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RESUMO – Atualmente, o Espanhol é uma das línguas mais faladas no mundo, sendo a língua oficial 
de 21 países, conquistando seu espaço no ensino de línguas estrangeiras. Em meio a um processo 
que, em pequenos passos, vem crescendo e tornando-se mais eficaz, a língua espanhola está sendo 
inserida nas comunidades escolares (ESTECHE, 2011). Porém, para se oferecer um ensino de 
qualidade dessa língua estrangeira, se faz necessário ter bons professores de espanhol e, para se ter 
bons profissionais na área, a formação destes deve se voltar para várias questões. O projeto PIBID 
Espanhol, formado por duas coordenadoras, uma professora supervisora e doze bolsistas 
graduandos do curso de Letras, tem o objetivo de fortalecer essa formação de novos educadores na 
área da língua espanhola focando, principalmente, a relação teoria e prática no que se refere aos 
gêneros textuais. Essa relação teoria e prática acontece de modo que os bolsistas, ao mesmo tempo 
em que estudam a teoria dos gêneros textuais, vão à escola pública colocar em prática seus 
conhecimentos. Como resultado, o PIBID Espanhol vem promovendo um ensino de qualidade da 
língua, indo além da aprendizagem estrutural, buscando um trabalho cultural, ampliando os 
conhecimentos de mundo dos alunos, através de uma abordagem que considere a teoria dos gêneros 
textuais (BAKHTIN, 2003; MARCUSCHI, 2008; DCE-PR, 2008). Assim, trabalhando de forma que 
aproxime a teoria da prática, conseguiu-se a produção de um livro didático e o uso desse livro 
durante um semestre letivo nas aulas de língua espanhola de uma escola pública da cidade de Ponta 
Grossa. 
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Introdução 
 

Este trabalho pretende apresentar a abordagem da teoria dos gêneros textuais que vem 
sendo aplicada, atualmente, nas aulas de língua espanhola de uma escola pública em que o PIBID 
Espanhol UEPG atua. O PIBID Espanhol trabalha com base nas teorias de Bakhtin (2003), 
Marchuschi (2008) e as abordagens das DCE-PR (2008). De maneira geral, esses fundamentos 
permitem compreender que, para se ensinar uma língua estrangeira, é necessário ir além do trabalho 
gramatical e estrutural, é preciso ensinar de maneira que os alunos possam interagir, discutir e 
compreender a língua. Trabalhando diferentes gêneros textuais, as aulas de Espanhol, junto com o 
PIBID, possibilitam que a sala de aula seja um espaço de aprendizagem diversificada, onde diversos 
assuntos podem ser trabalhados de diferentes formas, desde que se possa praticar o uso da língua 
espanhola. Cada gênero textual traz características próprias, que irão mostrar aos alunos que 
aprender Espanhol (ou outra língua estrangeira moderna) é aprender por meio de textos (orais ou 
escritos) autênticos, é refletir sobre quem fala/escreve, para quem fala/escreve, em que contexto 
fala/escreve, com quais propósitos, etc. Além disso, estudar língua estrangeira permite conhecer 
novas culturas, ampliar conhecimentos de mundo.  

Diante disso, os objetivos dessa apresentação se limitam a: 
 

 Objetivo Geral:  

Apresentar como o PIBID Espanhol está promovendo o ensino de Língua 
Espanhola em uma escola pública, abordando a teoria de gêneros textuais. 
 

 Objetivos Específicos: 

 
- oferecer aulas de Espanhol através do trabalho com os gêneros textuais; 
- promover um ensino de Espanhol através da teoria dos gêneros textuais; 
- elevar a qualidade na formação de futuros professores de língua espanhola. 

 
Segundo Marcuschi (2008, p. 152), os gêneros textuais são estudados desde Platão (tradição 

poética) e Aristóteles (tradição retórica), no entanto, o foco desses estudos se voltava principalmente 
para aspectos literários. Atualmente, a área da linguística vem contribuindo para a expansão das 
discussões dessa teoria, com diferentes linhas de tratamento para a temática. No caso desta 
pesquisa, nos baseamos na que Marcuschi define como linha bakhtiniana, a qual é influenciada 
fortemente pela orientação vygotskyana socioconstrutivista e pelas discussões sobre o conceito de 
sequência didática elaborado pela Escola de Genebra representada por Schneuwly/Dolz. 

Para explicarmos como se daria a relação da teoria dos gêneros textuais, defendida por esta 
pesquisa, com a prática do ensino da língua espanhola, iniciamos com a definição do conceito de 
gênero textual. Ainda segundo Marcuschi (2008, p. 155), gênero textual é a materialização dos textos 
(orais ou escritos) em situações comunicativas, por isso são encontrados em nosso dia a dia. Eles 
são marcados por “padrões sociocomunicativos característicos definidos por composições funcionais, 
objetivos enunciativos e estilos”, sendo que tais marcas não se dão aleatoriamente, pelo contrário, 
são determinadas por elementos históricos e sociais. Os gêneros podem ser expressos de diversas 
maneiras como, por exemplo, telefonema, carta pessoal, romance, notícia jornalística, piada, 
conversação espontânea, artigo científico, etc. 

