas vezes pode nos conduzir.  

Esta forma de lidar com a língua condiz com os preceitos defendidos pelas Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) de que o ensino-aprendizagem de uma LE “busca 

a formação de indivíduos, o que inclui o desenvolvimento de consciência social, criatividade, 

mente aberta para conhecimentos novos, enfim, uma reforma na maneira de pensar e ver o 

mundo” (BRASIL MEC/SEB, 2006, p.90). Assim, mostra-se de suma importância pensar o 

papel dos gêneros dentro da formação cidadã de nossos alunos e de sua construção como 

sujeitos.  

Galván e Alonso (2009) defendem que as habilidades de compreensão e produção oral 

são as mais necessárias na área de turismo e hospedagem, visto que as tarefas mais executadas 

são:  

 

leer textos, atender y realizar llamadas internacionales, atender clientes, realizar y 

confirmar reservas, check-in y check-out, orientar turistas, reservar paquetes 

turísticos, escribir e-mail, informes y contratos, organizar eventos, recibir pasajeros 

de vuelos internacionales y comunicarse con proveedores internaciones. (…) 

servicio de despertador, recibir y transmitir recados a los huéspedes y darles 

informaciones6. (GALVÁN; ALONSO, 2009, p. 2420-2421) 

 

Acreditamos que seja possível trabalhar essas habilidades de compreensão e produção 

oral com gêneros autênticos que conduzam os alunos a executar determinadas tarefas através 

de planos de ação específicos e motivadores.  

 A partir do levantamento realizado por Gomes (2003), junto aos alunos do curso de 

Hotelaria da Universidade de Sorocaba (UNISO), acerca das necessidades de uso da língua 

inglesa em hotéis, podemos ter mais uma noção das tarefas comunicativas que os 

                                                 
6 ler textos, atender e realizar chamadas internacionais, atender clientes, realizar e confirmar reservas, check-in e 

check-out, orientar turistas, reservar pacotes turísticos, escrever e-mail, informes e contratos, organizar eventos, 

receber passageiros de voos internacionais e comunicar-se com provedores internacionais (...) serviço de 

despertador, receber e transmitir recados aos hóspedes e dar-lhes informações. (tradução nossa) 

 



31 
 

 
 

profissionais do ramo hoteleiro precisam saber realizar. Através desta pesquisa, Gomes (2003) 

verificou quais as maiores necessidades linguísticas dos profissionais entrevistados, como 

barman, camareira, chefe de restaurante, chefe de governança, chefe e gerente de Alimentos e 

Bebidas, garçom, mensageiro, gerente, porteiro/manobrista, recepcionista e telefonista. Para o 

autor, parece haver um núcleo comum mínimo de domínio da língua para os funcionários, que 

seria composto por:  

 

saber cumprimentar e explicar – ainda que superficialmente – o funcionamento do 

hotel: horários, localização de ambientes (sauna, piscina, estacionamento, 

elevadores, etc.); números de quarto e de ramais telefônicos; saber indicar os nomes 

das pessoas responsáveis, os cargos que ocupam, onde e como podem ser 

encontradas; enfim, coisas do dia-a-dia dentro de um hotel. (GOMES, 2003, p. 30) 

 

Além disso, o autor ainda atribui para cada profissional funções mais específicas, que 

citamos abaixo em forma de lista para facilitar a leitura: 

 

a) Porteiro:  saber cumprimentar e dar as boas-vindas aos hóspedes;  

b) Manobrista: cumprimentar, oferecer-se para guardar e buscar o carro;  

c) Mensageiro: cumprimentar, perguntar se o hóspede fez boa viagem, explicar como 

utilizar os aparelhos eletroeletrônicos do quarto, a voltagem das tomadas, ar-

condicionado e informar como contatar a telefonista, a camareira, o serviço de 

quarto, etc.  

d) Na recepção: além dos cumprimentos e boas-vindas, saber obter informações junto 

ao hóspede para preenchimento do cadastro, suas preferências, preços e horário das 

diárias (check-in e check-out). Além disso, saber conversar sobre a cidade, pontos 

turísticos, ambientes, localização de lugares e dados de cultura geral. Saber 

comentar sobre o Brasil (clima, pratos típicos e noções gerais) e ter um 

comportamento ético com relação à cultura dos outros países.  

e) Funcionários do restaurante e do bar: além de funções parecidas com as realizadas 

na recepção, precisam saber sugerir e falar sobre as especificidades dos pratos e 

aperitivos, além de argumentar sobre possibilidades de personalização de pedidos. 

f) Cargos de chefia e gerência não são, via de regra, operacionais, mas os chefes e 

gerentes parecem precisar também ter conhecimento do que chamamos núcleo 

mínimo e ainda poder conversar sobre assuntos diversos. (GOMES, 2003, p.30) 

 

Assim, os gêneros atuam como caminho para que estas e outras funções sejam 

trabalhadas nas aulas de ELFE e, mais que isso, nosso estudo defende a presença dos gêneros 

como uma oportunidade, de fato, de ampliação do sentido de cidadania nos alunos. 

Abordaremos gêneros que se difundem no universo de Hospedagem especificamente, como 

atendimento a clientes através de conversas telefônicas, receitas, folhetos de guias turísticos, 

formulários, instruções, e-mails, relatórios, entre outros. Desta maneira, nosso objetivo maior 

é mostrar que é possível um ensino de Língua Estrangeira baseado em gêneros, saindo do 
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caminho das listas lexicais, todavia sem deixar de lado as especificidades e as habilidades 

comunicativas que os alunos precisam ter para atuar em seus contextos profissionais.  

 Mais adiante, sugerimos um roteiro de trabalho que pode se realizar com os 

estudantes, através do uso de gêneros nas aulas de Hospedagem. Com ele, buscamos 

contribuir, ainda que de forma breve, para as discussões apresentadas acima.  

 

4.3.2 A pertinência do trabalho com os gêneros no Ensino Técnico do CTUR 

 

O curso de Hospedagem do Colégio Técnico da Universidade Rural (CTUR) é 

oferecido em concomitância com o Ensino Médio, seja ele interno ou externo. Por ser um 

profissional de nível médio, utilizaremos a Resolução nº 6, de 20 de setembro de 2012, que 

estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio, como documento de base para analisar os objetivos desta modalidade de ensino.  

O Art. 5º desta Resolução aponta que os cursos de Educação Profissional Técnica de 

nível Médio devem proporcionar aos alunos “conhecimentos, saberes e competências 

profissionais necessários ao exercício profissional e da cidadania, com base nos fundamentos 

científico-tecnológicos, socio-históricos e culturais” (BRASIL, 2012, p.2). Isto significa que 

o(a) professor(a) não deve limitar-se ao ensino de conteúdos a serem cumpridos dentro de um 

planejamento que foque apenas o profissional, mas contribuir para que o aluno exercite sua 

cidadania, o que, de fato, está em concordância com as Orientações Curriculares Nacionais 

(2006), documento que norteia o Ensino Médio no país.  

