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REFLEXÕES SOBRE O USO DO LIVRO DIDÁTICO NAS AULAS DE 

ESPANHOL 

 

Valéria dos Santos Silva1 
Luziana de Magalhães Catta Preta2  

 
Resumo: O presente artigo tem como objetivo promover uma discussão acerca do uso 
do livro didático nas aulas de espanhol. Para tanto, toma como base dois livros didáticos 
direcionados ao Ensino Fundamental: Saludos: curso de lengua española e Cercanía: 
español. O primeiro não faz parte do atual PNLD e o segundo vem sendo aprovado em 
suas edições. Tem-se como objetivo perceber como ambos direcionam a estrutura das 
temáticas e seu conteúdo a fim de constatar se e de que forma auxiliam o professor em 
suas aulas. Tomamos como embasamento os PCN-EF (1998) e o Guia do Livro didático 
(2015), que servem como orientação para a elaboração desses materiais. Concluímos 
que o livro pode colaborar com o trabalho do professor, mas não ser o condutor de suas 
aulas. Igualmente, que este material não pode ausentar-se de abordar temas de 
importância social e que fazem parte da formação de um cidadão crítico e ciente dos 
problemas existentes no mundo atual.  
  
 
Palavras-chave: Livro didático. Professor. Ensino de espanhol.  
 
 

 

                                                           
1 Graduada em Letras (Português-Espanhol) pela Faculdade CCAA. 
2 Doutora em Letras pela Universidade Federal Fluminense (UFF). 
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REFLEXIONES SOBRE EL USO DEL LIBRO DIDÁTICO EN LAS 

CLASES DE ESPAÑOL 

 
 

Resumen: El presente artículo tiene como objetivo promover una discusión acerca del 
uso del libro didáctico en las clases de español. Para ello, toma como base dos libros 
didácticos destinados a la Enseñanza Fundamental: Saludos: curso de lengua española e 
Cercanía: español. El primero no forma parte del actual PNLD y el segundo sigue 
siendo aprobado en sus ediciones. Se tiene como objetivo percibir cómo ambos 
direccionan la estructura de las temáticas y su contenido a fin de constatar si y de qué 
forma auxilian al profesor en sus clases. Tomamos como base los PCN-EF (1998) y la 
Guía del Libro didáctico (2015), que sirven como orientación para la elaboración de 
esos materiales. Concluimos que el libro puede colaborar con el trabajo del profesor, 
pero no ser el conductor de sus clases. Igualmente, que este material no puede 
ausentarse de abordar temas de importancia social y que forman parte de la formación 
de un ciudadano crítico y consciente de los problemas existentes en el mundo actual. 
 
   

 

 

Palabras clave: Libro didáctico. Profesor. Enseñanza de español 
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1 INTRODUÇÃO 

O uso do livro didático em sala de aula é tema recorrente entre os professores da 

Educação Básica. Seja para defendê-lo, seja para criticá-lo, o assunto está sempre 

presente, especialmente quando os professores decidem (ou precisam) eleger uma obra 

que vai acompanhar seu trabalho ao longo do ano letivo. Pese a todos os 

questionamentos sobre o papel do livro didático no processo de ensino-aprendizagem, 

ele se apresenta como um instrumento de auxílio ao professor e precisa, portanto, ser 

revisitado e reavaliado para que possa estar em consonância não somente com as 

propostas dos documentos de bases educacionais, mas também com a realidade 

vivenciada pela comunidade escolar. 

Em vista disso, acreditamos ser importante promover uma reflexão sobre o uso 

do livro didático a fim de constatar de que forma ele contribui/pode contribuir com o 

trabalho do docente em sala de aula. Para alcançar este objetivo, partimos de uma 

análise da primeira unidade dos livros didáticos Saludos: curso de lengua española, de 

Ivan Martín, aprovado em 2011 pelo Programa Nacional do Livro Didático - PNLD, e 

Cercanía: español, de Luiza Santana Chaves, Ludmila Coimbra e Ana Luiza Couto, 

aprovado nos anos de 2014 e 2017, ambos destinados ao segundo segmento do Ensino 

Fundamental para a disciplina espanhol. Esta escolha de análise se deve ao fato de, 

como professora de espanhol, ter usado o material Saludos em minhas aulas, consoante 

opção feita pela instituição escolar, na qual atuei como professora. Quanto ao livro 

Cercanía, trata-se de uma obra que vem sendo aprovada pelo PNLD e, portanto, 

recomendada pelo programa para ser utilizada nas escolas públicas do Brasil. 

Para pontuar a discussão, organizamos este artigo da seguinte maneira. Na seção 

2, discorremos sobre o professor e o uso do livro didático. Na seção 3, fundamentamo-

nos nos apontamentos dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN-EF (BRASIL, 

1998) para o ensino de espanhol, corroborando o que diz o documento a respeito da 

língua estrangeira como disciplina escolar. Na seção 4, abordamos as questões relativas 

ao PNLD e ao ensino de espanhol, elucidando a proposta do programa para a escolha 

desse material didático. Na seção 5, descrevemos a estrutura das obras Saludos e 

Cercanía e na seção 6, procedemos à análise do primeiro capítulo da primeira unidade 
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de cada uma delas. Por último, destacamos algumas considerações a respeito da 

temática aqui analisada.  

 

2 O PROFESSOR E O USO DO LIVRO DIDÁTICO: VERSOS E REVERSOS 

 

A prática pedagógica é uma tarefa bastante complexa que exige do professor 

dedicação, planejamento e estudo. De acordo com Freire (2008, p. 29), “não há pesquisa 

sem ensino e ensino sem pesquisa”. O trabalho é árduo e a realidade muitas vezes não 

contribui, pois o docente, em geral, não dispõe de tempo suficiente para se dedicar à sua 

função devido a problemas inerentes ao nosso próprio sistema educacional, que o induz 

a assumir diversas turmas, tornando sua carga de trabalho exaustiva, com muitas horas 

em sala, e, consequentemente, menos tempo de planejamento.  

Este problema se torna ainda mais delicado quando se trata do ensino da língua 

espanhola, que vem sendo desvalorizado por uma nova política educacional que prioriza 

a língua inglesa e extingue gradativamente a oferta dos demais idiomas nos diversos 

âmbitos educacionais. Desse modo, as instituições escolares que proporcionam o 

espanhol em sua carga horária normalmente o fazem com tempos de apenas cinquenta 

minutos semanais, o que dificulta o desenvolvimento de um ensino de qualidade pelo 

docente da área, já que a disciplina demanda um tempo de aula equivalente à realização 

de suas respectivas atividades. 

Nesse sentido, vale ressaltar que educar é, igualmente, formar cidadãos críticos e 

autônomos. A esse respeito, Imbernón (2006, p. 14) esclarece que: 

Hoje, a profissão já não é a transmissão de um conhecimento 
acadêmico ou a transformação do conhecimento comum do aluno em 
um conhecimento acadêmico. A profissão exerce outras funções: 
motivação, luta contra a exclusão social, participação, animação de 
grupos, relações com estruturas sociais, com a comunidade...  

