
Revista de Humanidades, Tecnologia e Cultura                   ISSN 2238-3948 

Faculdade de Tecnologia de Bauru                        volume 02 – número 01 – dezembro/2012 

P
ág

in
a8

0
 

 
 

Gênero textual relato de viagem: das práticas sociais ao objeto de 

ensino em LE 

Brenda Rocio Ruesta Barrientos1 
Maria José Damiani Costa2 

 

Resumo 
 Ao considerar a língua um fenômeno social, o educador assume, também, o papel de mediador 
cultural, propiciando o contato, em sua sala de aula, com outras culturas e contribuindo para a 
construção do conhecimento plural e heterogêneo da língua socializada.  Nesta perspectiva, o 
presente trabalho apresenta um recorte da pesquisa “elaboração de material didático para grupos 
específicos” e tem por objetivo socializar os resultados da aplicação de materiais didáticos apoiados 

em gêneros textuais que proporcionam o diálogo intercultural no ensino/aprendizagem da língua 
estrangeira. Para o desenvolvimento da proposta foi construído uma sequência didática 
fundamentada na teoria de gêneros textuais e os resultados propostos partem da prática pedagógica 
desenvolvida a partir do estudo do livro e do filme Diários de Motocicleta - Notas de un viaje por 
América Latina.  
Palavras-chave Interculturalidade. Ensino. Gênero textual.  
 
Text genre travel report: from social practices to teaching subject in LE 
ABSTRACT  

When considering language as a social phenomenon, the teacher takes also the role of a cultural 
mediator with other cultures, providing the contact in your classroom, and contributing to the 
construction of plural and heterogeneous knowledge of the socialized language. In this perspective, 
this paper presents part of the research "development of teaching materials for specific groups" and 
aims to socialize the results of the application of teaching materials, supported by textual genres 
which provide intercultural dialogue in teaching / learning of the foreign language. For the 
development of the proposal, a didactic sequence based on genre theory was constructed, and the 
proposed results stem from the teaching practice developed from the study of the book and movie 
The Motorcycle Diaries - Notes on a Latin America Journey. 
Keywords: Interculturalism. Teaching. Genre. 

 
Género textual relato de viaje: de las prácticas sociales al objeto de enseñanza en  LE 
Resumen  
Al considerar la lengua un fenómeno social, el educador asume, también, el papel de mediador 
cultural, propiciando el contacto, en su salón de clase, con otras culturas y contribuyendo para la 
construcción del conocimiento plural y heterogéneo de  la lengua socializada.  En esta perspectiva, el 
presente trabajo presenta un recorte de  la pesquisa “elaboración de material didáctico para grupos 
específicos” y tiene por objetivo socializar los resultados de la aplicación de materiales didácticos 

apoyados en géneros textuales que proporcionan el diálogo intercultural en la enseñanza/aprendizaje 
de lengua extranjera. Para desarrollar la  propuesta fue construida una secuencia didáctica 
fundamentada el teoría de géneros textuales y los resultados propuestos parten de la práctica 
pedagógica desarrollada a partir del estudio del libro y película Diários de Motocicleta - Notas de un 
viaje por América Latina.  
Palabras clave Interculturalidad. Enseñanza. Género Textual. 
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Introdução 

Bakhtin (2004) afirma que a linguagem é um construto social histórico e ideológico, 

a qual determina a natureza do enunciado em tempo e espaço.  Assim, o ato comunicativo 

não está dissociado da cultura na qual ele foi produzido, e é na relação dialógica com o 

outro que ele se materializa e cria sentido: “A palavra é uma espécie de ponte lançada 

entre mim e os outros. Se ela se apoia sobre mim numa extremidade, na outra, apoia-se 

sobre meu interlocutor”. (Bakhtin 1988 apud Freitas, p.140) Ou seja, a língua não é 

abstrata nem ocorre isoladamente, ela sempre se depara com o outro na esfera dialógica 

entre sujeitos ativos que participam nesse jogo de interação: eu /outro – outro/eu. 

Atualmente, apoiados por uma visão social do discurso, os estudos em Linguística 

Aplicada ao ensino de línguas estrangeiras (LEs) sinalizam para uma abordagem que 

privilegie em sala de aula o uso do idioma nas distintas práticas sociais. Nesta nova 

perspectiva, a língua, seja ela materna ou estrangeira, é concebida como um fenômeno 

social dotado de práticas sociais culturalmente diversificadas. 