Abaixo destacamos, dentro do mesmo documento, no Art. 6, alguns princípios 

norteadores da Educação Profissional Técnica de Nível Médio: 

 

I - relação e articulação entre a formação desenvolvida no Ensino Médio e a 

preparação para o exercício das profissões técnicas, visando à formação integral do 

estudante;  

II - respeito aos valores estéticos, políticos e éticos da educação nacional, na 

perspectiva do desenvolvimento para a vida social e profissional;  

IV - articulação da Educação Básica com a Educação Profissional e Tecnológica, na 

perspectiva da integração entre saberes específicos para a produção do 

conhecimento e a intervenção social, assumindo a pesquisa como princípio 

pedagógico;  

V - indissociabilidade entre educação e prática social, considerando-se a 

historicidade dos conhecimentos e dos sujeitos da aprendizagem;  
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VI - indissociabilidade entre teoria e prática no processo de ensino-aprendizagem;  

VIII - contextualização, flexibilidade e interdisciplinaridade na utilização de 

estratégias educacionais favoráveis à compreensão de significados e à integração 

entre a teoria e a vivência da prática profissional, envolvendo as múltiplas 

dimensões do eixo tecnológico do curso e das ciências e tecnologias a ele 

vinculadas; 

X - reconhecimento dos sujeitos e suas diversidades, considerando, entre outras, as 

pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, 

as pessoas em regime de acolhimento ou internação e em regime de privação de 

liberdade,  

XI - reconhecimento das identidades de gênero e étnico-raciais, assim como dos 

povos indígenas, quilombolas e populações do campo (...). (BRASIL, 2012, p.2-3) 

 

Como se observa, a Educação Técnica de nível médio, ainda que tenha como objetivo a 

formação profissional dos estudantes, não se dissocia de objetivos da educação básica. É 

essencial formar um cidadão consciente, desenvolvido para a prática profissional e social, que 

reconheça os sujeitos e suas diversidades. Através destes princípios, é possível compreender 

que o papel de uma língua estrangeira, como uma das disciplinas que integram o currículo do 

curso, está para além do trabalho puramente gramatical ou linguístico, pois não deve basear-se 

somente em análise e conjugação de verbos ou listas de vocabulários descontextualizadas, 

mas gerar um movimento de reflexão que leve o aluno a compreender o uso da língua. Ao 

mudar a forma como enxergamos a língua e seus significados, mudamos a forma como vemos 

o mundo.  

Por tudo isso, acreditamos que o ensino-aprendizagem de Espanhol como língua 

estrangeira deva ser realizado através do trabalho com os gêneros discursivos, que nos 

permitem abordar as práticas sociais de forma autêntica e contextualizada. No caso das turmas 

de Hospedagem, ao cursar a disciplina de Espanhol Técnico, não será diferente, pois ainda 

que as necessidades do grupo se voltem para esta determinada área, não estamos escusados da 

responsabilidade de utilizar textos autênticos que contextualizem as práticas sociais destes 

futuros profissionais.  
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5 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

 

5.1 Objeto da pesquisa e perfil do corpus de análise 

 

Esta pesquisa foi realizada através de uma abordagem qualitativa, pois, como vimos nos 

capítulos que antecedem, buscamos em fontes bibliográficas o embasamento para este 

trabalho. Nossa análise partiu de textos da área do Ensino de Língua para Fins Específicos 

(ELFE), de gêneros discursivos e produção de materiais, para, em seguida, analisar o Projeto 

Político Pedagógico do Curso Técnico em Hospedagem (PPC) do Colégio Técnico da 

Universidade Rural (CTUR) e, também, o Plano de Ensino da disciplina Espanhol Técnico 

inserido no PPC, com a finalidade de descobrir como os documentos regem este curso e a 

disciplina.   

Posteriormente à análise do PPC da instituição CTUR, apresentamos uma pequena 

amostra com sugestões de material a ser trabalhado com alunos do Curso Técnico de 

Hospedagem baseada nas teorias que defendemos ao longo deste trabalho.   

 

5.2 Problema de pesquisa 

 

Em nosso trabalho, através da análise do Projeto Político Pedagógico do Curso de 

Hospedagem, buscamos respostas para as seguintes perguntas:  

• Em se tratando de língua estrangeira, como deve ser o ensino de acordo com o 

documento?  

• Quais são os objetivos da aprendizagem dentro do curso?  

• O que o Plano de Ensino da disciplina Espanhol Técnico prescreve e que tipo de 

abordagem privilegia?  

• O que se espera de um aluno de Hospedagem e como o Espanhol como Língua 

Estrangeira (E/LE) pode contribuir em sua formação?  

 

Com a posterior apresentação de uma produção didática construída sob uma perspectiva 

de gêneros, analisaremos de que forma nossa proposta dialoga com a teoria discutida 

anteriormente e como o trabalho com os gêneros pode contribuir para o ensino-aprendizagem 

de ELFE.   
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6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

A partir deste ponto, examinaremos com mais afinco o Projeto Pedagógico do Curso 

Técnico em Hospedagem do CTUR, como forma de embasar nosso trabalho e de fundamentar 

a proposta didática que dispomos a seguir.  

 

6.1 Análise do Projeto Político Pedagógico do Curso Técnico em Hospedagem do 

CTUR 

 

O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) Técnico em Hospedagem, do Colégio Técnico da 

Universidade Rural (CTUR) contextualiza e define a proposta curricular deste curso 

profissional de nível médio. Analisaremos, a partir deste documento, quais são as principais 

necessidades dos alunos por ele sinalizadas.  

Como explicitamos em nossa justificativa, esta pesquisa nasce da inquietude acerca de 

nossa própria prática em sala de aula. Ao ingressarmos no contexto do curso, não estávamos 

familiarizados nem com a teoria de ELFE que aborda a importância de uma análise prévia das 

necessidades dos alunos e tampouco tínhamos acesso a este documento que orienta quanto as 

diretrizes do curso. Ao nos aproximarmos mais da teoria, em função dos estudos 

concretizados durante a pós-graduação e da realização desta pesquisa, constatamos que nosso 

tempo para um melhor encaminhamento de trabalho com ELFE havia se esgotado, o que de 

forma alguma invalida nosso ímpeto por buscar o aperfeiçoamento de nossa prática futura. 

Por conta desta falta de tempo hábil para a análise das necessidades das turmas através do uso 

de questionários, decidimos por analisar o PPC do curso, como forma de extrair deste 

documento as informações com respeito a estas necessidades do curso, bem como sobre o que 

se espera do trabalho com a LE neste âmbito de aprendizagem.     

De acordo com o PPC, o curso de Hospedagem proporciona “uma formação 

multidisciplinar que prevê uma abordagem ampla e integral possibilitando uma visão global, 

quanto aos principais pilares da organização, gestão e prestação de serviços no âmbito da 

cadeia produtiva do Turismo e da Hospitalidade” (CTUR, 2017, p. 3). Além de possibilitar a 

compreensão de “diversas dimensões do trabalho e da cidadania dos profissionais de Turismo 

e da Hospitalidade, visando à ampliação dos conhecimentos” (CTUR, 2017, p. 3). Isto 

significa que, ademais de preparar os estudantes para exercerem uma futura profissão na área 
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de Turismo e Hospitalidade, busca-se também a formação cidadã destes alunos, como antes já 

foi dito aqui.  

O PPC de Hospedagem ainda deixa bem marcado que o curso não se distancia dos 

objetivos da instituição, como: 

 

a valorização humana, o enfrentamento das desigualdades sociais, o uso sustentável 

do meio ambiente e a defesa das diferentes manifestações da vida, que são as marcas 

da formação de um educando ético-político, com compromissos com o próximo e 

com a preservação do planeta. (CTUR, 2017, p. 3) 

 

Estes objetivos, como podemos perceber, não se restringem à sala de aula, mas buscam 

contemplar a educação de forma macro como meio de modificação social e de uma 

consciência socioambiental, o que está em harmonia com as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio (2012) e também com as OCEM 

(2006), documentos mencionados por nós alhures. 