 

O ensino de línguas, por sua vez, requer tempo, e o livro didático (LD) surge 

como um objeto otimizador das aulas, pois é apresentado como um subsídio ao 

professor para a concretização de seu ofício. Alguns defendem, inclusive, o seu uso 

como sendo crucial para o bom andamento das aulas, já outros advogam que prefeririam 

não ter de utilizá-lo. Se, por um lado, defende-se que o livro didático é um aporte para o 

trabalho do professor devido às várias intempéries existentes em sua profissão, tendo 
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em vista que os textos e exercícios minimizam o tempo gasto com sua transcrição no 

quadro-negro e, atualmente, apresentam assuntos e temáticas que podem ser 

introduzidos durante o ano letivo; por outro, critica-se que não raro o LD acaba por ser 

o responsável da divisão dos conteúdos distribuídos ao longo dos bimestres escolares, 

no sentido de que o trabalho do professor acaba ficando engessado pela obrigação de ter 

de realizar exaustivamente as tarefas do livro.  

Percebemos, portanto, que o caráter aparentemente facilitador e as demais 

situações enfrentadas pelo corpo docente podem fazer com que o LD se transforme em 

uma armadilha para o professor, caso ele permita que este material se torne o 

protagonista da sua prática pedagógica, convertendo-se na única ferramenta explorada 

em suas aulas. Cabe, pois, ao docente ter o controle do seu fazer pedagógico porque é 

ele quem está preparado para realizá-lo, já que foi graduado para lecionar e sua 

experiência o permite conhecer a realidade presente na sala de aula, a necessidade de 

seus alunos e qual o material mais adequado para cada situação de aprendizagem.  

Outro dado importante diz respeito ao fato de um mesmo material didático 

atender a centenas de alunos de localidades distintas e com isso envolver diversidade 

cultural e interesses diferentes. Em vista disso, é importante que o professor reflita sobre 

o material didático a ser utilizado em suas aulas de tal modo que leve em consideração 

seus anseios em relação ao grupo específico com o qual vai desenvolver seu trabalho, as 

necessidades desse grupo e a comunidade dentro da qual estão inseridos, para que o 

material possa ter um sentido real de aprendizagem e os ajude a refletir sobre suas 

histórias, sobre suas culturas, bem como a dos que os rodeiam, além de viabilizar seu 

(re)conhecimento na cultura e na história de outros povos.  

 Daher, Freitas e Sant’anna (2013, p. 408) destacam que a natureza dada ao livro 

didático vista,  

[...] inicialmente, de modo um tanto ingênuo, como material de apoio 
ao ensino e à aprendizagem escolar, passa a ser visto como objeto que 
comporta visões de mundo, valores, formas epistemológicas de 
compreensão do saber científico das mais diversas disciplinas – e o 
que isso implica na relação escola-professor-saber-aluno -, e que, ao 
mesmo tempo, mobiliza um valor de mercado relevante para autores, 
editoras e demais empresas envolvidas na sua produção.  
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 Cabe ao professor, portanto, escolher um livro didático de acordo com a forma 

de abordagem relevante para determinada comunidade escolar, pois, como prosseguem 

afirmando as referidas autoras, o livro didático 

[...] longe de ser um mero material de apoio, é um registro 
privilegiado do que em determinado momento da história pode ser 
dito e, como consequência, sobre o que se silencia. Entendemos o LD, 
ainda, como uma produção vinculada a valores, a posições 
ideológicas, visões de língua, de ensino de língua, de aluno, de 
professor, e de papel das línguas estrangeiras na escola (DAHER, 
FREITAS, SANT’ANNA, 2013, p. 408).  
 

Assim, é primordial averiguar o que diz esse material e de que forma ele se 

articula, a fim de saber se, de fato, irá contribuir com o que buscamos para nossas aulas. 

Pensemos, ainda, que, em um universo extenso como o território brasileiro, ele pode ser 

o único material impresso em língua estrangeira que esse aluno terá em mãos. Por tudo 

isso, é importante vislumbrar o que vamos encontrar nesse material didático e o que ele 

vai agregar ao universo escolar desse aluno. Para tanto, conhecer de que forma sua 

elaboração foi idealizada é um primeiro passo do caminho a ser trilhado. 

Nesse intuito, nas duas seções que seguem, refletimos sobre o que dizem os PCN 

(BRASIL, 1998) do Ensino fundamental, acerca do ensino/aprendizagem de línguas, na 

Seção 3, haja vista a relevância do documento para o trabalho do professor em suas 

aulas e, consequentemente, para que possamos identificar a conexão existente entre o 

documento e os materiais didáticos aqui analisados; e, na seção 4, sobre o que diz o 

Programa Nacional do Livro Didático - PNLD em prol da construção e abordagem de 

obras produzidas ao ensino de língua espanhola especificamente.  

    

3 OS PCN-EF E O ENSINO DE ESPANHOL 

 Os PCN (BRASIL, 1998) têm como intuito nortear o trabalho do docente em sua 

prática em sala de aula e orientar as discussões pedagógicas de todos os profissionais 

envolvidos na comunidade escolar. Essas diretrizes não são rígidas, pois foram 

elaboradas com o objetivo de atender a enorme diversidade presente no território 

brasileiro. Cada equipe escolar tem, portanto, a liberdade para adaptá-las à realidade 

com a qual está inserida a instituição, tal como corrobora o próprio documento:  

Os PCN foram elaborados procurando, de um lado, respeitar 
diversidades regionais, culturais, políticas existentes no país e, de 
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outro, considerar a necessidade de construir referências nacionais 
comuns ao processo educativo em todas as regiões brasileiras. Com 
isso, pretende-se criar condições, nas escolas, que permitam aos 
nossos jovens ter acesso ao conjunto de conhecimentos socialmente 
elaborados e reconhecidos como necessários ao exercício da 
cidadania. (BRASIL, 1998, p.5) 

 

Com relação ao ensino de línguas, as orientações sugeridas nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 1998, p. 39), asseveram que: 

[...] Uma ou mais línguas estrangeiras que concorram para o 
desenvolvimento individual e nacional podem ser também entendidas 
como força libertadora tanto em termos culturais quanto profissionais. 
Essa força faz as pessoas aprenderem a escolher entre possibilidades 
que se apresentam. [...] A aprendizagem de Língua Estrangeira aguça 
a percepção e, ao abrir a porta para o mundo, não só propicia acesso à 
informação, mas também torna os indivíduos, e, conseqüentemente, os 
países, mais bem conhecidos pelo mundo. Essa é uma visão de ensino 
de Língua Estrangeira como força libertadora de indivíduos e de 
países.  

 Nessa perspectiva, a educação deve estar voltada para a formação de cidadãos 

críticos, conscientes da importância do seu papel na sociedade e, em relação à língua 

estrangeira, o documento ressalta ainda a natureza sociointeracional de ensino, ou seja, 

o aluno aprende a partir da sua interação com o entorno, a cultura e a história, 

construindo significados que irão formar sua identidade e sua visão em relação ao outro 

e a si mesmo. Nessa direção, faz-se importante promover “[...] o elo entre o que se 

aprende em sala de aula e o mundo exterior, aumentando a autopercepção do aluno 

como ser humano e como cidadão [...]” (BRASIL, 1998, p. 15). Dessa forma, seu estudo 

“[...] deve centrar-se no engajamento discursivo do aprendiz, em sua capacidade de se 

engajar e engajar outros no discurso de modo a poder agir no mundo social [...]” 

