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26/06 (8h-10) – Sessão I: Propostas didáticas 
 

Desafios pedagógicos e metodológicos no ensino de Literatura hispânica: Proposta didática na 
abordagem comunicativa de ELE.  
 

Elionai Mendes da Silva (UESC) 
 

Este trabalho parte da constante inquietação suscitada durante o processo de ensino-aprendizagem 
de língua espanhola como língua estrangeira. Sobretudo, no referente à dicotomia teórico/prática, que 
tanto angustia discentes e docentes, quando se deparam com os desafios inerentes a tal processo no 
contexto de sala de aula.  Em se tratando do ensino de literatura – que demanda maior diversidade de 
procedimentos pedagógicos, metodológicos, científicos – faz-se mister, refletir sobre as práxis docente 
considerando os objetivos que se almeja alcançar, os sujeitos envolvidos e suas diferentes 
contextualizações. O que deve tornar-se uma prática continua do fazer pedagógico do professor.  Sob 
esta égide, o recorte desta comunicação visa corroborar com as discussões circunscritas no bojo da 
temática aqui apresentada, além de sugerir uma proposta didática para o ensino de literatura 
hispânica, a partir da obra clássica do século de ouro, de Cervantes, 2016, assim como, do desenho 
animado Don quijote de La Mancha, 2000, inserindo-a metodologicamente na abordagem 
comunicativa, a qual defende que a aprendizagem deve ser pautada nos interesses do aluno e não dos 
conteúdos, na busca por maior interação, participação, engajamento por parte dos aprendizes. Desta 
maneira, a proposta é embasada nos trabalhos formulados por Krashen, (1981); Canale, (1995); Hymes, 
(1972). Com isso, pretende-se aguçar a curiosidade dos alunos – voltada para o ensino e aquisição da 
língua espanhola – para o desenvolvimento de suas capacidades linguísticas na língua meta. 
Palavras-chave: Aluno; Língua espanhola; Aprendizagem; Interação; Reflexão. 
Jorge Bucay: A Narrativa Ficcional no Ensino de Língua Espanhola 
 

Selma de Carvalho Leão (CPM-Ilhéus) 

 
O trabalho com a literatura hispânica nas aulas de língua estrangeira é uma prática de grande 
relevância para o ensino de espanhol, porém pouco desenvolvida. Diante disso, foi elaborada uma 
proposta didática que tem como objetivo inserir os discentes no desenvolvimento da pesquisa, a partir 
das temáticas apresentadas nas narrativas ficcionais do escritor argentino Jorge Bucay, de forma que 
contribua com a aprendizagem do idioma, o enriquecimento cultural e o autoconhecimento. Essa 
proposta didática faz parte de um projeto que está sendo realizado na turma da 2ª série do Ensino 
Médio, no Colégio da Polícia Militar Rômulo Galvão - Ilhéus, especificamente na disciplina de Prática e 
Pesquisa em Língua Espanhola, sob a orientação da regente de classe e de estudantes da Universidade 
Estadual de Santa Cruz que participam do Programa de Residência Pedagógica Letras Espanhol. 
Utilizamos como base teórica Muniz e Cavalcante (2009), Santos (2007), Ortega (2018; 2019) e daremos 
destaque para o conceito de competência literária na prática pedagógica. Assim, após a realização da 



investigação realizada pelos discentes, teremos, como produto, a produção de um curta metragem 
com o tema de cada conto estudado. 
Palavras-chave: Narrativa ficcional; Prática e pesquisa; Ensino de língua espanhola; Competência 
Literária. 