 No PPC, encontramos os objetivos específicos do curso, os quais citamos a seguir: 

  

Econômico-produtivo: formar profissionais capazes de melhorar o produto e a 

prestação de serviços, no entorno, bem como, a promoção e comercialização do 

turismo e estimular o desenvolvimento de empresas turísticas, agência de viagem, 

transporte, serviços de alimentação e bebidas, serviços de recreação, assim como, 

nos segmentos de: agricultura, agroindústria, comunicação, e outras, como também, 

diversificar a economia local. 

Sociocultural: formar profissionais capazes de promover e valorizar as identidades 

e manifestações culturais (festas populares, artesanato, gastronomia, vestimenta, 

música, manifestações religiosas), e a conservação e uso dos recursos naturais e 

edificados, por meio da integração da comunidade local das atividades turísticas. 

Socioambiental: formar profissionais capazes de desenvolver boas práticas que 

levem a um desenvolvimento equilibrado, harmônico e integral do turismo com 

todos os setores da economia. Não se trata essencialmente de uma questão de 

preservação dos recursos naturais, mas de uma resposta ao novo perfil de usuários 

de serviços turísticos com hábitos de consumo mais consciente. (CTUR, 2017, p.6) 

 

Dentre estes três objetivos, damos destaque para o sociocultural, haja vista a 

importância de a língua estrangeira (LE) auxiliar os alunos na reflexão acerca de práticas 

sociais diversas, colaborando na construção de sentidos, e a relacionar conhecimentos 

discursivos, linguísticos e socioculturais. Todavia, os objetivos econômico-produtivo e 

socioambiental também fazem parte dos propósitos que devemos atingir de alguma maneira 

com nossa disciplina, colaborando com a formação de melhores profissionais para sua área e 

mais conscientes de seu papel de cuidado e preservação dos recursos ambientais.  
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As áreas em que os técnicos em Hospedagem podem atuar são, de acordo com o 

documento, as relacionadas a “eventos, alimentos e bebidas, lazer e recreação, front office, 

governança, manutenção, comercial, segurança, gestão de qualidade e gestão sócio ambiental 

em meios de hospedagem” (CTUR, 20171, p.6) em locais como: 

 

Hotéis, Flats, Campings, Resorts, Albergues, Pousadas, Spas, Colônias de férias; 

Empresas e Espaços de Lazer e Turismo; Agências de Viagens e Turismo; 

Transportadoras Turísticas (marítimas, aéreas e terrestres); Centros de Convenções e 

Empresas Organizadoras de Eventos, Feiras e Congressos; Restaurantes, Bares, 

Buffets e demais Serviços de Alimentação; empresas e Órgãos públicos que 

desenvolvem atividades ligadas ao Lazer e Turismo. (CTUR, 2017, p.6) 

 

Abrangendo tantas áreas e podendo desempenhar diversas funções, não podemos limitar 

nossos alunos a conhecer um pequeno número de palavras e expressões cerceadas por uma 

lista descontextualizada que contribui, muito pouco ou quase nada, para uma formação 

profissional e cidadã adequada de nossos alunos.   

Ademais, o Curso Técnico em Hospedagem se volta para atividades teóricas e práticas, 

direcionadas para a solução de problemas nos serviços de hospitalidade, que podem incluir 

dificuldades técnicas, estratégicas, organizacionais, ou, ainda, mal-entendidos gerados por 

falhas comunicacionais. Assim, o discente precisa aprender mais que um conjunto de teorias, 

pois necessita saber aplicá-las em sua prática profissional, além de desenvolver a capacidade 

de aprender a aprender, trabalhar em equipe, inovar e criar, desenvolver projetos e a 

competência para o campo afetivo, para a tomada de decisões e para o campo da atitude 

(CTUR, 2017, p.78-79). 

Outro ponto importante que podemos observar no documento é a descrição das 

competências necessárias para o perfil profissional dos Técnicos de Hospedagem. Dentre elas, 

encontramos somente duas que se referem explicitamente ao uso de uma língua estrangeira, 

que são: “Comunicar-se efetivamente com o cliente, expressando-se em idioma de comum 

entendimento” (CTUR, 2017, p.80); e “Interagir tecnicamente com turistas de outras 

nacionalidades a partir de línguas adicionais” (CTUR, 2017, p.81). Devemos ter cuidado, 

porém, para não reduzir a língua espanhola a um mero instrumento de comunicação ou a fins 

puramente comerciais, independente de estarmos tratando de uma disciplina dentro de um 

curso técnico.    

 Além disso, encontramos no documento outras tarefas em que a LE pode se fazer 

necessária, ainda que de forma implícita: 



38 
 

 
 

 

Executar os serviços de recepção; executar os serviços de governança; promover 

eventos e atividades de lazer e recreação; elaborar cardápios; identificar e preparar 

alimentos e bebidas; aplicar as técnicas de servir em função da exposição do serviço; 

interpretar dados e condutas adequadas em diferentes culturas, hábitos e práticas que 

exijam relações interpessoais; definir estratégias de comunicação e marketing; 

planejar, organizar e executar eventos (...). (CTUR, 2017, p.80-81) 

 

Entendemos, assim, que a execução destas tarefas acima são as necessidades definidas 

pelo PPC para que os alunos sejam capazes de atuar em seu contexto profissional. Através de 

nossa disciplina, devemos dar conta do máximo de competências ou necessidades possíveis, 

para que haja um ensino-aprendizagem que realmente faça a diferença na vida dos futuros 

Técnicos em Hospedagem. Entretanto, não podemos limitar-nos somente a estas tarefas nem 

tratar a língua apenas como instrumento para a comunicação, como antes dito, ou restringi-la 

a propósitos puramente econômicos, ainda que nos refiramos a um curso técnico profissional, 

pois o papel da escola está para além destes objetivos, já que, como vimos, deve auxiliar o 

aluno em sua autoconstrução como sujeito social e cultural.  

A seguir, faremos uma reflexão sobre o Plano de Ensino da Disciplina Espanhol 

Técnico contido no PPC.  

 

 

6.2 Análise do Plano de Ensino da Disciplina de Espanhol Técnico no curso de 

Hospedagem do CTUR 

 

A disciplina Espanhol Técnico integra o Módulo II do curso de Hospedagem do Colégio 

Técnico da Universidade Rural, com uma carga horária total de 60 horas e de 4 horas/aula 

semanais. A partir deste momento, reproduzimos os blocos ipsis litteris apresentados no Plano 

de Ensino desta disciplina dentro do PPC de Hospedagem para realizar uma análise mais 

apurada.     
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TABELA 2 - Objetivos do plano de ensino da disciplina Espanhol Técnico  

 

OBJETIVOS 

Apreender a língua espanhola por meio da leitura e redação de textos direcionados ao 

mercado de trabalho e acadêmico do turismo e hotelaria. 

Apresentar subsídios para compreender a Língua Espanhola.  

Apresentar ferramentas discursivas para que se produza e desvele textos específicos de sua 

área na língua estrangeira.  