(BRASIL, 1998, p. 15).  

 Este enfoque sociointeracional da linguagem defende que, ao se engajarem no 

discurso, as pessoas consideram aqueles a quem se dirigem ou quem se dirigiu a elas na 

construção social do significado. Assim, o documento tem como temas centrais a 

cidadania, a consciência crítica em relação à linguagem e os aspectos sociopolíticos da 

aprendizagem de língua estrangeira, articulados com os temas transversais, a fim de se 

usar a aprendizagem de línguas “[...] como espaço para se compreender, na escola, as 

várias maneiras de se viver a experiência humana [...]” (BRASIL, 1998, p. 15). 

 O documento destaca ainda que, ao chegar ao sexto ano do ensino fundamental, 

o aluno já possui conhecimentos linguísticos internalizados e já é um falante de sua 
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língua materna, além de ser capaz de ler, pensar e escrever no seu idioma, podendo 

fazer uso dele nas diversas situações de interação social. Então, ao aprender uma língua 

estrangeira, ele já possui certa autonomia para construir seus discursos, visto que 

aproveita os conhecimentos sistêmicos, de mundo e de organização textual absorvidos 

da língua materna para elaborar significados no idioma que está aprendendo e assim 

obter sucesso em uma situação comunicativa.  

 Assim, de acordo com os PCN (BRASIL, 1998, p.32), um dos procedimentos 

básicos para a aprendizagem é “[...] o relacionamento que o aluno faz do que quer aprender com 

aquilo que já sabe [...]”. Desse modo, seu conhecimento se constrói a partir da projeção dos 
conhecimentos que ele já possui em direção ao novo conhecimento, na tentativa de se aproximar 

do que vai aprender. É válido salientar que o aluno, em algumas situações, não percebe 

que possui esses conhecimentos e nem sempre tem maturidade suficiente para saber 

aproveitá-los durante o aprendizado da nova língua. Logo, cabe ao docente a tarefa de 

orientá-lo a fim de que adquira consciência sobre seu saber internalizado e tenha 

autonomia para montar estruturas na língua estrangeira que está aprendendo.  

 O documento recomenda ainda pensar o trabalho dividido em fases, 

denominadas pré-leitura, leitura e pós-leitura. A pré-leitura é a parte na qual se busca 

estimular o conhecimento prévio do aluno em relação ao conhecimento de mundo. Esta 

etapa pode ser explorada por meio de títulos, imagens e organização textual a fim de 

preparar o aluno para a temática a ser abordada no texto. Além disso, o documento 

menciona ser importante posicionar o texto, identificando quem é o autor, o leitor 

virtual, quando e onde publicado e com que propósito (a quais interesses serve), de 

modo a evidenciar a leitura como uma prática sociointeracional A leitura é a fase que o 

aluno projeta o seu conhecimento de mundo e a organização textual nos elementos 

sistêmicos do texto. Já a pós-leitura, de acordo com o documento, é a fase das atividades 

destinadas a levar os alunos a pensar sobre o texto, emitir suas reações e avaliar, 

criticamente, as ideias do autor (BRASIL, 1998, p. 91-92).  

 Ao abordar o LD como objeto de análise, outro item a ser previsto, igualmente, é 

o Programa Nacional do Livro e do Material Didático – PNLD, uma vez que é por meio 

dele que chegam às escolas públicas os livros aprovados pelo programa. Discorremos, 

pois, na próxima seção, sobre o PNLD e os critérios a serem observados na escolha do 

material didático referente ao ensino de línguas estrangeiras. 
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4 O PNLD E O ENSINO DE ESPANHOL 

 

O PNLD é o mais antigo programa do governo federal relacionado à distribuição 

gratuita de livros didáticos, pedagógicos e literários e demais materiais de apoio à 

prática educativa às escolas públicas de educação básica, incluindo estudantes da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA). (BRASIL, c2017). 

Além da distribuição de material didático, compete também ao PNLD coordenar 

a avaliação das obras inscritas pelas editoras a fim de produzir o Guia do Livro Didático 

com as resenhas das obras aprovadas que serve de base para o professor escolher a obra 

mais adequada à comunidade escolar à qual leciona. (BRASIL, c2017). 

A primeira edição do PNLD a incluir a língua estrangeira foi a do ano de 2011, 

contemplando os anos finais do ensino fundamental com material de línguas inglesa e 

espanhola. A seguir, a língua estrangeira esteve presente nos anos de 2014 e 2017 no 

segundo segmento do Ensino Fundamental e nos anos de 2012, 2015 e 2018, no Ensino 

Médio.  É importante mencionar que, com a reforma nas leis que regem a educação, a 

partir de 2019, a oferta de língua estrangeira fica restrita ao inglês. No Ensino Médio, 

poderá ser ofertada uma segunda língua, preferencialmente a espanhola.  

 O Guia Didático do PNLD ressalta a importância da escolha do livro e 

recomenda aos professores que analisem a coleção considerando o Projeto Político 

Pedagógico de sua escola, observando os fundamentos teórico-metodológicos sobre o 

qual está pautado (BRASIL, 2015, p. 8).  

 Ressalta, de igual maneira, que os professores verifiquem a organização de 

conteúdos do material a fim de constatar se há semelhanças com o planejamento anual 

da escola/turma, com conteúdos de maior relevância para o contexto educacional 

(BRASIL, 2015, p. 8).   

 É preciso, ainda, constatar se a abordagem dos conteúdos está em conformidade 

com a comunidade escolar, examinando se a obra oferece textos (escritos e orais) 

apropriados aos interesses dos alunos, com temas que possibilitem maior reflexão sobre 

o contexto social e regional no qual a escola está inserida (BRASIL, 2015, p. 8).  

 Em seguida, menciona ainda que é preciso observar se a coleção propõe 

atividades que estão de acordo com o conhecimento prévio dos alunos, tanto de mundo, 
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quando da língua estrangeira, com atividades que permitam estabelecer relações com 

suas experiências e seus conhecimentos acumulados (BRASIL, 2015, p.8).  

 Outro ponto também importante é observar se o material traz atividades 

atraentes para os alunos, possibilitando um maior engajamento de todos. Por último, o 

documento destaca a necessidade de proporcionar, por meio do Manual do Professor, 

tanto a formação continuada quanto um diálogo com os conhecimentos e crenças que o 

professor e sua equipe escolar compartilham (BRASIL, 2015, p.8). 

 A partir das considerações feitas sobre o PNLD e as observações do Guia do 

Livro Didático, passamos, na próxima seção, a abordar a composição dos livros 

escolhidos como objeto de análise nesse artigo. 