A literatura e o ensino de espanhol para pré-adolescentes: proposta didático-pedagógica a partir da 
obra "Manolito Gafotas", de Elvira Lindo 
 

Ludmila Scarano Barros Coimbra (UESC) 
Luiza Santana Chaves (UESC) 

 
Há muito os estudos na área de educação, letras e linguagem destacam a importância pedagógica de 
formar leitores proficientes, letrados e críticos. Nessa perspectiva, ensinar a ler não é tão somente 
instrumentalizar os jovens aprendizes com um conjunto de estratégias, mas criar condições e 
ambientes que favoreçam o interesse e o engajamento do sujeito com o ato de ler. No que concerne à 
leitura literária, é preciso atentar para sua singularidade. O objetivo desta comunicação oral de 
trabalho é apresentar uma reflexão didático-pedagógica acerca de uma proposta de experiência de 
leitura literária com base no livro infanto-juvenil "Manolito Gafotas", da escritora espanhola Elvira 
Lindo, presente no Capítulo 4, “Literatura y cultura: aventurarse, entretenerse y...”, do volume do 8º 
ano da coleção de espanhol para o ensino fundamental II, "Cercanía", aprovada no Programa Nacional 
do Livro Didático em 2014 e 2017. Compreendemos que o livro didático, através de propostas de leitura 
literária com atividades intertextuais e dialógicas, pode ser uma ferramenta para auxiliar alunos e 
professores no processo de construção do letramento literário e na percepção da polifonia existentes 
nas obras literárias. Como embasamento teórico, nos apoiamos especialmente nos conceitos de 
letramento literário (COSSON, 2006; 2014), leitura literária (PAULINO, 2010; ROUXEL, 2013), fruição 
estética (BARTHES, 2010) e intertextualidade (KRISTEVA, 1969). 
Palavras-chave: Literatura; Letramento Literário; Intertextualidade; Fruição Estética; Ensino de ELE 

Una clase de ELE con el Conde Olinos 
 

Secundino Vigón Artos (UFCG) 
 

Parece existir consenso, entre la mayoría de los profesores de ELE, sobre la necesidad de incorporar 
contenidos literarios en el proceso de enseñanza y aprendizaje con la disculpa habitual de desarrollar 
la comprensión lectora o la competencia sociocultural del aprendiz. Sin embargo consideramos que la 
presencia del texto literario en clase de ELE no debe limitarse a una mera batería de actividades de 
comprensión lectora, pues también a través del propio texto literario podemos trabajar otras destrezas 
que favorezcan la competencia comunicativa de nuestros estudiantes. De este modo, en esta 
comunicación a partir de uno de los romances medievales más populares del romancero español  “El 
Conde Niño” o “El Conde Olinos” (del que se conocen más de setenta versiones entre las que destacan 
las de Menéndez Pidal (1999), Manuel Alvar (1951-52), Díaz Mas (1994) , Bénichou (1968) , Díaz Roig 
(1986, 1991) o Antero (1996) propondremos una serie de actividades didácticas para trabajar, de forma 
comunicativa, las destrezas orales. A partir de la audición de la versión musicada de este romance que 
hace Jose Negrete llevaremos a clase de ELE una de nuestros romances más populares más populares 
en el que se cuenta la trágica historia de amor prohibido entre entre una Princesa y un Conde, con un 
final feliz, más allá de la muerte, al que Menéndez Pidal tituló “Amor más poderoso que la Muerte”. 
Palabras-clave: romancero; Conde Olinos; clase de ELE 

Elaboração de unidades didáticas e o ensino da literatura 
 

Debora Duarte dos Santos (UESC) 
 
O presente trabalho tem por objetivo retomar as discussões apresentadas nas Orientações Curriculares 
para o Ensino Médio (2006) acerca do ensino da Literatura, a fim de propor que a disciplina seja vista 
como objeto autônomo, cuja especificidade contribui para o desenvolvimento da sensibilidade, do 
pensamento crítico e da liberdade de expressão do aluno, isto é, para o “aprimoramento do educando 
como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual [...]”, 
conforme sinalizado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96). Outrossim, é de 
nosso interesse apresentar propostas de trabalho com o texto literário por meio da análise de Unidades 
Didáticas desenvolvidas por discentes do segundo ano do curso de Letras (Espanhol) – ocasião em que 



os alunos não só privilegiam a leitura do texto literário em detrimento de práticas que 
instrumentalizam o ensino da Literatura, como também assumem o lugar de sujeitos críticos e 
autônomos na condução do próprio processo de formação. 
Palavras-chave: Literatura; Ensino; Unidades Didáticas; Autonomia; Pensamento Crítico. 