Analisar o sentido dos textos, compreendendo as inter-relações de ideias e sentimentos neles 

expressos.  

Possibilitar o contato com as diversas manifestações culturais hispânicas, do ponto de vista 

intercultural.  

Despertar a relevância do domínio do idioma espanhol para os turismólogos e profissionais 

do setor. 
Fonte: Colégio Técnico da Universidade Rural, 2017, p. 34 

 

Neste primeiro bloco, é possível perceber um direcionamento para uma área em 

particular: o mercado de trabalho e acadêmico do turismo e hotelaria (ou hospedagem). Isto 

significa que os textos desta disciplina precisam estar voltados para este público específico. 

Foi este o direcionamento que nos apontou o caminho a seguir em nossa pesquisa: estudos 

sobre o Ensino de Línguas para Fins Específicos.  

Além disso, apresenta-se o ponto de vista em que se baseia o ensino, a saber, o 

intercultural, reforçado pelo fragmento “possibilitar o contato com as diversas manifestações 

culturais hispânicas”.   

Com base nas expressões “por meio da leitura e redação de textos”, “para que se 

produza e desvele textos específicos”, “analisar o sentido de textos”, notamos certa ênfase no 

uso de textos, com a finalidade de “apresentar ferramentas discursivas”, “analisar o sentido” e 

“compreender inter-relações de ideias” expressas neles. Entretanto, nossos questionamentos 

são: que tipos de textos serão utilizados? De que modo se dará o contato com as 

manifestações culturais expressas? Há, portanto, neste bloco a necessidade de um maior 

esclarecimento quanto à natureza dos textos e das habilidades que serão trabalhadas. 
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TABELA 3 - Ementa do Plano de Ensino da disciplina Espanhol Técnico  

 

EMENTA 

Estudo dos elementos básicos da língua espanhola com ênfase na prática de leitura 

instrumental, com vocabulário específico para situações originais da área de hotelaria, 

turismo e meio ambiente. 
Fonte: Colégio Técnico da Universidade Rural, 2017, p. 34 

 

 A partir da Ementa, temos uma noção um pouco melhor sobre nossas indagações: a 

ênfase está na leitura instrumental e na questão vocabular. Questionamos, porém, se esta visão 

instrumental se limitaria apenas a ler e analisar textos escritos em detrimento de outras 

habilidades.  Esta ênfase pode conduzir-nos ao erro de abordar a língua de forma altamente 

vocabular e descontextualizada, além de não contemplar, por exemplo, a produção oral e a 

compreensão auditiva.  

 

TABELA 4 - Competências e habilidades do Plano de Ensino da disciplina Espanhol Técnico  

 

COMPETÊNCIAS  HABILIDADES 

• Competência do uso da linguagem para 

interação. 

• Leitura e compreensão adequada de textos 

técnicos. 

• Competência no conhecimento das regras e 

convenções do sistema linguístico espanhol 

no âmbito do uso de recursos fonológicos, 

sintáticos e semânticos. 

• Adquirir vocabulário pertinente à 

área do turismo. 

• Prática da leitura. 

• Uso do dicionário de forma 

adequada 

• Compreender as estruturas 

essenciais da língua.  

• Aplicar as estruturas aprendidas nos 

contextos sociais. 
Fonte: Colégio Técnico da Universidade Rural, 2017, p. 34 

 

 Com base no bloco das Competências, verifica-se que o trabalho se pretende interativo, 

pois mostra que, dentre as competências a serem trabalhadas, está o uso da linguagem para 

interação. Há um retorno à questão da leitura e compreensão adequada de textos técnicos. 

Todavia, o terceiro tópico aponta para “o conhecimento de regras do sistema linguístico 

espanhol, compreendendo o uso de recursos fonológicos [fala], sintáticos [construção de 

estruturas] e semânticos [construção de sentidos]”. Neste ponto, além de levar o aluno ao 
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conhecimento de recursos estruturais e semânticos, vemos a primeira menção a aspectos 

fonológicos, porém ainda não se esclarece de que forma isto será trabalhado em aula.  

 Quanto a Habilidades, embora se aborde em Competências algo voltado para o uso de 

recursos fonológicos, é possível perceber um reforço de termos como “adquirir vocabulário”, 

“uso de dicionário”, “compreender estruturas essenciais”, que nos encaminham a uma visão 

mais tradicional da língua, ainda que o último item do bloco trate da aplicação dessas 

estruturas nos contextos sociais, entretanto sem detalhar como isso se dará.  

Não estamos questionando aqui a prática da leitura em sala de aula, mas sim os outros 

caminhos e direcionamentos que parecem faltar no documento, como de que forma as 

habilidades orais e auditivas podem ser trabalhadas.  

 

TABELA 5 - Conteúdo programático do Plano de Ensino da disciplina Espanhol Técnico 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. As denominações Espanhol e Castelhano 

2. A Espanha e os países da América Hispânica (traços culturais dos países) 

3. Alfabeto ortográfico 

4. Saudações em Espanhol; formas de apresentação 

5. Pronomes pessoais, possessivos, interrogativos.   

6. Verbos regulares em Presente do Indicativo 

7. Numerais 

8. Formas de tratamento do mundo hispânico (formal e informal) 

9. Gênero e número dos substantivos 

10. Artigos: determinação e indeterminação 

11. As contrações do Espanhol 

12. Vocabulário: partes do corpo, a família, as partes da casa, as profissões e a cidade. 

13. Comparativos em Espanhol 

14. Advérbios e preposições 

15. Verbos irregulares em Presente de Indicativo: haber y tener 

16. Perífrases verbales de infinitivo 

17. Pronomes demonstrativos 

18. Pronomes pessoais em função de complemento: OD 

19. Numerais 

20. Heterogenéricos e Heterosemánticos 

21. Vocabulário: estabelecimentos comerciais, o corpo humano, o meio ambiente, as 

roupas e os utensílios. 

22.  Gêneros discursivos: o folheto turístico, os textos publicitários e a entrevista. 
Fonte: Colégio Técnico da Universidade Rural, 2017, p. 34 
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Este conteúdo programático, como observamos, em muito pouco não se difere de cursos 

gerais para estudantes com nível inicial. Nota-se, também, a repetição de alguns tópicos. 

Enfatizamos uma necessidade de algumas modificações para contemplar um contexto mais 

específicos dos alunos de Hospedagem. Ademais, questionamos novamente de que forma 

estes conteúdos serão trabalhados, uma vez que existe um tópico (22) destinado somente para 

os gêneros discursivos, o que parece desvincular os gêneros dos outros conteúdos expressos 

nos itens anteriores. Acreditamos que os gêneros discursivos devem nortear os conteúdos, isto 

é, a cada novo gênero, diversos conteúdos podem ser trabalhados. O folheto turístico, os 

textos publicitários e a entrevista são apenas três dentre a infinidade de gêneros que podemos 

apresentar a nossos alunos.  

Os conteúdos apresentados, em sua maioria, são necessários para os discentes, visto 

que, como já expresso anteriormente neste trabalho, grande parte dos alunos não possui um 

conhecimento prévio do espanhol. Entretanto, como já muito abordado aqui, é preciso ter 

cuidado para não cair em listas ou estereótipos, por exemplo, ao trabalhar o tópico 20 de 

Heterossemânticos e Heterogenéricos, momento muito propício para que o(a) professor(a) 

desconstrua a crença de que sabendo uma lista de palavras, sabe-se a língua.  

