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O presente trabalho relatará uma experiência de projeto de ensino realizada na disciplina Português para 

Falantes de Espanhol (PFE) do Programa de Português para Estrangeiros (PPE) da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS). O trabalho foi desenvolvido a partir de uma perspectiva de projetos, que entende a 

aprendizagem como processo, com propósitos comunicativos autênticos como prática de ensino- aprendizagem 

em Língua Adicional. Neste sentido, a partir da temática turismo, foi proposta a produção de pacotes turísticos 

das regiões de origem dos alunos e sua apresentação oral na IV Feira Cultural do PPE, realizada nos dias 29 de 

junho até dia 2 de julho, com o objetivo de possibilitar à turma mostrar seu lugar de origem para estudantes e 

professores do PPE e a comunidade acadêmica da UFRGS. O projeto foi realizado em duas semanas, a partir de 

uma tarefa que objetivava o contato com textos autênticos do gênero pacotes turísticos. Os alunos tiveram acesso 

a sites de agências de viagens visando conhecer e identificar a estrutura e os recursos linguísticos específicos do 

gênero, recursos estes que permitiriam a prática de elaboração dos pacotes turísticos a serem apresentados. Após 

esta etapa, os alunos, em duplas ou individualmente, se engajaram na elaboração de suas apresentações em 

Power Point, pesquisando e selecionando as informações que consideravam mais relevantes sobre o destino a ser 

apresentado. As apresentações prontas foram expostas aos demais colegas, que fizeram comentários e sugestões 

de melhoria em relação ao conteúdo e ao desempenho dos companheiros de aula na apresentação oral. Este 

momento serviu para que os alunos se voltassem ao próprio texto e refletissem sobre suas produções, a fim de 

aperfeiçoá-las, visando propósito, contexto e público específicos. Com este trabalho, buscou-se oportunizar o 

conhecimento dos países da América Latina para o público de estudantes estrangeiros e brasileiros, assim como 

trabalhar em português a oralidade dos falantes de espanhol.  

 