 
26/06 (8h-10) – Sessão II: Reflexões teóricas 
 

O ensino de literatura hispânica sob a perspectiva intercultural na coleção didática Sentidos en Lengua 
Española 

Miquéias Benevides Reis (UESC) 
 

Quando se fala em interculturalidade, evidencia-se o reconhecimento da identidade de um indivíduo, 
da alteridade e das diferenças e o enfrentamento no intuito de que as culturas historicamente 
ignoradas sejam colocadas em destaque, em situação de igualdade, de forma a se questionarem 
culturas que são hegemonicamente dominantes. Paraquett (2011) afirma que é necessário trabalhar 
arduamente em relação aos nossos conceitos e valores e eliminar nossos preconceitos e estereótipos 
sobre o outro, ou seja, a interculturalidade não é algo inato e sim criada através de ações. Nessa 
comunicação oral de trabalho, traremos essa visão intercultural atrelada ao ensino de literatura de 
língua espanhola no Brasil, a partir da análise de atividades com o texto literário de uma coleção 
didática aprovada no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), edição 2018 – Sentidos en lengua 
española, de autoria de Elzimar Costa e Luciana de Freitas, da editora Richmond. Nosso foco será a 
seção Entreculturas, presente nos três volumes dedicados ao Ensino Médio, apêndice onde se 
destacam atividades que envolvem a esfera literária. Nosso objetivo é compreender se as atividades 
contribuem para a formação do leitor literário (COSSON, 2006), na perspectiva intercultural (WALSH, 
2005; PARAQUETT, 2011), e se proporcionam formar cidadãos que reconheçam valores éticos e que 
também tenham uma visão antirracista, reconhecendo, no outro, similaridades e diferenças, sem 
atribuir juízo de valor entre uma cultura, povo e etnia (MENDES, 2012). Esta pesquisa de Iniciação 
Científica, realizada na Universidade Estadual de Santa Cruz, de cunho documental e bibliográfico, tem 
o financiamento de bolsas ICB. 
Palavras-chave: Interculturalidade; Livro Didático; Letramento Literário; Espanhol 
Análise das funções metodológicas dos textos literários na coleção de livros didáticos de espanhol 
Sentidos 

Deise Damasceno Silva (UESC) 
 

Pretende-se fazer a análise da apresentação dos textos literários, bem como das atividades propostas 
a partir desses textos, na Coleção de livros didáticos de espanhol Sentidos, aprovada pelo PNLD 2018. 
Essa análise objetiva a defesa do espaço do estudo da literatura na educação básica através do uso do 
livro didático de língua espanhola, uma vez que está pautada na abordagem teórica que alega que o 
acesso à literatura é um direito que não pode ser negado a nenhuma parcela da sociedade, conforme 
sustentam Cândido (1995) e Ginzburg (2008). Para isso, será verificado como a organização da coleção 
Sentidos apresenta a esfera literária e quais funções metodológicas estão previstas a partir do trabalho 
com os textos literários selecionados, com o propósito de comprovar se o trato do texto literário resulta 
na formação de leitores literários com base nas ideias de Todorov (2009) e promove a humanização 
defendida por Cândido e reconhecida pelos documentos oficiais da educação, tais como os PCNs e as 
OCEM. 
Palavras-chave: Literaturas Hispânicas; Livro Didático; Ensino; Formação de leitores literários 

O letramento literário e a contextualização intercultural nos Proyectos da coleção didática Cercanía 
Joven 

Ana Kariny Santos de Jesus (UESC) 
 