 

TABELA 6 - Metodologia de ensino, recursos didáticos e atividades discentes do Plano de 

Ensino da disciplina Espanhol Técnico 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

A metodologia de trabalho será a partir da construção da consciência do aluno para a 

importância do E/LE a partir de uma base comunicativa.  

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Exercícios escritos suplementares. 

Jornais, revistas, filmes, propagandas e dicionários. 

Quadro de giz. 

Aparelho de som. 

VCR/DVD 

Multimídia.  

Fotocopias 

ATIVIDADES DISCENTES 

Leitura e compreensão de textos. 

Fazer os exercícios de gramática. 

Compreensão auditiva. 
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Realização de tarefas pertinentes ao conteúdo apresentado em sala indicadas para casa. 

Procurar e compreender palavras no dicionário. 

Trabalhos de grupo visando a pratica do trabalho do profissional de hotelaria. 

Compreensão leitora em sala de aula seguida de exercícios. 

Exercícios contextualizados de filmes, clipes e documentários com temáticas hispânicas. 

Fonte: Colégio Técnico da Universidade Rural, 2017, p. 35 

 

Em Metodologia notamos uma preocupação pela construção de consciência do aluno 

para a importância do Ensino de Língua estrangeira a partir de uma base comunicativa, 

porém, mais uma vez, não há clareza quanto à forma como isto será feito.  

As atividades discentes explicitadas aqui podem contribuir para uma perspectiva um 

tanto tradicional, reforçada por expressões como “exercícios de leitura”, “exercícios de 

gramática”, “busca de palavras no dicionário”, “compreensão leitora seguida de exercícios”. 

Ainda que aqui se exponha a compreensão auditiva que buscávamos em outros blocos, 

seguimos notando a falta de uma ênfase maior na produção oral, visto que um profissional 

voltado para o ramo da Hospedagem necessitará interagir, muitas vezes, com turistas 

estrangeiros. Talvez o problema para que se realize um trabalho mais cuidadoso com a 

oralidade seja justamente o tempo da disciplina no decorrer do curso, já que se dispõe de 

apenas um módulo para preparar alunos para uma interação profissional com o outro.  

 

TABELA 7 – Procedimento de avaliação do Plano de Ensino da disciplina Espanhol Técnico 

 

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

Análise da resolução de exercícios. 

Avaliação oral contínua no decorrer do curso 

Testes periódicos com segmentos do conteúdo apresentado. 

Trabalhos de grupo e individuais. 

Prova com o conteúdo programático. 
Fonte: Colégio Técnico da Universidade Rural, 2017, p. 35. 

   

O procedimento de avaliação, no geral, dá-se de forma comum, porém não podemos 

deixar de notar a presença de “avaliação oral contínua no decorrer do curso” que, todavia, não 

foi expressa em nenhuma outra parte do plano de ensino da disciplina. Isto nos mostra que, 

sim, a oralidade deve ser trabalhada na disciplina, mas que ela parece não ter um papel de 

grande importância dentro dela.  
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Sendo assim, para que a disciplina Espanhol Técnico seja mais eficaz, sugere-se que 

sejam feitas algumas modificações visando uma maior abrangência das necessidades dos 

alunos, de conteúdos e habilidades essenciais para a prática futura dos estudantes como 

futuros profissionais do ramo de Hospedagem.  

Diante de nossas reflexões feitas com base no Plano Político Pedagógico do Curso de 

Hospedagem e no Plano de ensino de Espanhol Técnico nele contido, podemos perceber que 

analisar exclusivamente este documento não parece ser bastante para dar conta de tudo o que 

precisamos para que uma disciplina atenda às necessidades da situação-alvo e de 

aprendizagem dos alunos. Como já expresso, as necessidades da situação-alvo são mais 

objetivas e compreendem os conteúdos que os alunos precisam saber para atuar em seus 

contextos específicos. A análise do documento nos permite ter uma noção apenas destas 

primeiras necessidades. 

Ao ler o plano de ensino, o(a) professor(a) pode acreditar que seja essencial que o aluno 

dê conta de listas de palavras, devido à ênfase dada ao vocabulário dentro de textos, como 

observamos. Contudo, não somos capazes de dar conta das necessidades de aprendizagem, 

isto é, dos desejos e dos caminhos para que os alunos aprendam, sem uma consulta aos 

próprios estudantes, ou seja, sem a aplicação de questionários prévios, como vimos em Sutani 

Gastaldi (2017), por exemplo. Somente através de um contato mais pessoal e investigativo, 

será possível saber o que os alunos precisam para atingir uma real aprendizagem. 

 

 

6.3 Proposta didática  

 

 Esta proposta didática, ainda que breve, pretende fazer uma amostragem de uma 

possibilidade de trabalho dentro da disciplina Espanhol Técnico no curso de Hospedagem. 

Para trabalhar, por exemplo, conteúdos voltados para “alimentos e bebidas” é comum que 

utilizemos uma lista de palavras, muitas vezes, acompanhada de imagens para ilustrá-los, 

além do gênero mais comum: receita ou cardápios de restaurantes. Todavia, podemos 

encontrar propostas outras para abordar o mesmo conteúdo.  

Trazemos a seguir um roteiro de trabalho que acreditamos ser praticável e que pode 

proporcionar ao aluno algo além de uma lista descontextualizada. Através da “Oda al tomate” 

é possível abordar o gênero discursivo do ramo literário, que engloba aspectos culturais e 
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gastronômicos como o da salada chilena, ademais de podermos levar os alunos a conhecer o 

poeta chileno Pablo Neruda. Vejamos abaixo nosso planejamento para este conteúdo.   

Deixamos claro que, apesar de constituir-se de várias etapas, este roteiro aqui 

apresentado é uma sugestão de trabalho que pode ser adaptado pelo(a) professor(a) de acordo 

com sua realidade e necessidades.   

 

ROTEIRO DE TRABALHO 

 

TEMA: La Oda al tomate, de la literatura a la mesa. 

OBJETIVO GERAL: Motivar e despertar o interesse dos alunos a conhecer alimentos, 

bebidas e utensílios através do gênero ode em “Oda al tomate”, do poeta chileno Pablo 

Neruda.  

PÚBLICO-ALVO: Turmas de Espanhol Técnico do curso Hospedagem do CTUR. 

CONTEÚDOS:  

- Características do gênero Ode;  

- Biografia de Pablo Neruda e seus atrativos turísticos; 

- Alimentos e bebidas; 

- Utensílios de cozinha;  

- Verbos relacionados com alimentação encontrados em receitas;  

- Revisão do verbo gustar;  

- Cardápio (menú) de restaurante; 

- Construção de diálogos em um restaurante (formalidade/informalidade).   

 

TEMPO DE AULA: 8 aulas de 50 minutos cada (duas semanas). 

RECURSOS: Cada aula necessitará de recursos específicos que estarão expressos 

separadamente em “Materiais necessários”.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Fazer um diagnóstico dos conhecimentos prévios que os alunos têm acerca do gênero 

literário Ode e sobre a vida do poeta Pablo Neruda. 

- Despertar o interesse dos alunos acerca do tema a ser trabalhado em aula. 

- Estimular a exploração das dimensões estéticas características de gêneros literários.  
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- Avaliar a compreensão dos alunos a respeito do tema e do gênero Ode.  