   

5 A COMPOSIÇÃO DOS LIVROS 

 

 Como forma de colocar em prática a discussão sobre o papel do material 

didático no dia-a-dia das atividades docentes, selecionamos como material de análise as 

obras Saludos, aprovada na primeira edição do PNLD, e Cercanía, aprovada nos anos 

de 2014 e 2017, ambas destinadas ao Ensino Fundamental. Optamos por analisar a 

Unidade 1 das referidas obras, recorte que se deve ao fato de ser este o marco inicial 

para o ensino de espanhol nas escolas públicas e privadas. Assim, descrevemos em 5.1 o 

conteúdo referente ao material didático Saludos e, em 5.2, o tocante ao material 

Cercanía, de modo a compreender a estruturação das obras. 

  

5.1 O MATERIAL DIDÁTICO SALUDOS 

 

A coleção intitulada Saludos: curso de lengua española, da editora Ática, 

elaborada por Ivan Martín, é composta por quatro volumes de 160 páginas, numeradas 

de 1 a 4, destinada aos anos finais do Ensino Fundamental. O volume escolhido para ser 

analisado neste artigo é o número 1 da coleção, destinado aos alunos do sexto ano. Os 

volumes são divididos em oito unidades e organizados e descritos pelo Manual do 

Professor (MARTÍN, 2012, p. 16) da seguinte maneira: 
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 Así se dice..., que busca, através dos arquivos de áudio do CD e da leitura de 

textos, familiarizar o aluno com o conteúdo, ativando seus conhecimentos 

prévios, aproximando o conteúdo à sua realidade.  

 Así lo dices...., na qual os alunos respondem perguntas sobre determinado texto 

utilizando as informações e estruturas linguísticas vistas na seção anterior e são 

levados a produzir pequenos textos relacionados ao assunto da unidade. 

 Charla... , que busca trabalhar a compreensão auditiva dos alunos através de 

atividades com diálogos gravados por falantes nativos da língua espanhola.  

 Y canta..., que aparece nas unidades 1 e 7 com o objetivo enfatizar as estruturas 

e o vocabulário estudados e treinar a compreensão auditiva de maneira lúdica 

através de música. 

 Cómo se usa..., que busca formalizar as estruturas gramaticais, aproveitando a 

proximidade entre as línguas portuguesa e espanhola, com atividades que 

exigem desde respostas simples e diretas até a produção textual. 

 Algo más..., na qual são trabalhados aspectos específicos da língua para melhor 

compreensão do idioma.  

 Lee y reacciona..., na qual são expostos textos de diferentes gêneros para que os 

alunos leiam e realizem atividades de compreensão textual. 

Além das seções apresentadas, ao final de cada unidade ímpar, propõe-se um 

projeto para trabalhar o conteúdo aprendido com as demais disciplinas. Ao final das 

unidades pares, tem-se a seção intitulada Repaso, cujo objetivo é revisar os conteúdos 

aprendidos nas unidades anteriores. Após as oito unidades, em cada volume da coleção 

são apresentadas sugestões de leitura. Em seguida, há um glossário com as palavras que 

possam ocasionar dificuldade para a compreensão de textos, traduzidas ao português. E, 

encerrando o livro do aluno, na última seção, intitulada Actividades de lectura, há 

quatro propostas de leitura, uma para cada bimestre, contendo textos literários de 

diferentes países hispanos.  

No livro do professor, encontra-se ainda o manual do professor. Com 72 

páginas, está dividido em dez capítulos intitulados: Apresentação, Breve referencial 

teórico, Princípios gerais orientadores da coleção, Avaliação, Estrutura da coleção, 

Estruturas das unidades, Conteúdos linguísticos e comunicativos para o planejamento 
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do ano letivo, Sugestões de atividades complementares e de avaliações, Listas das 

faixas de áudio e Bibliografia e Sugestões bibliográficas.  

A coleção se apresenta como obra didática que alia o estudo da língua espanhola 

às manifestações culturais relacionadas aos povos falantes desse idioma, objetivando a 

formação crítica do discente e o respeito às diversidades a partir de estratégias que 

envolvem textos de variados assuntos e diversos gêneros para que o aluno seja exposto a 

diversas situações de comunicação, com atividades lúdicas nas quais o aluno é 

incentivado a se expressar de maneira oral e escrita e questões que o convidam a 

estabelecer relações entre a cultura dos povos de língua espanhola e sua própria cultura 

e língua, estimulando-o a usar o conhecimento prévio do seu idioma para a apreensão da 

língua estrangeira. A coleção se define como sociointeracionista, afirmando que busca 

construir o conhecimento dentro de determinada situação social, distanciando-se das 

concepções de linguagem baseadas na visão estrutural da língua (MARTÍN, 2012, p. 

15-17)  

 

5.2 O MATERIAL DIDÁTICO CERCANÍA 

 

 A coleção Cercanía: español, da editora SM, é composta por quatro volumes de 

192 páginas cada, numerados de 6 a 9, destinada aos anos finais do ensino fundamental, 

sendo aprovada nas edições de 2014 e 2017 do PNLD. Os autores da primeira edição da 

coleção aprovada em 2014 são Luiza Santana Chaves, Ludmila Coimbra e José Moreno 

Alba, tendo este último falecido em 2013. A terceira edição da coleção, aprovada no 

PNLD de 2017, tem como autores Luiza Santana Chaves, Ludmila Coimbra e Ana 

Luiza Couto. 

 Cada volume da coleção é dividido em oito unidades, iniciadas pela Seção ¡Para 

empezar!,  na qual se apresenta o tema, seguida de mais quatro seções, denominadas 

Lectura, Escritura, Habla e Escucha, onde são trabalhadas as quatro destrezas 

linguísticas e, eventualmente, dentro dessas seções aparecem outras duas chamadas 

Vocabulario en contexto, a fim de trabalhar os conteúdos lexicais referentes à unidade e 

Gramática en uso, a fim de trabalhar os conteúdos linguísticos. Ao final de cada 

unidade, há mais três seções intituladas Culturas en diálogo: aquí y allá, todos en el 

mundo, cujo objetivo é apresentar a língua através da diversidade cultural; ¿Lo sé todo? 
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(autoevaluación); e ¡Para ampliar!: ver, leer, escuchar y navegar..., com sugestões de 

materiais extras para que os alunos possam ampliar seus conhecimentos. as unidades 

pares contam ainda com uma seção intitulada Repaso: ¡juguemos con el vocabulario y 

la gramática!, na qual os conteúdos gramaticais e lexicais são retomados. Ao final das 

unidades 4 e 8, é proposto um projeto interdisciplinar.  

 Diferentemente da obra Saludos, em Cercanía, tais seções de cada unidade são 

organizadas ainda em subseções.  Na primeira seção, após a introdução do tema, são 

trabalhadas as quatro destrezas linguísticas a começar pela leitura na seção nomeada 

Lectura, na qual é trabalhado um gênero discursivo. Esta parte é dividida em quatro 

etapas denominadas: 

 Almacén de ideas, com exercícios que buscam ativar os conhecimentos prévios e 

de mundo, preparando o aluno para a leitura;Red (con) textual, com os textos 

que serão lidos pelo aluno; 

 Tejiendo la comprensión, com atividades de compreensão textual; 

 Después de leer, com perguntas que induzem o aluno a se posicionar 

criticamente sobre o texto. 