Nesta comunicação oral de trabalho, serão apresentados os resultados finais da pesquisa de Iniciação 
Cientifica realizada na Universidade Estadual de Santa Cruz intitulada “O letramento literário e a 
perspectiva intercultural na coleção didática de espanhol como língua estrangeira Cercanía Joven”, 
finaciada pela FAPESB, iniciada em agosto de 2018. De cunho bibliográfico e documental, esta pesquisa 
visa contribuir para a formação de professores que saibam analisar e adaptar atividades com o texto 
literário, numa visão mais crítica especificamente para o ensino de literatura através do livro didático, 



e promover uma discussão sobre a importância do letramento literário para a formação humana e 
cidadã, na perspectiva intercultural, de forma a debater a literatura como um direito indispensável ao 
ser humano. O corpus de análise é o livro do primeiro ano da coleção didática “Cercanía Joven”, mais 
especificamente a seção intitulada “Proyectos”, dedicada exclusivamente ao trabalho com gêneros 
literários. Como aporte teórico, nos fundamentamos nos conceitos de Interculturalidade (WALSH, 
2005); Literatura (CANDIDO, 1995); e de Letramento literário (PAULINO, 2010; COSSON, 2014). 
Entendemos que o trabalho com o texto literário deve ser desenvolvido sob uma perspectiva 
intercultural, na busca de uma formação de cidadãos também conscientes e críticos, capazes de 
construir uma sociedade justa, igualitária e plural, respeitando a diversidade e rompendo com a 
história de hegemonia cultural. 
Palavras-chave: Língua Espanhola; Livro Didático, Letramento Literário; Interculturalidade; Ensino 

A Interculturalidade como modelo análise pedagógico literário: a compreensão do outro  
 

Douglas Santos Nogueira (UESC) 
Bárbara Marinho Carvalho (UESC) 

 
Na presente pesquisa tem-se como objetivo propor um modelo de análise pedagógico que contemple 
a literatura espanhola numa perspectiva intercultural. Dessa forma, o ensino de literatura espanhola 
deve outorgar a importância às questões culturais, pois a aprendizagem passa a ser vista, como um 
meio de ampliação dos horizontes culturais, desconstruindo os preconceitos existentes contra culturas 
distintas. Além do mais esse método traz a reflexão da sua própria cultura e ampliam a sua capacidade 
de analisar todo entorno social com maior percepção. Para tanto a pesquisa ancora-se nos 
fundamentos teóricos de Clancini (2004); Fleuri, (2005), Jhon Storey, (2003), Laraia, (1986) e Santos e 
Nunes (2003) no campo mais alargado dos estudos culturais, em sua dimensão crítica. Trata-se, 
portanto, de levantamentos teóricos que valorizam a cultura e a identidade dos grupos marginalizados 
na literatura espanhola por meio da interculturalidade. Destarte, o ensino de literatura espanhola 
envolvendo a interculturalidade propicia o aluno na sua integralização num mundo globalizado. 
Palavras-chave: Literatura e ensino; Estudos Culturais; Educação intercultural. 

Que lugar ocupa a literatura na formação de professores de espanhol das Universidades Estaduais da 
Bahia? 

Cinthia Cleane Bonfim Fragoso (UESC) 
 
O contexto do ensino de língua espanhola no Brasil, apresentou uma atualização nas políticas públicas, 
que retiraram a obrigatoriedade do espanhol na educação básica. Em contrapartida, há um significativo 
aumento de pesquisas nessa área. Concomitante a essas informações, percebemos que as 
metodologias de ensino mesmo quando revistas e reformuladas, ainda apresentam a literatura como 
recurso, e não como um direito, já que ela tem a capacidade de ampliar o olhar crítico e humanizado 
do ser humano. Além disso existe um alarmante número de professores que recebem uma má 
formação acadêmica e perpetuam isso em sala de aula. O presente trabalho será o resultado parcial 
de uma pesquisa de iniciação científica cujo título é “O ensino das literaturas hispânicas no ensino 
superior e na educação básica”, que está em andamento na Universidade Estadual de Santa Cruz, sob 
a orientação da Profª Drª Raquel da Silva Ortega. No mesmo, analisaremos os projetos das disciplinas 
e ementas correspondentes a Licenciatura em Letras com habilitação em espanhol de algumas 
Universidades Estaduais na Bahia. Como principal suporte teórico, utilizaremos Todorov (2009), para 
identificar o porquê de a literatura estar em perigo na atualidade; Barthes em seu texto Aula (1992), 
para tratar da importância da literatura; Zaratin e Faqueri (2018), para apontar as problemáticas que 
ainda existem na formação dos docentes no que tange os aspectos da literatura de língua espanhola. 
Com o desenvolvimento do nosso projeto, pretendemos entender que lugar a literatura hispânica 
ocupa no ensino superior com base nas suas dimensões estéticas e culturais. 
Palavras-chave: Ensino de Literatura; Literatura Hispânica; Formação docente 