- Ampliar os conhecimentos dos alunos sobre alimentos, refeições, utensílios, verbos 

relacionados com alimentação e gostos em Língua Espanhola. 

- Elaborar um cardápio de restaurante a partir dos conhecimentos adquiridos. 

- Encenar uma situação entre clientes e funcionários de um restaurante. 

- Levar os alunos a buscarem mais sobre o poeta Pablo Neruda, sua escrita e seu atrativo 

turístico no Chile. 

 

Observação: Conforme já expresso anteriormente, Galván e Alonso (2009) defendem as 

habilidades de compreensão e produção oral como as mais necessárias na área de Turismo e 

Hospedagem. Ainda assim, este trabalho tem como motivação inicial um gênero escrito, pois 

encontramos na Oda al Tomate a possibilidade de um trabalho bastante completo. O texto de 

Neruda possui as particularidades próprias dos gêneros literários e permite que se contemplem 

a compreensão leitora e a produção escrita dos alunos, além de abordar de forma singular 

assuntos corriqueiros como a alimentação, utensílios, forma de preparo e, também, possibilita 

um desdobramento em outros gêneros.   

Ainda, como se pode perceber, ao longo do roteiro e das aulas, outros gêneros são 

solicitados aos alunos, como o poema musicalizado de Jorge Drexler, a recitação do poema, 

receitas, diálogos em um restaurante, cardápio, apresentação em PowerPoint, informativos, 

biografia. Estamos cientes de que nossa proposta permite muitos outros desdobramentos, por 

isso, cabe ao professor, no momento de execução da atividade, aprofundar-se em aspectos 

como a composição, o conteúdo temático e o papel social destes gêneros, para que possa, 

então, solicitar aos alunos que observem suas marcas linguísticas e os produzam.  
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PRIMEIRA SEMANA 

 

AULA 1 (2 horas/aula) 

 

MATERIAIS NECESSÁRIOS:  

- Vídeo Oda al tomate, recitado por Norma JHelsper7, publicado em 28 nov. 2008. Disponível 

em: <https://www.youtube.com/watch?v=cQblHFLBz8c>. Acesso: 08 jul. 2018.  

- Musicalização de Oda al Tomate feita pelo cantor e compositor uruguaio Jorge Drexler, 

disponível em vários vídeos no Youtube8.  

- Folhas com a Oda al tomate de Neruda e perguntas para distribuir aos alunos (ver apêndice 

A);  

- projetor; 

- computador portátil; 

- caixa de som. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

 

Momento anterior à leitura e à escuta da ode: 

A aula se iniciará com uma conversa sobre os gêneros literários que os alunos 

conhecem. É provável que os estudantes não citem “ode” dentre os gêneros conhecidos. 

Pergunta-se então se alguém sabe o que é uma ode. Consideramos interessante que o(a) 

professor(a) leve para sala de aula um ou dois exemplos de odes para levantar com os alunos 

suas principais características, como a escrita em versos, exaltação de um personagem, 

utilização de linguagem solene.  

Em seguida, perguntamos se eles conhecem algum poeta de língua hispânica para 

introduzir Pablo Neruda. Caso nenhum aluno o conheça, o(a) professor(a) deve apresentar 

apenas algumas informações, como a nacionalidade do poeta, a época em que viveu, mas sem 

                                                 
7 Com o vídeo da ode recitada, podemos encontrar uma clara articulação das palavras feita pela recitante, visto 

que a maioria dos alunos tem ou teve pouco contato com a língua espanhola. Pode-se pedir para que os alunos 

tentem recitar eles mesmos o poema.    
8 O uso da musicalização da Oda al Tomate feita pelo cantor e compositor uruguaio Jorge Drexler, disponível em 

vários vídeos no Youtube, pode ser uma oportunidade de trabalho intertextual. Pode-se fazer uma comparação 

entre a variante percebida no vídeo anterior e nesta versão de Drexler. Além disso, pode dar margem para uma 

discussão oral sobre os efeitos gerados pela musicalização e se reforçam as ideias encontradas no texto escrito.  
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entrar em tantos detalhes inicialmente, pois isto fará parte de um trabalho de investigação para 

as aulas seguintes.  

 

Momento de contato com o gênero: 

Entregamos aos alunos a folha com a “Oda al tomate” para que eles façam uma 

primeira leitura silenciosa e marquem as palavras desconhecidas. Após aclarar o significado 

de cada palavra, em um trabalho conjunto de inferência com a turma, colocamos o vídeo com 

a recitação. 

Após assistirem ao vídeo, perguntamos o que eles entenderam do texto e o que mais 

lhes chamou a atenção. A partir deste momento, iniciamos um trabalho de compreensão com 

os alunos sobre as representações da ode através das perguntas abaixo. Estas questões buscam 

ampliar e descortinar aos olhos dos alunos as dimensões estéticas e as especificidades de 

gêneros literários, como a presença de uma maior subjetividade e o uso de linguagem 

conotativa e de figuras de linguagem, como a metáfora, a personificação, entre outras que 

podem ser identificadas na ode.  

 

Observação: O material em Apêndice contém espaço para que os alunos respondam de forma 

escrita, todavia espera-se que o(a) professor(a) realize uma discussão oral destas perguntas 

com os alunos para, então, formularem suas respostas escritas em espanhol. O debate pode ser 

feito em português, pois, por se tratar de um curso de 6 meses apenas, não desejamos que a 

língua seja um limitador ou inibidor da participação dos estudantes. Cabe ao(à) professor(a) 

avaliar as condições de sua turma para a melhor escolha da língua em que se dará esta 

atividade. 

 

Abaixo apresentamos as mesmas perguntas contidas na atividade disponibilizada em 

“Apêndice” com o fim de oferecer possíveis respostas que auxiliarão o(a) professor(a) no uso 

deste material: 

 

1. En el poema es posible percibir la personificación del tomate. Entresaca del texto un 

fragmento que lo compruebe. Justifica tu respuesta. 

Posibilidad de respuesta: Podemos notar la personificación, esto es, la atribución de 

propiedades o características humanas al tomate, a través de fragmentos como “se desata el 
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tomate”, “invade las cocinas", "entra por los almuerzos", "se sienta reposado en los 

aparadores", "se casa alegremente", ya que una fruta no puede realizar ninguna de esas 

acciones si no está dotada de atributos humanos.  

 

2. ¿Qué sentido metafórico podemos encontrar en “asesinar” al tomate? 

Posibilidad de respuesta: Al tomate, ya cargado de características humanas, le resta ser 

“asesinado” para dar origen a la ensalada chilena. El propio poeta explica el asesinato: hundir 

el cuchillo en su pulpa, antes viviente, ya que tenía vida, para trocearlo.  

 

 3. ¿Qué evento tradicional representa la junción del tomate y la cebolla en la oda?  

Posibilidad de respuesta: La junción del tomate y de la cebolla representa la boda del día.  

 

4. Para este mismo evento hay invitados retratados en el poema. ¿Cuáles son y qué 

funciones poseen? 

Posibilidad de respuesta: Las bodas tienen como invitados el aceite, que es hijo esencial del 

olivo; la pimienta con su fragancia; la sal con su magnetismo; el perejil que levanta 

banderines; las papas que hierven vigorosamente; el asado que golpea con su aroma en la 

puerta invitando a las personas para participar a la mesa del matrimonio.  