A próxima Seção Escritura também se organiza em quatro etapas: 

 Conociendo el género, onde são trabalhadas as principais características do 

gênero discursivo a ser estudado na unidade; 

 Planeando las ideas, onde o aluno é orientado sobre a temática do texto que 

deverá produzir e são indicadas fontes para buscar mais informações acerca do 

tema; 

 Taller de escritura, que envolve a produção textual, dentro do tema e gênero 

estudados; 

 (Re)escritura, onde o aluno elabora o texto utilizando dados já empregados no 

exercício da etapa anterior.  

A seção subsequente, intitulada Habla, trabalha também um gênero discursivo e 

se organiza em três etapas definidas como: 

 Lluvia de ideas, onde se organizam as ideias e se introduzem os conteúdos que 

serão utilizados na produção oral. 

 Rueda viva: comunicándose, na qual se põe em prática a produção oral. 
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  A última seção, denominada de Escucha, é dividida também em quatro etapas: 

 ¿Qué voy a escuchar?, onde se busca ativar os conhecimentos prévios e de 

mundo do estudante, funcionando como uma espécie de pré-leitura;  

 Escuchando la diversidad de voces, onde se apresentam atividades envolvendo 

textos orais; 

 Comprendiendo la voz del otro, onde são apresentadas as atividades de 

compreensão textual relacionadas ao texto da etapa anterior; 

 Oído perspicaz: el español suena de maneras diferentes, que enfatiza a 

pronúncia e as diversas possiblidades de pronúncia da língua espanhola. 

 

 A coleção afirma adotar a abordagem sociodiscursiva da língua. Parte, pois, do 

projeto de conciliar o trabalho a partir dos gêneros discursivos e dos temas transversais 

levando o aluno a atuar e a se relacionar com o mundo, de modo que ele se insira na 

cultura dos diversos países hispanohablantes, ao mesmo tempo em que reflete sobre sua 

própria cultura (CHAVES; COIMBRA; COUTO, 2015, p. 195). O livro assegura 

também seguir os pressupostos da LDB de 9394/96, dos PCN (1998) e das OCEM 

(2006), que favorecem o espírito crítico e fomentam o exercício da cidadania do aluno 

(CHAVES; COIMBRA; COUTO, 2015, p. 198). 

6 AS OBRAS: REFLEXÕES E ANÁLISE 

A partir dos materiais descritos na seção anterior, buscamos, nesta, analisar as 

atividades elaboradas na primeira unidade do volume destinado ao 6º ano das referidas 

obras. Em 6.1, analisamos o primeiro capítulo da obra Saludos e, em 6.2, da obra 

Cercanía. Ressaltamos que, para uma melhor compreensão dos apontamentos aqui 

feitos, encontram-se em anexo os capítulos analisados referentes às duas obras, 

disponíveis para visualização ao final deste artigo. 

6.1 SALUDOS  

 A primeira unidade do volume 1 da coleção recebe o título Hola, ¿qué tal? 

(ANEXO A, p. 29) e tem como objetivo o reconhecimento e a utilização de estruturas 

básicas para que o aluno cumprimente e faça apresentações em espanhol. Para tanto, 
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apresenta personagens fictícios que se dizem pertencer a uma nacionalidade hispânica. 

O professor é convidado a seguir as sugestões do manual para a realização das 

atividades e recomenda um bate-papo entre os alunos, mediado pelo professor, com 

perguntas que irão ativar seu conhecimento prévio em relação ao tema. 

           Na primeira seção, Así se dice (MARTÍN, 2012, p. 6), os alunos ouvem um áudio 

de quatro alunos hispânicos se apresentando, devendo marcar dentro de uma lista dada 

as informações que supõem compor o áudio. A segunda seção, intitulada Así lo dices 

(ANEXO A, p. 30), remete ao exercício da seção anterior para confirmação de hipóteses 

feita pelos alunos. As demais perguntas requerem respostas simples com base na 

compreensão auditiva, não exigindo maior reflexão por parte do aluno. Há uma única 

pergunta na qual se solicita um paralelo entre as línguas espanhola e portuguesa: Y tú, 

¿qué expresiones sueles usar em português para saludar a las personas?  O exercício 2 

torna-se mais complexo, pois os alunos devem produzir um pequeno texto, com suas 

informações pessoais, usando as estruturas aprendidas na seção Así se dice. 

            Na seção Charla (ANEXO A, p. 30), existem três exercícios. A tarefa 1, a ser 

realizada após a audição do CD, é  composta de várias frases, nas quais o aluno deve 

marcar Verdadeiro ou Falso, corrigindo as falsas. A tarefa 2 é a transcrição do diálogo 

do áudio, no qual algumas palavras foram omitidas para que o aluno complete estas 

lacunas. Ambas as tarefas estão direcionadas à compreensão auditiva. No entanto, 

partindo do pressuposto de que esse é o primeiro contato dos alunos com a língua 

espanhola e por ainda não terem aprendido os fonemas, é provável que encontrem 

dificuldade ao transcrever algumas das palavras ouvidas, como Sevilla, por exemplo. Na 

tarefa 3, são expostas algumas expressões que devem ser usadas para completar 

diálogos. A maior parte dessas sentenças é inédita para os alunos e as imagens utilizadas 

não auxiliam na associação, uma vez que nem todas são facilmente percebidas 

(MARTÍN, 2012, p. 10). Nota-se, nessa composição, a ausência de instruções que 

possam ajudar o aluno a realizar a atividade. Pede-se somente que os alunos observem 

as imagens e completem com as frases adequadas. 

           A próxima seção, Y canta (ANEXO A, p. 31), busca fixar as estruturas e o 

vocabulário aprendidos, além de treinar a compreensão auditiva de maneira lúdica por 

meio da canção Latinoamérica (MARTÍN, 2012, p. 11).  De acordo com o manual do 

professor, a canção não é original devido às imposições da legislação relativa aos 
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direitos fonográficos. Como a composição foi elaborada especialmente para a coleção, 

os alunos perdem a oportunidade de conhecer o universo de cantores do mundo 

hispânico, apreciar sua cultura e refletir sobre problemas sociais, comumente 

manifestados em canções.  A música intitulada Latinoamérica utiliza o vocabulário 

relacionado às apresentações, como os verbos ser e llamarse e possui quatro estrofes. 

As duas primeiras fazem referência a Che Guevara e as duas últimas a Pablo Neruda. 

Ao lado da letra estão as imagens desses dois ícones da história da América Latina. A 

proposta é que os alunos cantem a canção e, depois, como atividade extra, divididos em 

grupos, elaborem uma paródia substituindo os nomes e as informações sobre Guevara e 

Neruda por dados dos componentes de seu grupo, fazendo as adaptações necessárias, 

sem perder o ritmo. O manual do professor disponibiliza uma lista com o nome dos 

países e de suas respectivas nacionalidades, caso seja necessário para a realização da 

atividade e também, sem nenhuma instrução adicional, algumas informações sobre a 

biografia das duas personalidades em questão. A nosso ver, a tarefa poderia ser mais 

bem aproveitada, pois faz referência a Che Guevara e Pablo Neruda apenas para fixar 

estruturas de apresentação e não realiza atividades de pré-leitura, ignorando o 

conhecimento de mundo dos alunos, uma vez que esses dois personagens impulsionam 

a curiosidade sobre os países da América Latina, estimulando atividades de pós-leitura. 