O professor de LE ao conceber a língua como prática social, deve proporcionar em 

sua sala de aula, um espaço rico e potencializador ao fomento de práticas sociais 

significativas. Essas práticas sociais efetivam-se, no fazer pedagógico do professor , no 

material didático trabalhado e na sua postura de mediador dessas práticas 

sóciodiscursivas e culturais.  

O ambiente de ensino está dotado de sujeitos que carregam uma bagagem 

histórica, social, cultural sempre plural e heterogênea, e apresentar propostas didáticas 

focadas nas práticas sóciodiscursivas e multiculturais da LE suscitarão conflitos e 

estranhamentos, pois ditas práticas se concretizam como cadeia hierárquica de redes 

histórico ideológicas, também, socialmente construídas. Por esse motivo, o professor de 

LE torna-se o principal agente ativo facilitador do processo de socialização de novas 

culturas e práticas, cabendo a ele, então, adotar uma postura de mediador cultural entre a 

Língua e cultura(s) que pretende ensinar e cultura(s) presentes dentro do contexto escolar. 

Tendo essas questões como referência, as indagações que nos fazemos são: Como 

motivar e efetivar esse processo de diálogo intercultural visando o conhecimento, 

tolerância e respeito à diversidade cultural alheia? Que procedimentos metodológicos o 
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professor de LE deve adotar para a construção de modelos didáticos que promovam a 

interculturalidade? 

Com o intuito de contribuir para o esclarecimento de esses questionamentos, 

apresentamos um recorte da proposta pedagógica ao ensino de espanhol como LE 

desenvolvida no Curso Extracurricular da Universidade Federal de Santa Catarina- UFSC.  

Essa proposta está na linha de pesquisa “Elaboração de Material Didático para 

Grupos Específicos” desenvolvida pelo NUSPPLE Núcleo de Suporte Pedagógico para 

Professores de Língua Estrangeira-UFSC. 

   

Gêneros Textuais, Diálogo Intercultural e Ensino 

Ao defendermos uma abordagem de ensino que contemple a visão de aquisição de 

língua como prática social, nossa prática docente está pautada nos gêneros textuais pois 

são entidades relativamente estáveis que orientam a nossa visão de mundo e o nosso 

comportamento e, assim sendo, todos os usuários de uma língua moldam sua fala em 

forma de gêneros.(BAKHTIN, 1992)  

Os gêneros textuais (GTs) por tanto, são estruturas de natureza flexíveis, variáveis 

e mais ou menos estáveis que servem como orientação de como os discursos funcionam, 

se estruturam e se concretizam, também em uma sociedade culturalmente distinta, 

“estrangeira” e, como defende Bakhtin (2003, p.283) “ os gêneros do discurso organizam o 

nosso discurso quase da mesma forma que o organizam as formas gramaticais 

(sintáticas)” Apoiados nessa perspectiva, acreditamos que trabalhar com GTs, permite 

capacitar o aluno no uso da língua de forma efetiva nos mais amplos e diversos contextos, 

tanto formais como informais, e isto de certa forma favorecerá uma aprendizagem mais 

significativa da língua, um diálogo intercultural.  

Dessa forma, se faz necessário que o professor de LE construa materiais didáticos 

que favoreçam uma abordagem de língua comprometida com esse diálogo intercultural 

entendido como “um fenômeno de interação entre culturas diversas, de descentralização e 

apreciação de diferenças, de modo que possa caracterizar a singularidade de cada 

individuo, juntamente com seu contexto cultural” (ZIPSER apud POLCHLOPEK, 2005). 
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A utilização do Gênero Textual Relato no ensino de LE  

Com base nos aspectos teóricos destacados anteriormente e na proposta de 

agrupação de gêneros realizada por Schneuwly e Dolz (2004, p.60-61) os quais propõem 

um esquema de organização dos gêneros textuais de acordo com as suas semelhanças 

presentes no contexto de produção e nas regularidades linguísticas que eles possuem, 

definimos a temática central: Diversidade Cultural Hispânica e a partir da elaboração de um 

mapa semântico (ANEXO 1) iniciamos a orientação e a elaboração das unidades 

sequenciais, decidindo que tipo de gênero textual melhor se adaptaria aos nossos 

objetivos. 