 
26/06 (13h30 – 15h30) – Sessão III: Propostas didáticas 
 

Perro viejo: outras representações da experiência da escravidão negra na aula de ELE 
 

Josenildes da Conceição Freitas (UFBA) 



 
Na presente abordagem pretendemos apresentar uma proposta didática para o ensino de ELE 
considerando representações da experiência diaspórica da escravidão negra no romance Perro viejo 
(2006) da escritora afro-cubana Teresa Cárdenas. Nas representações dos povos africanos e seus 
descendentes, como os afro-latino-americanos, a imagem da escravidão persiste como um estigma, é 
forjada por concepções etnocêntricas que associam de modo terminante à história desses povos uma 
ideia de servidão e de obediência. Desse modo, retomamos discussões sobre a relação entre discurso, 
representação e poder empreendidas por Foucault (1999) e Stuart Hall (2016), e propomos na aula de 
ELE uma prática docente que atente para outras representações sobre os afrodescendentes presentes 
na literatura de autoria afro-hispano-americana, pouco conhecida no território nacional, permitindo 
ainda ao estudante brasileiro um conhecimento mais integrado da história e cultura da América Latina, 
da qual fazemos parte. Para tanto, selecionamos o capítulo “La esquifación del señor” da obra 
mencionada visando a realização de uma atividade de compreensão leitora que se insere na 
perspectiva de letramento crítico defendida por Pennycook (2006) e Moita Lopes (2006) com vistas à 
formação cidadã. Entendendo o ensino de língua estrangeira como um ato político, propomos uma 
prática docente interventora diante de formas de discriminação, como o racismo, que afeta aprendizes 
de línguas (PENNYCOOK, 2006), incide na vida de um contingente negro e mestiço que constitui, 
majoritariamente, a população brasileira (MUNANGA, 2005). 
Palavras-chave: Ensino/aprendizagem de ELE, Literatura afro-hispano-americana, Perro viejo, 
Representações da escravidão negra 
Possibilidades para a inclusão de literatura (não canônica) no ensino médio: Me llamo Rigoberta 
Menchú y así me nació la conciencia na sala de aula 
 

Sandra Leite dos Santos (UFMT) 
 

O intuito deste artigo é propor possibilidades em que a obra Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació 
la conciencia, publicada em 1985, oportunize a inclusão de literatura considerada não canônica no 
ensino médio. Intentando problematizar essas práticas, propomos a inclusão, na sala de aula, da 
literatura de testemunho, gênero literário em que a biografia de Menchú se encaixa, e que serve de 
apoio para este estudo. Ao tocante da teoria, opta-se por descolonizando o ensino de literatura de 
Carbonieri (2016); o que pode a literatura, de Todorov (2008); memórias subterrâneas de Pollak (1989); 
a literatura de testemunho, porque pode oportunizar certa visibilidade a sujeitos socialmente 
desprestigiados, de Salgueiro (2012), abordada, ainda, por (PRATT, 1999; ALÓS, 2008; 2009; BEVERLEY, 
2012), aliados a Grosfoguel (2008) com o deslocamento do lócus da enunciação, além de outros. A 
proposta de Grosfoguel (2008) em deslocar o lócus de enunciação do homem europeu para as 
mulheres indígenas das Américas, a exemplo de Rigoberta Menchú, e visando a abarcar literaturas 
ainda pouco estudadas no ensino médio, dispõe-se, desse modo, a construir perspectivas para a 
problematização de aspectos da vida social, particularmente situações de exclusão e de injustiças 
sociais que o processo de colonialidade ainda insiste em perpetuar. 
Palavras-chave: Ensino de literatura; Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia; Ensino 
médio 