           Na seção Cómo se usa (ANEXO A, p. 32), são sistematizadas as estruturas 

gramaticais desenvolvidas no decorrer da unidade. Está dividida em oito atividades com 

instruções para auxiliar o docente, exceto a de número 4. A tarefa inicial é uma tirinha 

da personagem Mafalda que funciona como pretexto para iniciar a abordagem das 

estruturas de cumprimento e apresentação (MARTÍN, 2012, p. 12). No primeiro 

quadrinho, a protagonista saúda o personagem Miguelito e pergunta seu nome 

utilizando a frase Hola, ¿cómo te llamás? e o enredo da história gira em torno da 

aversão que Mafalda sente pela sopa. Logo após, são propostas três questões sobre o 

texto. As duas primeiras sobre o significado da palavra hola e a terceira, objetiva, sobre 

a repulsa dos personagens pela sopa. Para responder a última questão, o aluno deve 

conhecer o contexto e no livro há uma observação destinada ao docente para que, na 

hora da correção, comente sobre a repugnância da personagem pelo prato; no entanto, 

ao abordar o assunto, estará dando a resposta da questão. Nesse momento, seria 

importante falar sobre o gênero historieta, levando-os a refletir sobre as imagens e de 
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que forma elas fazem parte e contribuem para a compreensão global do texto. Outra 

observação é a presença do voseo a partir do verbo llamarse na forma llamás, indicando 

o uso do pronome vos. A recomendação dada ao professor é para, caso julgue 

conveniente no momento, comentar com os alunos o uso dessa variante. No entanto, se 

as variações são inerentes à língua, abordar o tema é imprescindível e não uma questão 

de conveniência.  Na tarefa seguinte, são abordados os pronomes interrogativos e os 

alunos devem relacionar duas colunas que vão formar perguntas. O exercício de número 

três é formado por duas questões referentes aos interrogativos da atividade anterior. A 

primeira pergunta “Quais palavras se parecem com as do português?”, dando três 

opções de respostas: todas, casi todas ou ninguna. A solução apresentada é a segunda 

opção, casi todas. Porém, é uma questão de perspectiva, uma vez que todos os 

pronomes interrogativos utilizados são parecidos com os similares da língua portuguesa. 

A segunda questão pede que sejam circuladas as principais diferenças entre uma língua 

e outra e ao docente é recomendado que atente o aluno para o uso do acento gráfico  nos 

interrogativos e para as diferenças ortográficas em relação às palavras que em português 

são escritas com q e que em espanhol são escritas com c. As atividades 4, 5 e 6 são 

exercícios para preenchimento de lacunas.  

 A de número 4 requer completar respostas com dados pessoais, a de número 5, 

depois de observar a tabela com as conjugações, pede que completem as orações com os 

verbos ser ou estar e a de número 6, da mesma maneira da anterior, solicita o uso dos 

verbos vivir, llamarse e estudiar. Na atividade 7, o aluno deve elaborar perguntas para 

cada resposta, e, na atividade 8, o aluno deve produzir dois pequenos textos em terceira 

pessoa apresentando os personagens das imagens. Os exercícios propostos nessa seção 

são estruturais e não funcionam dentro de um contexto para que possam ser analisados 

dentro de situações de uso da língua.  Também não se observa uma conexão com as 

seções anteriores, funcionando como um bloco à parte. Esta forma de organizar as 

atividades vai em sentido contrário ao que pedem os documentos educacionais. 

           Na seção seguinte, Algo más, (MARTÍN, 2012, p. 15) são abordados aspectos 

particulares da língua espanhola para a compreensão dos assuntos abordados no 

decorrer da unidade. São propostas três atividades (ANEXO A, p. 33). A primeira, após 

a leitura de um pequeno texto a respeito das variedades da língua, os alunos ouvem 

outra vez o áudio da primeira seção Así se dice para observar as diferenças na pronúncia 
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de cada personagem, que são de nacionalidades distintas. Na segunda atividade, os 

alunos ouvem uma canção com os nomes das letras do alfabeto que, assim como a 

anterior, foi produzida especialmente para obra e, na terceira atividade, devem 

preencher as lacunas com as letras assinaladas. Há também uma instrução para o 

professor abordar como os dígrafos ch e ll aparecem no dicionário, mas não menciona 

nada sobre a pronúncia dos mesmos. Nessa seção são propostos três exercícios extras, 

definidos no manual do professor. O primeiro é um trava-línguas, cujo objetivo é a 

prática da entonação; o segundo, um jogo de forca para estimular a memorização e o 

terceiro, a construção de um mapa-múndi, cujo objetivo é situar espacialmente os países 

de língua espanhola. A nosso ver, embora a primeiro exercício se intitule ¡Viva la 

diversidad!, os exercícios são direcionados apenas para as diferentes formas de 

pronúncia em espanhol. 

           A seção que encerra a unidade se chama Lee y reacciona (MARTÍN, 2012, p. 16) 

e tem como objetivo a compreensão leitora. A seção conta com oito atividades. A 

primeira e a segunda relacionadas à pré-leitura, pois buscam ativar conhecimentos 

prévios relacionados ao texto (ANEXO A, p. 34). A terceira envolve a leitura do texto, 

que são quatro cartas reais enviadas por leitores jovens dando informações sobre si a 

uma revista com o objetivo de fazer novas amizades. A atividade consiste em relacionar 

cada carta a uma determinada imagem. No quarto exercício, há um quadro para ser 

preenchido com dados dos autores das cartas. No quinto, devem ser marcadas 

informações encontradas no texto. No sexto, devem ser transcritas do texto as formas 

utilizadas por cada autor para identificar-se. No sétimo, devem sublinhar no texto as 

expressões utilizadas pelos autores para falar de seus passatempos favoritos e na última 

atividade é a vez do aluno escrever seus passatempos favoritos.  

 A seguir, são propostas atividades de pós-leitura envolvendo uma produção 

escrita na seção intitulada “Producción escrita”, na qual se pede que o aluno produza 

uma carta nos mesmos moldes das apresentadas no texto e finalizando a unidade, um 

exercício para a prática oral denominado “Para charlar”, formado por três perguntas 

relacionadas ao conteúdo da unidade, cujo objetivo é incentivar os alunos a expressar 

opinião sobre o tema estudado (ANEXO A, p. 35).  

 Como podemos constatar, o livro apresenta uma gama de exercícios estruturais, 

não acionando de modo efetivo um questionamento acerca do mundo do aluno, bem 
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como das diversas identidades dos países hispânicos.  Mesmo na última atividade 

Proyecto: Festival de poesía (MARTÍN, 2012, p. 20/21), com a proposta de realizar um 

festival de poesia, há uma preocupação grande com a pronúncia dos textos. Embora 

acreditemos ser importante, entendemos que os alunos poderiam também ser levados a 

conhecer e refletir sobre os autores das poesias e seus respectivos países, por exemplo. 

