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ESPAÑOL, POR EXEMPLO
*Otavio Goes de Andrade
**Geane Maria Marques Branco Sanches

RESUMO
O presente texto tem por objetivo fazer uma resenha a respeito da obra
Español, material didático voltado para falantes de português como língua materna, em especial brasileiros. Abordaremos a sua concepção, tendo em vista o público ao qual se dirige e também a sua eficácia enquanto material de ensino versátil e adaptável a vários contextos.
PALAVRAS-CHAVE: Língua Espanhola; Materiais Didáticos; Aprendizes Brasileiros.

ABSTRACT
The current text aims to write a review about the book called Español, which
is a teaching material created for speakers who have Portuguese as their mother
tongue, Brazilians in particular. We will broach its conception aiming the public
to which it is directed, as well as its efficiency as a versatile material adaptable to
a range of contexts.
KEY-WORDS: Spanish Language; Teaching Materials; Brazilian Learners.
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1. INTRODUÇÃO
A profissão de Secretário Executivo, regulamentada (1) de acordo com a
Lei no 7.377/85 e a Lei Complementar no 9.261/96, requer dentre as competências
e habilidades necessárias à profissão, o conhecimento da língua materna e também de idiomas estrangeiros. Tendo em vista a especificidade citada anteriormente e o fato de o espanhol ser uma língua de inegável valor internacional, (2) além de
ser o idioma oficial de nove países vizinhos do Brasil, torna-se relevante a sua
importância para o profissional de Secretariado Executivo no âmbito brasileiro.
Sendo assim, resenharemos a obra Español, com o objetivo de ressaltar as suas
características no que concerne ao seu emprego com aprendizes brasileiros.
1.1. A obra
A música “Ispagnoli, si divertono per le strade” de Bocherini inicia de
forma agradável as unidades da obra Español, publicada no início de 2001, pela
Editora Arco Libros, de Madri. Tal material vem sendo amplamente utilizado em
todo o território nacional, tendo boa acolhida em cursos de várias instituições,
como é o caso do Curso de Secretariado Executivo do Centro Universitário Filadélfia – UniFil, dos Cursos de Letras, Secretariado Executivo e Administração, da
Universidade Estadual de Londrina – UEL e do Curso de Letras da Faculdade
Paranaense (FACCAR), dentre outros.
Antes de iniciar os comentários sobre a obra, parece-nos pertinente fazer
menção a quem a elaborou, assim como ao contexto no qual foi criada.
1.2. As autoras
Adja Balbino de Amorim Barbieri Durão é mestre em Língua Espanhola e
Literaturas Hispânicas, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutora em
Lingüística pela Universidade de Valladolid, Espanha. Suas linhas de pesquisa
atuais centram-se nos problemas de ensino/aprendizagem de brasileiros estudantes da língua espanhola, bem como em aspectos referentes ao ensino de segundas
línguas em geral. Atualmente, é professora de Língua Espanhola e Lingüística