Propostas didáticas para o ensino de espanhol: conhecendo textos de autores latino-americanos 
 

Rafaella Araujo Brito (CINTEP) 
Natállia Nayana Formiga Toscano dos Santos (CINTEP) 

 
Este trabalho tem como objetivo refletir sobre o papel da literatura nas aulas de Espanhol como Língua 
Estrangeira (ELE) a partir de propostas didáticas que facilitem o ensino da língua espanhola, através da 
leitura de textos de autores latino-americanos. Durante os estudos foi possível constatar que nos 
últimos anos, as questões de Língua Espanhola nas provas do ENEM apresentaram textos literários 
como base para as perguntas. Nessa perspectiva, para o presente trabalho foram elaboradas propostas 
didáticas a partir de textos que constaram em provas anteriores do ENEM, tais propostas visam 
promover um ensino de língua de forma contextualizada, intertextual e interdisciplinar, bem como 
aproximar os estudantes das culturas-língua metas. Como aporte teórico, foram utilizados os 
argumentos de autores que discutem o ensino de literatura nas aulas de ELE e as relações culturais que 
podem suscitar a leitura literária; citamos entre eles Fillola (2008) e Bernal (2010). Também está 
embasado em alguns dos documentos que regem a educação no nosso país: PCN (2000), OCEM (2006), 



BNCC (2018). Dito isto, vemos nesse tipo de abordagem uma forma efetiva para o desenvolvimento da 
habilidade de leitura dos discentes levando-os a refletir e se posicionar criticamente diante dos textos 
apresentados em diversos contextos. 
Palavras-chave: literatura e ensino; literatura latino-americana; propostas didáticas; ensino ELE 

Conto, poema em vídeos: Propostas didáticas com a utilização de textos literários e vídeos 
 

Natallia Nayana Formiga Toscano dos Santos (CINTEP) 
Rafaella Araújo Brito (CINTEP) 

 
Considerando que o corpo discente que compõe as escolas atualmente pertence à Geração Z, como é 
conhecida pelos especialistas, se torna inviável aos professores não considerar as novas tecnologias 
como uma ferramenta positiva em sala de aula. Para o presente trabalho, propomos um olhar voltado 
ao ensino da Língua Espanhola (LE) através de uma correlação entre a leitura literária e a produção 
audiovisual. Para tanto, foram elaboradas propostas didáticas que têm como base textos literários a 
fim de desenvolver a competência leitora na LE além de promover a participação ativa dos estudantes 
no processo de construção de materiais audiovisuais. Para fundamentar nossa pesquisa foram 
estudados os textos de Miranda (2008), que debate sobre o uso da produção audiovisual em sala de 
aula como um recurso didático; bem como, os estudos de García (2007) que trata de desmistificar 
alguns sofismas no que diz respeito ao ensino da literatura na sala de aula de LE. Tais argumentos 
reforçam ainda mais as discussões propostas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que 
fomenta o desenvolvimento de uma postura protagonista dos estudantes, que os possibilite atuar 
individualmente e em grupo nas diversas esferas da sociedade. Neste trabalho, temos como objetivo 
apresentar as propostas didáticas supracitadas, as quais defendem o uso dos recursos audiovisuais no 
incentivo à leitura literária nas aulas de língua estrangeira. 
Palavras-chave: Leitura; Literatura; Ensino-aprendizagem; Recursos audiovisuais 

Refletir, buscar e ensinar: a literatura nas aulas de ELE 
 

Táfone Santos Ferreira (UESC) 
Fabiana Silva de Oliveira (UESC) 

