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ÁREA TEMÁTICA:  

 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(X)   EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TRABALHO 

(    )  TECNOLOGIA 
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Apoio – CAPES/PIBID 

 
RESUMO – Este trabalho tem como objetivo apresentar a aplicabilidade do livro didático (LD) 
produzido pelo projeto PIBID espanhol da UEPG. A necessidade de elaboração deste material surgiu 
a partir do estudo da fundamentação teórica adotada pelo grupo, pois se constatou a carência de 
aplicabilidade desta teoria em LD no mercado editorial ou nos oferecidos pelo próprio governo. Assim, 
como metodologia de trabalho, o grupo decidiu elaborar seu próprio material abordando a teoria 
estudada no projeto, a qual se refere à teoria dos gêneros textuais (MARCUSCHI, 2008), ao conceito 
de africanidades (SILVA, 2003) e à importância da diversidade cultural nas aulas de língua 
estrangeira a partir das DCE-PR (2008), para assim colocá-lo em prática nas turmas de ensino médio 
na escola pública de atuação do projeto. Além disso, se objetivou divulgar de forma gratuita o LD 
produzido. Para a elaboração do LD, foi organizada uma estrutura das unidades didáticas (UD) pelas 
coordenadoras e supervisoras do projeto, a qual precisou ser seguida pelos bolsistas durante o 
processo de elaboração. Ao total, foram elaboradas 14 UD com temáticas diferenciadas, gêneros 
textuais diversos e questões de africanidades. A primeira edição do material consta de sete UD e, 
ainda, uma UD introdutória. Este material está sendo aplicado desde o 4º bimestre letivo de 2012. 
Como resultado, a partir do uso do LD, procurou-se desenvolver diversas atividades diferenciadas 
que despertassem a curiosidade e o interesse do aluno em aprender a língua espanhola, os alunos 
se sentem estimulados pela forma como os conteúdos são abordados. Busca-se trabalhar com 
atividades que façam com que os alunos participem e interajam no processo de ensino-aprendizagem 
tornando-se autônomos e críticos. Desta forma, percebemos uma grande receptividade e aceitação 
dos alunos com as atividades já realizadas, demonstrando maior entusiasmo, interesse e vontade em 
aprender a língua espanhola. 
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