1: A profissão de Secretario Executivo está regulamentada apenas na Espanha e no Brasil.
2: A língua espanhola é falada em 21 países, sendo um dos idiomas oficiais da Organização das
Nações Unidas (ONU), Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura
(UNESCO), União Européia (UE) e Mercado Comum do Sul (MERCOSUL).
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Aplicada em universidades brasileiras, assim como tem atuado nos cursos de formação de professores e no “Máster em Enseñanza de Español para Profesores
Brasileños” do Instituto Cervantes.
Maria Cibelle González Pelizzari Alonso é mestre em Ensino de Espanhol
como Língua Estrangeira pela Universidade Nebrissensis de Madrid. Atualmente, é professora de Língua Espanhola do Colégio Miguel de Cervantes de São
Paulo e da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, além de trabalhar na
Assessoria Lingüística da Embaixada da Espanha de São Paulo.
1.3. O contexto da criação
O ensino do espanhol como língua estrangeira está chegando a uma
fase de maturidade, depois da eclosão ocorrida nas duas últimas décadas. Muito
embora já exista no Brasil metodologia para a construção de um perfil profissional mais adequado ao que se espera de um professor de espanhol como língua
estrangeira, o mercado editorial ainda está carente de materiais, visto que aprender espanhol, tendo como língua materna o português, e ensinar espanhol para
alunos com esta mesma característica, pressupõem a disponibilidade de materiais
de apoio que levem em conta tais peculiaridades em todos os níveis de aprendizagem do idioma. Neste contexto surge “Español – Curso de Español para
Hablantes de Português”.
Español é um produto dirigido especialmente ao público brasileiro. Em
sua elaboração levou-se em consideração a relação e a proximidade existentes
entre as línguas portuguesa e espanhola, fato que condiciona de forma crucial
todo o processo de ensino/aprendizagem. Os temas abordados neste Curso e a
apresentação dos conteúdos têm como referência constante as características, as
necessidades e o contexto cultural do Brasil, bem como a maneira de entender o
mundo própria dos brasileiros.
A obra está organizada em três níveis de dificuldade: Básico (1 e 2), de
autoria das professoras supracitadas, Avançado (1 e 2) e Superior (1 e 2). É uma
publicação dirigida a um público com idades variadas (a partir de 14 anos), podendo ser utilizado tanto no ensino médio como em diferentes academias ou escolas de idiomas, assim como em universidades e instituições de ensino superior,
sempre levando-se em consideração a carga horária disponível e o nível de conhecimento do idioma que se almeja para os estudantes. Cada volume contém
oito unidades, sendo duas de revisão, apresentadas (cada uma delas) após a seqüência de três unidades. Além do livro do aluno (impresso), há também o material sonoro correspondente, registrado digitalmente (gravação).
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O grande diferencial da obra é a Guia Didáctica que acompanha cada tomo,
com sugestões de atividades e procedimentos, assim como apresentando as respostas dos exercícios propostos. O livro-guia de cada tomo possui a mesma paginação do livro do aluno, sendo que as páginas são reproduzidas em tamanho menor e com as indicações citadas anteriormente, ao redor, havendo espaço suficiente para que o professor faça suas próprias anotações no planejamento de cada
unidade. A idéia que norteia a proposta da Guia Didática é a de manter um diálogo constante entre o autor e o professor, propiciando assim o uso otimizado da
obra.
O conjunto da obra Español segue as diretrizes do Plano Curricular do Instituto Cervantes, com um recorte nocional funcional. Há espaço para a prática de
exercícios estruturais e a possibilidade de realização das tarefas que vão ao encontro das necessidades de comunicação na vida real.
Nos exemplares referentes ao nível básico, cada unidade é aberta com um
diálogo que define o tema central a ser trabalhado, seguido, basicamente, pelas
seguintes subdivisões:
Dale a la lengua - Práticas de fonética - (exemplo extraído do Básico 1, p.138)
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Escucha mientras lees - Textos com gravação
(exemplo extraído do Básico 1, p.204)
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Para que sepas - Informação cultural - (exemplos extraídos do Básico 1, p.12)
Observa y aprende - Informação comunicativa
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Fíjate en esto - Explicações contrastivas português/espanhol
(exemplo extraído do Básico 1, p.129)

Así es - Informação gramatical - (exemplo extraído do Básico 1, p.151)
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Está claro - Exercícios de compreensão - (exemplo extraído do Básico 1, p.11)

Ahora, practica - Prática dos aspectos lingüísticos e comunicativos apresentados (exemplos extraídos do Básico 1, p.151)
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O uso de materiais autênticos é uma característica que permeia toda a obra;
todas as atividades estão organizadas de forma a permitir ao docente a inserção de
materiais próprios para aprofundar aqueles tópicos que forem de maior demanda
por parte de seu alunado.
Ao final de cada unidade existem atividades complementares que podem ser
executadas fora do contexto de sala-de-aula; encontram-se também o resumo dos
conteúdos funcionais, gramaticais e temáticos tratados na unidade e uma listagem
do vocabulário diferencial português/espanhol.
3. CONCLUSÕES
Español demonstra ser um material didático que, seguramente, contribui
para a consolidação do ensino da língua espanhola para brasileiros, através das
múltiplas possibilidades oferecidas ao longo do desenvolvimento de suas unidades e também pela interface construída entre o português e o espanhol.
Ressalte-se a importância do projeto da Editora Arco Libros que, paulatinamente, vai introduzindo obras específicas na área do ensino do espanhol como
língua estrangeira para falantes de português, através de coleções elaboradas sob
a direção de professores de incontestável experiência. Iniciativas desta envergadura contribuem substancialmente para a formação dos estudantes brasileiros que
se dedicam à aprendizagem do espanhol como língua estrangeira.
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