 

5. ¿En qué momentos del texto se nota una exaltación al tomate y cómo esto se relaciona 

con el título del poema “Oda al tomate”? Entresaca, al menos, dos fragmentos y justifica tu 

respuesta. 

Posibilidad de respuesta: Se ve en el poema que el tomate es exaltado por tener “luz propia",  

"majestad benigna", por ser "astro de la tierra", "estrella repetida y fecunda", pleno y 

abundante. Es a causa de esta exaltación que se atribuye al texto el nombre de Oda al tomate. 

Las odas tienen como característica la exaltación de personajes, que en este caso es el tomate 

humanizado, además de la escrita en versos y del lenguaje solemne.  

 

6. Extrae un fragmento con características del tomate que muestren su particularidad si 

comparado a otros alimentos. Justifica tu respuesta.  

Posibilidad de respuesta: El tomate como expuesto al final de la oda, tiene sus 

circunvoluciones, que es la forma que usa el poeta para hablar de su forma, que da vueltas o 
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rodeos, o sea, redonda; además de no tener hueso ni coraza, ni escamas ni espinas. Que lo 

tornan práctico y fácil de comer o preparar y “nos entrega el regalo de su color fogoso”, el 

rojo, “y la totalidad de su frescura”. 

 

7. ¿Esta ensalada se parece a alguna ensalada que se hace en tu país o estado? ¿Hay un 

nombre específico para ella?  

Posibilidad de respuesta: Los alumnos pueden recordar la ensalada conocida como “Molho à 

campanha” o el “Vinagrete”, que lleva cubitos de tomate, cebolla, aceite de oliva, sal, pero 

que también añade pimentones, vinagre y limón.  

 

8. ¿Qué otras combinaciones podemos usar para hacer una ensalada? 

Respuesta libre. Sugerimos que el profesor aproveche el momento para levantar el 

conocimiento de los estudiantes sobre verduras, legumbres y frutas conocidas por ellos en 

español, pues esto los ayudará más adelante para la formulación de un menú.  

 

Após a interpretação da ode, começamos um trabalho um pouco mais lexical. Pedimos 

para que os alunos destaquem as palavras que representem alimentos e utensílios de cozinha 

no texto. Perguntamos aos alunos se eles conhecem outras palavras para estas duas categorias 

e se sabem dizer como seriam os nomes em espanhol. O(a) professor(a) atuará como guia 

auxiliando os alunos a chegarem às palavras em espanhol. Este processo é importante para a 

autoconstrução de conhecimento dos alunos, tendo em vista que no PPC se informa que, 

dentre as competências necessárias para o perfil profissional dos Técnicos de Hospedagem, 

estão saber elaborar cardápios; identificar e preparar alimentos e bebidas; aplicar as técnicas 

de servir em função da exposição do serviço.  

 

Observação: Através dessa dinâmica se gerará uma lista, que traz nossa discussão à tona. A 

diferença desta lista em relação às outras que criticamos é que esta nasce dentro de um 

contexto e será elaborada em um processo de construção mútua entre os alunos e o(a) 

professor(a) proporcionando um papel ativo na interação e no contato com a língua 

contextualizada, como já mencionado aos tratarmos dos gêneros.  
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O trabalho em sala de aula torna-se rentável e tem suas possibilidades de aplicação 

ampliadas a partir do uso dos gêneros do discurso, visto que estão sempre se diferenciando e 

renovando suas formas de organização de maneira inesgotável dentro de uma sociedade.   

 

Para a próxima aula: pedimos aos alunos que busquem receitas de outras saladas feitas no 

Brasil e em países hispanofalantes, respectivamente, uma em português e uma em espanhol e, 

também, outros alimentos em espanhol que podem servir para ser pratos principais. Os 

estudantes também devem levar na próxima aula materiais de desenhos, como lápis, lápis 

coloridos, régua. 

 

AULA 2 (2h/aula) 

 

MATERIAIS NECESSÁRIOS: folhas de papel sulfite A4, réguas, lápis, lápis coloridos.  

 

DESENVOLVIMENTO:  

Os alunos lerão as receitas que buscaram em casa. O fato de levar uma receita de uma 

salada em português e em espanhol servirá para que os discentes comparem os alimentos 

utilizados, além de estruturas e expressões encontradas no modo de preparo, bem como 

verbos utilizados em receitas e a conjugação destes. Neste momento, o(a) professor(a) 

também pode aproveitar para fazer uma revisão do verbo gustar para que os alunos expressem 

seus gostos em relação aos alimentos vistos.    

Os estudantes mostrarão também os pratos principais que eles identificaram como boas 

combinações para as saladas. Com este trabalho, fazemos um caminho que requer atenção e 

criatividade dos alunos, pois é inverso ao padrão para a elaboração de um cardápio, já que, 

normalmente, primeiro se pensa no prato principal e depois nas entradas e acompanhamentos. 

Este estímulo está em conformidade com o que se espera de um técnico em Hospedagem do 

CTUR: o desenvolvimento do aluno em relação a atividades práticas e de solução de 

problemas, contemplando atividades de raciocínio lógico em questões contextualizadas.  

O(a) professor(a) pode utilizar o quadro para começar a elaborar com os alunos o 

esqueleto de um menu e suas características. Os estudantes, divididos em grupos9, deverão 

                                                 
9 A quantidade de grupos e componentes dependerá do número de estudantes da turma. 
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aperfeiçoá-lo e acrescentar a descrição dos ingredientes contidos nos pratos selecionados. Eles 

também precisarão pensar nos valores que serão atribuídos a cada item do menu.  

Este trabalho em grupo busca promover o desenvolvimento das capacidades de aprender 

a aprender, de buscar soluções diante de novos problemas, além de estimular o trabalho em 

equipe, a competência para inovar e criar e para desenvolver projetos, conforme expressa o 

PPC da Instituição (CTUR, 2017, p.78-79).  

Os materiais solicitados, como folhas de papel sulfite (A4), réguas, lápis e lápis 

coloridos, servirão para que os alunos esbocem o menu, que será terminado em casa. Na aula 

da semana seguinte (terceira aula), cada grupo apresentará o cardápio elaborado.    

 

SEGUNDA SEMANA 

 

AULA 3 (2h/aula) 

 

MATERIAIS NECESSÁRIOS: menus elaborados pelos grupos  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Os grupos apresentam seus menus aos outros alunos, que terão liberdade para dar 

opiniões e sugestões. Depois das apresentações, os alunos farão uma encenação de um 

restaurante. Eles poderão preparar um roteiro rapidamente. Seguindo a mesma organização 

dos grupos de apresentação, cada grupo será em um momento clientela e em outro, grupo de 

funcionários do restaurante.  

 

Explicação da dinâmica: Se o Grupo A for dos Funcionários do restaurante, será composto 

por garçons, chefe de cozinha e recepcionista, e o menu usado será o deste grupo. Os 

funcionários deverão cumprimentar os clientes, perguntar sobre a existência de uma reserva, 

questionar sobre a escolha das comidas e bebidas, sobremesas, etc. O Grupo B deverá então 

atuar como parte da clientela deste restaurante, perguntar por alguma mesa reservada, 

questionar acerca de determinados pratos, os preços, as formas de pagamento, onde fica o 

banheiro, etc. No final, a ordem se inverte.  
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Observações:  

Esta atividade foi pensada para alunos que tiveram um maior contato com a LE, logo 

espera-se eles já conheçam algumas estruturas necessárias para a execução das tarefas 

sinalizadas anteriormente, como o uso de usted para marcar uma formalidade. O(a) 

professor(a) deve ter total liberdade para utilizar isto em outro momento, se julgar que os 

alunos ainda precisam estar mais preparados. Entretanto, este também pode ser o momento 

para que esse preparo seja feito. Recordamos mais uma vez a atuação do(a) professor(a), 

como um guia ou condutor, salientado por Enterría (2007). Sendo assim, o docente atuará, 

como já sinalizado anteriormente, com o fim de organizar os grupos, orientar em pesquisas e 

tarefas, supervisionar a produção linguística, sempre motivando os alunos em seu processo de 

ensino-aprendizagem.   