Esta forma de conduzir as atividades do livro difere das propostas sugeridas pelos 

documentos nacionais e pelo PNLD. Acreditamos que a composição das seções não 

contribui de forma efetiva, para alcançar o objetivo proposto pelo Guia do Livro 

Didático e não se encontra em consonância com a finalidade do ensino de espanhol nas 

escolas públicas, que visam a uma formação mais crítica do aluno. 

 

6.2 CERCANÍA 

 

Na obra Cercanía, o capítulo 1 do volume 6, recebe o título Identidad: ¡a 

comparar los otros conmigo! (ANEXO B, p. 41), e se inicia com personalidades 

reconhecidas mundialmente e oriundas do mundo hispânico, levando os alunos a 

refletirem sobre outras culturas. Designada ¡Para empezar! (CHAVES; COIMBRA; 

COUTO, 2015, p. 12), tem como objetivo mostrar os países que tem a língua espanhola 

como idioma oficial e apresentar personalidades do mundo hispânico. Nesta, é mostrado 

um mapa no qual estão destacados os países de língua espanhola e são expostas imagens 

de figuras célebres de alguns desses países utilizando estruturas básicas de apresentação. 

São feitas perguntas que induzem o aluno a uma reflexão sobre identidade e também 

como pretexto para iniciar a etapa seguinte. 

Na seção Lectura, o gênero discursivo trabalhado é cédula de identidade 

(CHAVES; COIMBRA; COUTO, 2015, p. 14). O autor menciona uma proposta de 

mudança no documento de identificação pelo governo brasileiro para posicionar o aluno 

sobre o assunto (ANEXO B, p. 42). Em seguida, observam-se os dados contidos em um 

modelo desse novo documento e marcam-se, em uma gama de doze itens, quais estão 

presentes nele. Na atividade 2 (ANEXO B, p. 43), ocorre um enlace com a etapa 

seguinte. Nela, o aluno deverá observar uma cédula de identidade chilena e inferir o 

significado da sigla DNI. Na parte seguinte, red (con) textual (ANEXO B, p. 43), 

deverá fazer a leitura do similar de um país de língua espanhola para, em seguida, 



   21 

 

 

passar para o próximo passo, Tejiendo la comprensión (ANEXO B, p. 43), e responder 

as perguntas referentes aos textos, tanto da cédula brasileira quanto da chilena. Na 

última etapa, Después de ler (ANEXO B, p. 43), são apresentadas perguntas que levam 

à reflexão sobre o tema. Em Vocabulario en contexto (ANEXO B, p. 43), são estudados 

os conteúdos lexicais relacionados aos dados pessoais, de acordo com o gênero 

discursivo estudado. Observa-se, assim, a interação do aluno de forma que este reflita a 

partir da observação do gênero questões relativas ao seu país e a um país hispânico, 

contrastando-os.  

Na seção Escritura, Conociendo el género (ANEXO B, p. 44), o aluno vai 

aprender as características do gênero discursivo ficha de inscrição a partir da leitura das 

informações de um curso de verão e responder a três questões que o induzirão a refletir 

sobre o conteúdo. Após esta atividade, aparece a seção Vocabulario en contexto 

(ANEXO B, p. 44) com o conteúdo lexical relacionado ao tema: estações e meses do 

ano. Em Planeando las ideas (ANEXO B, p. 44), logo após a leitura do texto, formado 

por anúncios de cursos de verão, são propostas três questões (ANEXO B, p. 45). A 

primeira pode ser respondida apenas com a leitura do título dos textos; a segunda faz 

uma conexão a partir do texto para o aprendizado dos dias da semana; já a terceira exige 

pesquisa no corpo do texto. Na terceira etapa, Taller de escritura (ANEXO B, p. 45), a 

produção textual proposta está relacionada ao conteúdo das etapas anteriores, pois se 

trata do preenchimento de uma ficha de inscrição e, na última etapa da seção 

(re)escritura (ANEXO B, p. 46), os alunos retornam à sua produção e conferem suas 

respostas à medida que forem comparando sua produção com a do companheiro de 

classe. Ao final dessa etapa, aparecem as seções Vocabulario en contexto (ANEXO B, 

p. 46), que atenta, de maneira contextualizada, para a questão da posição dos 

sobrenomes nos países hispânicos, e Gramática en uso (ANEXO B, p. 46), que trabalha 

as formas de tratamento formal e informal em uma série de três exercícios. O primeiro, 

ainda relacionado ao gênero ficha de inscrição e aos textos da etapa Planeando las 

ideas, simula uma ocorrência na qual o aluno é levado a refletir sobre a linguagem a ser 

utilizada. No exercício seguinte, são apresentadas algumas cenas cotidianas que deverão 

ser classificadas como formal ou informal. A terceira atividade envolve o uso dos 

pronomes pessoais utilizados em situações formais e informais. Há, no final da seção, 
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mais um exercício em que deverão ser escolhidas as perguntas que completam o diálogo 

observado. 

Na seção Habla, a etapa designada Lluvia de ideas (ANEXO B, p. 47), começa 

com a leitura de um texto onde são encontradas informações sobre quatro jovens. Em 

seguida, são apresentadas quatro atividades. Na primeira, deve ser atribuída ao 

personagem a sua nacionalidade e, pelo fato de a questão envolver conhecimento lexical 

ainda não aprofundado, é oferecida uma lista com algumas nacionalidades para auxiliar 

a escrita. A segunda questão pede que o aluno faça a associação entre o instrumento 

citado pelo personagem à arte que pratica. A última atividade solicita que o aluno 

escolha uma dentre as opções de atividades culturais. Na etapa rueda viva: 

comunicándose (ANEXO B, p. 47), é proposta uma atividade em dupla na qual os 

envolvidos devem ter optado pelo mesmo curso durante a produção escrita da seção 

anterior. Irão se apresentar em espanhol, utilizando as informações aprendidas no 

decorrer da unidade. Na última etapa da seção, ¡a concluir! (ANEXO B, p. 47), o aluno 

deve anotar, em uma tabela, dados fornecidos oralmente pelo companheiro na atividade 

da etapa anterior e compará-los com os seus. No livro, há a instrução para comparar as 

semelhanças e diferenças, não havendo maiores orientações para continuidade da 

atividade.  