Para os autores Schneuwly e Dolz (1999, p.7), “do ponto de vista do uso e da 

aprendizagem, o gênero pode, assim, ser considerado um mega-instrumento que fornece 

um suporte para a atividade nas situações de comunicação e uma referência para os 

aprendizes”. Compartilhando desta visão, escolhemos o uso gênero textual Relato como 

corpus de nossa investigação, por apresentar os seguintes aspectos: 

 

Domínios sociais de Comunicação Documentação e memorização das 
ações humanas 

Aspectos tipológicos 
 

Relatar 

Capacidades de linguagem dominantes Representação pelo discurso de 
experiências vividas, situadas no tempo 

Gêneros Textuais Relato de experiência vivida, relato de 
uma viagem, diário íntimo etc. 

 

Passos metodológicos 

Com a finalidade de demonstrar os resultados da experiência pedagógica, 

especificaremos os desdobramentos metodológicos – etapas - e recursos didáticos 

utilizados. 

Para o desenvolvimento da pesquisa tivemos como público alvo (piloto) um grupo de 

estudantes universitários e profissionais em atuação, matriculados regularmente no Curso 

Extracurricular de Língua Espanhola da UFSC. Tendo em vista que a sequência didática 
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foi desenvolvida durante todo o curso com esse grupo, faremos, aqui, um recorte para 

apresentação das atividades desenvolvidas em quatro etapas para a elaboração e 

produção do gênero textual Relato. As três primeiras etapas foram idealizadas para levar o 

aluno, através de outros gêneros textuais – escritos e/ou orais -, à construção do gênero 

pretendido como objeto principal: o Relato de Viagem. 

Ressaltamos que a construção da sequência didática parte da temática central: 

“Diversidade Cultural Hispânica” e teve como o estudo o livro: Diários de Motocicleta - Notas 

de un viaje por América Latina de Ernesto Che Guevara e da visualização do filme: Diários 

de Motocicleta do diretor Walter Salles.  

 

1ª ETAPA: Diversidade Cultural Hispânica: preparando as malas para o encontro de 

culturas 

  No início do semestre para obtermos um perfil geral da turma primeiramente 

perguntamos ao grupo quais seriam os interesses particulares de cada estudante sobre 

aprendizado de espanhol. Os alunos foram respondendo em voz alta e comentando suas 

diversas motivações, as respostas foram variadas como: “aprendo porque é importante na 

carreira falar idiomas”, “porque gosto da língua”, “estudo porque é necessário no contexto 

MERCOSUL”, “quero aprender porque o Brasil é um país rodeado de países que falam 

espanhol, porém não se comunica com seus vizinhos pela diferença da língua”,” quero 

aprender a escrever e falar fluente” 

Após ouvir as motivações dos estudantes, percebemos que a maioria demonstrou 

interesse em aprender os aspectos culturais dos países de língua espanhola e pontuaram 

que na maioria de cursos de língua este aspecto é pouco abordado. 

Por isso, com o intuito de incentivar a pesquisa para o conhecimento da riqueza da 

diversidade cultural existente nos países hispânicos, e principalmente motivar o diálogo 

entre línguas e culturas diferentes, realizamos um sorteio das bandeiras dos países 

hispânicos. Cada estudante sorteou uma bandeira e teve tempo necessário para realizar a 

pesquisa em casa e apresentar ao grupo algum aspecto escolhido do país sorteado, por 

exemplo: história, música, culinária, literatura, geografia etc. 

Estipulamos 15 minutos para cada apresentação oral. É importante destacar que, 



Revista de Humanidades, Tecnologia e Cultura                   ISSN 2238-3948 

Faculdade de Tecnologia de Bauru                        volume 02 – número 01 – dezembro/2012 

P
ág

in
a8

5
 

durante cada apresentação foram realizadas discussões que objetivaram fazer com que os 

estudantes pudessem relacionar seus conhecimentos prévios e experiências relativas à 

aquele país. Por intermédio dessa atividade, os estudantes puderam expressar as suas 

experiências individuais, construindo coletivamente um diálogo entre o novo saber 

aprendido e o conhecimento prévio.  