Portanto, tratar o ensino da língua estrangeira (LE) fundamentado na teoria dos gêneros 
textuais significa assumir os discursos sociais que compõem essa língua, ou seja, considerar textos 
(orais e escritos) que fazem parte de práticas discursivas para ensinar a LE. Esses textos precisam 
ser autênticos e o trabalho com eles envolveria, segundo as DCE-PR (2008, p. 58), “a análise e a 
crítica das relações entre texto, língua, poder, grupos sociais e práticas sociais”. Nesse sentido, 
concordamos com Hila quando afirma que: 

No caso da leitura, o que se tem ressaltado é que a escola precisa formar 
leitores críticos que consigam construir significados para além da superfície 
do texto, observando as funções sociais da leitura e da escrita nos mais 
variados contextos, a fim de levá-los a participar plena e criticamente de 
práticas sociais que envolvem o uso da escrita e da oralidade. A noção, 
portanto, de prática social, convoca um dos primeiros argumentos em 
defesa do uso dos gêneros em sala de aula. (HILA, 2009, p. 159). 

 
Pensando na didática do ensino da língua espanhola, para desenvolver uma análise e uma 

crítica das relações que o texto estabelece com a língua, poder, grupos sociais, práticas sociais, é 
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necessário explorar alguns conceitos que estão embutidos na teoria dos gêneros textuais; entre eles, 
destacamos: suporte, esfera discursiva, identidade do/s emissor/es e do/s receptor/es, finalidade, 
tema, tipo textual e estrutura composicional do gênero. Sendo assim, ao se trabalhar com diversos 
gêneros textuais na aula de LE, esses conceitos terão que ser debatidos de diferentes formas por 
meio de atividades de compreensão textual e produção escrita.  

No entanto, ainda cuidando dos encaminhamentos metodológicos e da didática no trabalho 
com o gênero textual, temos que considerar o conceito de sequência didática (SD) elaborado por 
Schneuwly e Dolz (2004). Na SD, se torna necessário elencar alguns passos, o primeiro deles seria a 
apresentação de uma situação, que revelaria a necessidade e o motivo de produção de determinado 
gênero; o segundo seria ler o gênero textual em foco e realizar atividades de compreensão focando 
questões relacionadas ao suporte, esfera discursiva, identidade do/s emissor/es e do/s receptor/es, 
finalidade, tema, tipo textual e estrutura composicional; o terceiro seria a produção escrita do gênero 
em foco, já prevendo um processo de reescrita; e, o último passo seria tratar da circulação do gênero 
produzido em aula.  
 
Metodologia 

 
O PIBID Espanhol vem atuando em um colégio da rede pública, da cidade de Ponta Grossa, 

junto com doze bolsistas (atualmente, graduandos do curso de Letras Espanhol), uma professora 
supervisora (professora de Espanhol da rede pública) e duas professoras coordenadoras 
(professoras da UEPG), levando até a sala de aula um ensino baseado na teoria dos gêneros textuais 
e do conceito de africanidades. 

O grupo desenvolveu um trabalho que resultou em um livro didático, que vem sendo 
trabalhado em sala de aula, com turmas do ensino médio. O livro foi construído pelos bolsistas e 
pelas professoras participantes do projeto, foram produzidas quatorze unidades didáticas (sendo que 
no primeiro volume do livro, sete foram publicadas), sendo cada unidade baseada em um gênero 
textual distinto, possibilitando uma evolução e um trabalho diferente, a partir do andamento das aulas. 
Os bolsistas acompanham as aulas, auxiliando o desenvolvimento do trabalho com o livro junto dos 
alunos. 

Os bolsistas e as professoras vêm buscando aperfeiçoar o trabalho com os gêneros textuais 
a cada aula, verificando a evolução dos alunos e observando quais os métodos que, realmente, 
alcançam o objetivo proposto pelo livro didático. O trabalho com base nos gêneros textuais necessita 
de interatividade, portanto, não é válido insistir em métodos que não alcançam as expectativas 
esperadas. 

 
Resultados 
 

É possível verificar que o trabalho no colégio, depois da inserção das atividades do PIBID 
Espanhol, vem alcançando os resultados esperados, pois os alunos atingem as expectativas de 
aprendizagem, mostrando uma facilidade maior em trabalhar com a língua, a oralidade vem se 
elevando, a escrita evoluiu, além das participações nas aulas. Os bolsistas, também, estão se 
aperfeiçoando, trabalhando e pesquisando cada vez mais para poder colaborar o máximo possível 
com as atividades que o PIBID Espanhol vem realizando. Como o projeto está sendo aplicado, 
atualmente, os resultados estão em construção, totalmente positivos. 

 
Conclusões 

 
O que se pode concluir, até o presente momento, é que o PIBID Espanhol vem fazendo 

diferença, tanto com os bolsistas, com as professores participantes e com os alunos do ensino médio, 
todos estão se enriquecendo culturalmente em todos os assuntos que se relacionam à língua 
espanhola, além da experiência do trabalho que vem sendo realizado. O trabalho com diferentes 
gêneros textuais vem alcançado resultados satisfatórios ao fim de cada aula realizada. 
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