Ao final desta aula, o(a) professor(a) passará um trabalho de pesquisa sobre o poeta 

Pablo Neruda, sua biografia e seu apelo turístico. Nesta pesquisa, o aluno não se restringirá só 

às informações sobre as famosas casas de Neruda, por exemplo, como poderá contemplar a 

grandiosidade do poeta e de sua escritura. Deverá ser elaborada uma apresentação em 

PowerPoint.  

Com este trabalho final, objetiva-se auxiliar os estudantes no crescimento, na 

construção ou reconstrução de seus conhecimentos, de modo a relacionar a língua e a vida de 

Neruda com o contexto de sua profissão: o turismo e a hospedagem. Este processo diz 

respeito à interdisciplinaridade, também defendidas no PPC do CTUR.  

 

Observação: Esta pesquisa, por ser mais complexa, não precisa, necessariamente, ser 

apresentada na aula seguinte. O(a) professor(a) deve julgar o tempo que os alunos precisarão 

utilizar para o preparo desta tarefa. 

 

AULA 4 (2h/aula) 

 

Observação: A quarta aula, como expresso na observação anterior, não necessariamente será 

a aula posterior àquela em que o(a) professor(a) passará o trabalho. Será a aula de conclusão 

deste roteiro.  

 

MATERIAL NECESSÁRIO: projetor, caixa de som, computador portátil.  
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DESENVOLVIMENTO:  

Esta aula de conclusão deste cronograma será preenchida com a apresentação dos 

alunos sobre o poeta, seus textos e seu apelo turístico. Os alunos devem dispor na escola 

também algum informativo ou cartazes para dar a conhecer um pouco mais sobre o poeta 

dentro do ambiente escolar.  

Desta maneira, o roteiro aqui explicitado, por ter como base o trabalho com os gêneros 

discursivos, possibilita o desenvolvimento de inúmeras formas de aplicação e desdobra-se na 

análise e utilização de outros gêneros. Proporciona, além disso, contextos vários de 

aprendizagem, assim como busca ampliar as capacidades de os estudantes trabalharem em 

equipe, de renovar seus conhecimentos, de criar, de encontrar soluções para problemas, 

competências bastante necessárias atualmente. Acreditamos, também, que foram 

contempladas diversas demandas do ensino de Língua Espanhola, de acordo com documentos 

como as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006), no qual o ensino deve 

contemplar variantes, aspectos socioculturais, além de estimular a interdisciplinaridade. 

Portanto, o trabalho com os gêneros permite que se criem numerosos caminhos para o ensino-

aprendizagem de Espanhol como Língua Estrangeira, o que não seria possível se nos 

limitássemos a apresentar uma lista vocabular descontextualizada, que, por ter seu formato já 

determinado, possui pouca ou quase nenhuma capacidade de renovação.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo deste trabalho, traçamos um caminho movido por uma inquietação acerca de 

nossa prática em sala de aula com as turmas de Espanhol Técnico no CTUR. Nossos objetivos 

eram analisar um corpus teórico voltado para o Ensino de Línguas para Fins Específicos e 

para a importância do uso de gêneros discursivos em sala de aula, tomando como base as 

necessidades dos alunos e se elas podiam ser atingidas através de um ensino-aprendizagem 

baseado nesta teoria. Acreditamos que esta pesquisa atingiu as metas traçadas por meio da 

montagem de um material que visou auxiliar e trazer uma sugestão para professores da área.  

Quanto aos questionamentos aqui levantados, após examinarmos o Projeto Político 

Pedagógico de Hospedagem e o Plano de Ensino da disciplina Espanhol Técnico, chegamos à 

conclusão de que o ensino-aprendizagem da Língua Estrangeira, de acordo com este 

documento, deve relacionar em si os objetivos específicos do curso como um todo, a saber, 

econômico-produtivo, sociocultural e socioambiental.  

Além disso, a LE precisa se voltar para atividades teóricas e práticas, visando o 

desenvolvimento dos estudantes para a realização de funções específicas de seu âmbito 

profissional, para a solução de problemas, o trabalho em equipe, a inovação e criação, entre 

outras habilidades já expressas ao longo desta produção. Desta maneira, o aluno poderá ter 

papel ativo no processo de interação e no contato com a língua em contexto, além de 

desenvolver-se de forma cidadã, propósitos também delineados pelos documentos que vimos 

neste trabalho, como as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio (2012) e as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006).  

Entretanto, foi possível notar que a abordagem privilegiada pelo Plano de Ensino da 

disciplina Espanhol Técnico parece estar baseada em um ensino mais voltado para a leitura e 

para o vocabulário. Com a pretensão de distanciar-nos um pouco desta visão e do uso de listas 

de palavras, defendeu-se a proposta de que o ensino-aprendizagem da LE pode pautar-se, 

também na esfera de fins específicos, no uso dos gêneros discursivos em sala de aula, assim 

como já se recomenda para o Ensino Médio regular.  

Com esta pesquisa, esperamos que a produção de nosso material, com base na teoria 

aqui apresentada, possa contribuir de alguma forma para a área e ser utilizado por outros 

professores, conforme as necessidades de suas turmas. Tínhamos a intenção de abarcar outros 
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gêneros, mas por uma questão de tempo, optamos por um planejamento de atividades que 

desse conta de atrelar as diferentes competências da língua.  

Ao analisarmos os documentos do CTUR para fazer um levantamento de quais seriam 

as necessidades dos alunos apontadas neste corpus, pudemos apenas ter uma noção das 

necessidades da situação-alvo, sem sermos capazes de dar conta dos desejos e anseios da 

aprendizagem, às quais somente poderíamos ter acesso consultando os próprios estudantes, 

através da aplicação de questionários prévios, que tampouco foram possíveis em função, mais 

uma vez, de falta de tempo hábil e de nossa saída do colégio.   

Com isso, esta pesquisa consegue aproximar-se das necessidades dos discentes, que, 

como vimos, apresenta-se como um dos requisitos primordiais quando nos referimos ao 

ensino de línguas para fins específicos. Entretanto, entende-se que não é capaz de abranger 

tudo o que se espera na disciplina. Apontamos aqui simplesmente um caminho viável para 

melhorias do que notamos em nossa própria prática no curto tempo que tivemos em sala de 

aula com os alunos de Hospedagem. O trabalho com os gêneros, parece, assim, ser uma rota 

viável, pois possibilita o desenvolvimento de inúmeras formas de aplicação e proporciona ao 

aluno o contato com a língua em uso e de forma contextualizada, contribuindo, deste modo, 

na ampliação de seus conhecimentos, de sua autopercepção como sujeito e em sua formação 

cidadã.  
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