 

2a ETAPA: Cinema: criando o cenário multicultural através de gêneros orais e 

escritos 

Considerando a importância da abordagem sobre as culturas, realidade histórica e 

social da América Latina, principalmente no que se refere aos países Argentina, Chile e 

Peru, foi escolhido para assistência em sala de aula o filme: Diários de Motocicleta de 

Diretor Walter Salles, já que esse filme está baseado nos relatos de viagem escritos pelo 

argentino Ernesto Guevara, conhecido mundialmente como “El Che Guevara”, reunidos no 

livro: Diarios de Motocicleta: Notas de un viaje por América Latina.  

Após a visualização do filme, a fim de motivar a competência comunicativa e 

reflexão para construir um diálogo intercultural conjunto, realizamos uma roda de conversa 

para recapitular a história e os temas tratados dentro do filme. Em seguida, para verificar o 

conhecimento prévio e introduzir o tema “gênero textual Sinopse” e suas práticas sociais, 

perguntamos aos estudantes: - O que entendem por Sinopse? Onde se pode encontrar? 

Qual é o objetivo da sinopse? Para quem se destina?, etc. 

Os estudantes foram relembrando as cenas do filme e dialogando coletivamente 

sobre os aspectos culturais, políticos, históricos e sociais presentes naqueles países e 

também através das suas experiências de viagens a países da América Latina. A partir das 

questões construímos uma discussão sobre as características desse tipo de texto, a fim de 

sistematizar os conceitos e a partir das respostas elaborarmos coletivamente o conceito de 

Sinopse. Verificamos que por ser um gênero textual presente na prática social dos alunos 

eles não tiveram problemas em defini-lo. Na sequência, objetivando desenvolver a 

competência escrita e a produção do gênero textual, entregamos aos alunos uma ficha e 

solicitamos a elaboração da Sinopse do filme anteriormente observado. 

 Com um nível de dificuldade razoável, as tarefas acima referidas, não apresentaram 

maiores problemas para os alunos, pois essa atividade foi executada prazerosamente em 
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sala de aula e com auxílio e monitoramento do professor. Para dar término a esta 

sequência didática, os estudantes compartilharam em uma roda de leitura suas produções 

escritas e finalizamos a tarefa solicitando a entrega do texto para análise e registro da 

tarefa. 

 

3a ETAPA: Literatura: as diferentes “estradas” linguísticas  

Visando aprimorar a competência de leitura e compreensão textual, assim como 

fomentar a experiência do prazer da leitura dentro da sala de aula, a terceira etapa se 

desenvolveu a partir da leitura da seleção de alguns capítulos do livro Diarios de 

Motocicleta - Notas de un viaje por América Latina. A atividade desenvolveu-se em três 

encontros nos quais os estudantes dividiram-se em grupos de quatro, cada grupo com 

diferentes capítulos “Notas de un viaje” correspondentes ao livro. Primeiramente, cada 

integrante do grupo teve que ler individualmente e silenciosamente a nota para depois, em 

um segundo momento, dialogar entre o grupo a respeito do capítulo e assim construir uma 

síntese. 

Durante a leitura, para esclarecer as dúvidas dos estudantes referentes ao léxico, 

expressões idiomáticas, típicas dos falantes argentinos, realizamos contextualizações 

pertinentes a respeito da situação de enunciação para uma melhor compreensão do 

fenômeno linguístico. Após o término da tarefa de síntese, os estudantes socializaram com 

os outros grupos sua leitura do capítulo. 

Cabe ressaltar que nesta atividade, os alunos se demonstraram muito participativos 

porque além compartilharem a leitura coletivamente, foram incentivados relacionar o filme 

e texto resgatando assim o conhecimento prévio obtido através da visualização do filme. 