Na seção, ¿Qué voy a escuchar? (ANEXO B, p. 48), após uma breve explicação 

sobre a canção “Muévete” a ser ouvida, são apresentadas quatro atividades cuja função é 

ativar o conhecimento prévio do aluno. A primeira delas leva à reflexão sobre o título ao 

perguntar o significado da palavra “muévete”. Na segunda, o aluno deve formular 

hipóteses sobre quem deve ‘mover-se’. Na terceira questão, deve buscar em uma sopa 

de letras o termo “latinoamérica” a partir de pista dada no enunciado e na última 

atividade. Depois de uma breve explicação sobre o argumento da canção, o aluno deve 

tentar completar um trecho da música com a palavra que falta. A etapa seguinte, 

Escuchando la diversidad de vocês (ANEXO B, p. 48), conta com duas atividades. A 

primeira envolve ouvir a música concomitante à leitura da letra. Durante esse passo é 

solicitado que sejam circuladas as palavras que possuam pronúncia diferente quando 

lidas por falantes de língua portuguesa. Na segunda (ANEXO B, p. 49), os alunos 

devem escrever os nomes dos países mencionados.  A terceira etapa, Comprendiendo la 

voz del outro (ANEXO B, p. 49), envolve questões de compreensão textual e dispõe de 



   23 

 

 

cinco exercícios. No primeiro, por já ter ouvido a canção, o aluno vai confirmar as 

hipóteses formuladas na etapa ¿Qué voy a escuchar?, de ativação do conhecimento de 

mundo do aluno. Em seguida, pede-se que o aluno faça a relação entre a questão do 

racismo e a palavra soweto, e que pesquise sobre essa última. A terceira atividade é um 

jogo envolvendo países de língua espanhola. A quarta é para responder o significado da 

palavra “pa’”, que se trata da contração da preposição “para”, fato facilmente 

perceptível devido à semelhança entre os idiomas português e espanhol e ao contexto no 

qual está inserida a palavra. Na última questão, questiona-se o efeito produzido pela 

regularidade da repetição da palavra “muévete”.  

Na seção, Oído perspicaz: el español suena de maneras diferentes (ANEXO B, 

p. 49), são propostas duas atividades envolvendo o alfabeto. A primeira requer ouvir e 

repetir as letras, a letra ñ e soletração de palavras e a segunda, um jogo, onde se devem 

escrever três palavras com as letras determinadas.   

Como se pode observar, nas atividades apresentadas há sempre uma relação com 

um gênero discursivo, como dito no manual do professor, trabalhado a partir das quatro 

habilidades linguísticas: ler, ouvir, escutar e escrever. As etapas se apresentam por meio 

de exercícios que envolvem a pré-leitura, leitura e pós-leitura, fazendo com que o aluno 

expresse suas ideias, interaja com o texto e com o mundo que o cerca. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Neste artigo, tivemos como objetivo trazer uma reflexão sobre o uso do livro 

didático nas aulas de espanhol. Para tanto, selecionamos dois livros, o primeiro, 

intitulado Saludos, utilizado em uma escola privada na qual trabalhei como professora 

de espanhol, e o outro, Cercanía, que vem sendo aprovado pelo PNLD e recomendado 

para utilização nas escolas. Como foi preciso fazer um recorte, optamos por analisar a 

primeira unidade do volume destinado ao 6º ano de cada coleção.  

 As obras aqui relacionadas trouxeram à tona a necessidade de que estes 

materiais, ao mesmo tempo em que abordam o conteúdo linguístico a ser estudado, 

levem aos alunos a se verem como cidadãos críticos, conforme sinalizam os 

documentos de bases educacionais. Não buscamos aqui caracterizar se determinada obra 

é melhor ou não quando comparada à outra, mas refletir sobre o seu conteúdo, a fim de 
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saber se os livros estão em consonância com as diretrizes educacionais e, assim, possam 

ser um aliado do professor em prol da comunidade escolar.  

A partir de nossa análise, destaca-se a forma pela qual as obras abordam a 

gramática, uma vez que, embora ambas se descrevam como congruentes às orientações 

dos documentos educacionais, apresentam diferentes abordagens do componente 

gramatical. A obra Saludos apresenta vários exercícios exclusivamente estruturais. Ao 

ensinar os verbos Ser e Estar, por exemplo, parte da conjugação e do pedido para que se 

completem as frases de acordo com o sujeito, de forma descontextualizada de todo o 

conteúdo abordado ao longo da unidade.  Há ainda, na obra, uma predominância de 

exercícios de compreensão auditiva. Em momento algum, se reflete, nas atividades, 

sobre algum tema de cunho social. Na obra Cercanía, não há uma referência explícita a 

conteúdos gramaticais. Estes são organizados e desenvolvidos de forma a que o aluno 

reflita sobre o tema a ser abordado. Assim, ao trabalhar os tratamentos formal e 

informal, por exemplo, o livro leva o aluno a refletir sobre as situações nas quais usaria 

um ou outro, fato que se mostra positivo com relação ao que propõem os documentos 

norteadores da educação.  

Outro ponto passível de comparação é o trabalho realizado com atividades 

relacionadas à música. A obra Saludos apresenta a canção intitulada “Latinoamérica”, 

produzida especialmente para a obra, com o objetivo de fixar a estrutura relacionada a 

apresentações. A atividade não apresenta nenhuma discussão a respeito da temática da 

canção que, por sua vez, não reflete a realidade da música hispânica. Na obra Cercanía, 

a canção trabalhada é a intitulada “Muévete” do cantor panamenho Rubén Blades. Há 

um trabalho inicial com hipóteses de leitura sobre a temática “igualdade e liberdade” a 

fim de que os alunos se mobilizem sobre o tema. Em seguida, pede-se que os alunos 

investiguem sobre o tema racismo. Os alunos, desse modo, têm a possibilidade de 

conhecer um cantor hispânico e reconhecer ou reconhecer-se na temática abordada. 

Assim, este artigo deixa manifesta a necessidade de uma constante revisitação 

dos materiais utilizados em nossas escolas. Os livros didáticos precisam ser vistos por 

profissionais da educação e especialistas da área que possam fazer uma análise para que, 

ao receber esse material, o professor possa tê-lo como um aliado. O livro didático faz 

parte de uma política pública e, portanto, cabe pensar que estar inserido dentro de um 

programa educacional corrobora para a inclusão do espanhol como disciplina escolar. 
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No entanto, essas obras não podem ausentar-se de abordar temas de importância social e 

que fazem parte da formação de um cidadão crítico e ciente das questões existentes no 

mundo atual. É importante que o professor reflita sobre esses pontos para que possa 

escolher um material que venha, de fato, contribuir em suas aulas. Para tanto, vale 

ressaltar novamente a importância de que estes proporcionem momentos de reflexão e 

criticidade.  

Lamentamos que a atual política educacional tenha retirado a língua espanhola 

do PNLD e não venha mais a ofertar esse material didático aos diversos alunos das 

escolas públicas, pois, como já dito, pode ser o único material impresso que muitos 

alunos têm em mãos. A escolha de uma língua também precisa estar voltada para a 

necessidade da comunidade escolar e não cabe uma única opção de material didático em 

língua estrangeira a ser oferecida ao aluno.  Como a legislação em vigor é recente, 

somente com o decorrer do tempo e com as próximas edições do PNLD será possível 

observar como se posicionarão as políticas educacionais em relação à língua espanhola: 

se irão perceber o equívoco a tempo de revertê-lo voltando a dar o devido espaço ao 

idioma como disciplina escolar ou se ela terá que percorrer, outra vez, o longo caminho 

para conseguir reafirmar sua importância. 
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ANEXO A -   SALUDOS: CURSO DE LENGUA ESPAÑOLA             
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ANEXO B – CERCANÍA: ESPAÑOL 
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