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Alguns autores concebem os gêneros textuais como instrumentos mediadores do ensino e de aprendizagem de
uma língua. São ao mesmo tempo mediadores das atividades dos seres humanos no mundo social podendo ser
considerados “modelos padrões” da construção de um todo verbal,  neles se refletindo o processo de evolução
das relações sociais. Diante disso, entendemos que o ensino de língua espanhola, tal como o de língua
materna,  pode ser repensado a partir do uso deste instrumento mediador. Partindo dessa concepção de ensino 
e aprendizagem, desenvolvemos uma pesquisa que observa e descreve o modo como os gêneros textuais em
língua espanhola são apresentados nos suportes de ensino que veiculam o material textual nas aulas de língua
espanhola, para a partir daí repensarmos o nosso trabalho com esse instrumento mediador das ações de
linguagem.  Portanto, nosso objetivo é apresentar resultados de análise de um suporte de gêneros,
demonstrando assim a necessidade de investigar esse instrumento nos materiais propostos para o
ensino/aprendizagem de língua espanhola. Trata-se de uma pesquisa que segue o viés da teoria da enunciação
bakhtiniana e a  abordagem de linguagem do interacionismo sócio-discursivo. Caracterizamos a pesquisa de
tipo diagnóstico, pois se propõe a  identificar os gêneros presentes no suporte de ensino e as atividades que os
acompanham.É ao mesmo tempo uma pesquisa que sitúa o professor em um processo reflexivo, visto que a
partir da análise do suporte que este usa em sala de aula, ele poderá repensar sobre seu trabalho e assim
avançar ou retroceder. Como resultados obtidos até o momento, destacamos  a necessidade dos suportes
trabalharem com a linguagem a partir dos gêneros, em vez de tomarem a forma da língua como instrumento de
ensino e aprendizagem.
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