Além disso, foi promovido o diálogo coletivo entre estudantes e professor oportunizando 

trocas de suas próprias experiências, evidenciando os confrontos culturais vivenciados 

através de suas viagens pela América Latina e outros países. 
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4ª ETAPA: Gênero Textual Relato de Viagem: nosso destino final 

 Visando o enlace com as etapas anteriores, e com a finalidade de fazer com que os 

alunos expressassem o conhecimento adquirido através das etapas do Cinema e Literatura 

já trabalhados, iniciamos um diálogo com o grupo perguntando: De que tratou e em que se 

baseou o filme visto na segunda etapa? Quem, onde, como, e por que foi escrito? A partir 

das respostas dos alunos nas quais reconheceram o gênero textual diário de viagem, 

discutimos sobre a estrutura desse gênero textual, a qual, já tinha sido tratada no filme e 

retomada a partir da leitura do livro, e sistematizamos as características linguísticas da 

função social do texto: finalidade, destinatários e conteúdo. Com o propósito de efetivar o 

conteúdo discutido, solicitamos a tarefa final que consistiu em uma produção textual 

“predominantemente” descritiva, para o melhor entendimento exemplificamos a tarefa 

entregando-lhes modelos de gêneros textuais tais como: Relato de experiência, diário de 

viagem, diário íntimo, autobiografia etc. Na sequência os estudantes produziram o gênero 

textual relato de viagem.  

 Por fim, com o intuito de socializar as produções textuais realizadas pelos estudantes, 

organizamos uma roda de leitura e conversa onde os estudantes puderam socializar as 

experiências vivenciadas em viagens a partir do gênero textual construído. 

 

Resultados  

Ao concebermos a língua como um fenômeno social, dotado de práticas sociais 

culturais e socialmente diversificadas, acreditamos que o presente trabalho cumpre com a 

reflexão e socialização de uma ressignificação do fazer pedagógico do profissional do 

ensino/aprendizagem de LE.  

Observamos que a utilização do gênero textual relato fomentou nos alunos posturas 

predispostas e sensíveis ao diálogo intercultural, e proporcionou à prática docente uma 

consonância com o proposto entre os estudiosos da área de ensino de LE, pois como 

proclama o texto dos Parâmetros Curriculares Nacional (PCN, 1998, p.19), “ao entender o 

outro e sua alteridade, pela aprendizagem de uma língua estrangeira, ele aprende mais 
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sobre si mesmo e sobre um mundo plural, marcado por valores culturais diferentes e 

maneiras diversas de organização política e social.”  

Também, os estudantes durante as etapas de pesquisa, diálogo, leitura e produção 

textual se mostraram abertos ao conhecimento e ao respeito à diversidade cultural 

presente no mundo hispânico, assim como uma predisposição para a construção do 

diálogo intercultural, com a participação comprometida no processo de interação e 

construção do conhecimento. 

Ressaltamos, ainda, que através da configuração das atividades didáticas no mapa 

semântico, o qual organizou graficamente as unidades didáticas foi possível construir 

materiais didáticos “tecidos” tanto à temática e gêneros em questão como ao interesses e 

necessidades específicas dos aprendizes, isto propiciou conhecer melhor o perfil dos 

estudantes e dialogar com a realidade histórica vivenciada pelos mesmos.  

Por isso, nossa proposta, baseada no uso de gêneros textuais como ferramenta 

didática no ensino de ELE resultou muito significativa, já que ao ensinar como os diferentes 

gêneros circulam na sociedade, estamos ensinando e motivando direta ou indiretamente 

as diferentes formas de expressar discursos no mundo, conforme Lajolo afirma: “Só a partir 

da evocação de experiências vividas pelos leitores o texto encontra seu sentido.” (1994, 

p.99) 

Acreditando em nossa proposta, possibilitamos aos aprendizes, através do domínio 

de gêneros textuais, que buscassem acionar suas próprias experiências fazendo do 

diálogo com o texto um processo ativo de interpretação e construção de significados que 

vão além do conhecimento e reprodução simplista de estruturas linguísticas abstratas, para 

um fenômeno de interação significativa, buscando alcançar objetivos em situações 

específicas e contextualizadas. Pois, como afirma Bronkart (1999:103), “a apropriação de 

gêneros é um mecanismo fundamental de socialização, de inserção prática nas atividades 

comunicativas humanas”, isto nos permite afirmar que a nossa proposta de trabalho com 

gêneros textuais, propiciou aos estudantes construir experiências de legitimação discursiva 

dentro do espaço escolar. 
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ANEXO I 

 

 

        Mapa Semântico 

 

 

 

 

 

 

 