 
A presente proposta de comunicação tem como objetivo orientar os professores de espanhol da 
educação básica para a importância do ensino das literaturas hispânicas atrelado ao desenvolvimento 
das competências linguísticas e sociais nas aulas de língua espanhola, uma vez que a mesma ajuda no 
desenvolvimento cognitivo, despertando a criticidade e a curiosidade, o que leva à busca por novos 
conhecimentos e instiga, de uma forma geral, a ampliação da visão de mundo. A partir da leitura da 
obra “Cuentos de la Selva” (Horacio Quiroga), pretendemos, além da análise teórica, apresentar uma 
proposta didática de ensino de ensino de literaturas hispânicas na escola. Com um estudo de caráter 
bibliográfico, fundamentamos nossa pesquisa em autores como Todorov (2012), Nascimento e 
Trouche (2008), Perrone (2006), dentre outros. Esperamos com isso, despertar nos alunos e 
professores a necessidade da introdução dos textos literários nas aulas de espanhol, para que o ensino 
não continue concentrado apenas na aprendizagem de códigos sistemáticos da língua. 
Palavras-chave: Aulas de ELE; Ensino de Espanhol; Contos em aulas de ELE 

 
26/06 (13h30 – 15h30) – Sessão IV: Reflexões teóricas 
 

O diálogo entre literatura e cinema e sua contribuição para o ensino de espanhol como língua 
estrangeira (ELE) 
 

Fernanda dos Santos Fonseca (UESC) 
 
O presente trabalho objetiva refletir sobre as aproximações entre literatura e cinema, identificando os 
pontos de diálogo existentes nesta relação entre dois sistemas semióticos distintos e as contribuições 
que podem trazer para o ensino de Espanhol como Língua Estrangeira (ELE). Tal pesquisa foi motivada 
pela observância dos aspectos linguísticos e culturais do mundo hispânico presentes no filme La lengua 
de las mariposas, dirigido por José Luis Cuerda (1999). Esta obra é uma adaptação cinematográfica 
baseada nos contos “Un saxo en la niebla”, “La lengua de las mariposas” e “Carmiña” extraídos do livro 



¿Qué me quieres, amor? do autor Manuel Rivas (1995). Após a verificação dos impactos positivos que 
o filme provocou no público -entre eles a curiosidade de conhecer os contos que serviram de 
inspiração- considerou-se a relevância de analisar como as relações entre adaptações cinematográficas 
e obras literárias podem contribuir para um ensino de língua estrangeira mais abrangente. A análise 
será realizada por meio de pesquisa bibliográfica e estudo dos contos e da cinematografia citados 
anteriormente. Por fim, será apresentada uma proposta de sequência didática baseada no corpus em 
questão, destinada não somente aos professores, mas também aos estudantes e demais pesquisadores 
que têm interesse no conteúdo. 
Palavras-chave: Literatura; cinema; ensino 
Interculturalidade na escola: o corpo na contemporaneidade 
 

Maria Elia dos Santos Teixeira de Carvalho (IF Baiano – Uruçuca) 
 
A partir de um projeto desenvolvido com os discentes do Ensino Médio Técnico, cujo tema foi o corpo 
na contemporaneidade, que teve como mote a arte do colombiano Fernando Botero, visamos ampliar 
este projeto inicial e alinhá-lo à literatura argentina, englobando, assim, expressões artísticas sul-
americanas nas aulas de língua espanhola. Para tanto, nos propomos a uma análise que aproxime as 
esculturas e telas de Botero ao romance Rafaela, da escritora argentina Mariana Furiasse (2002). 
Propomos, desse modo, uma análise que tenha como tema o corpo na contemporaneidade nas 
expressões artísticas sul-americanas, observando como se dá (re)inscrição de corpos plurais nas artes, 
os quais fogem a determinados padrões previamente estabelecidos. Objetiva-se, ainda, discutir como 
essas expressões artísticas contemporâneas rompem com os desdobramentos socioculturais do 
projeto colonizador hispânico, rasurando identidades e modelos culturais previamente estabelecidos. 
Sobretudo, buscamos observar como essas discussões podem ser ampliadas e debatidas em sala de 
aula, no contexto das aulas de Língua Espanhola, no Ensino Médio, a partir de uma abordagem 
intercultural. Para tanto, a metodologia do estudo é de caráter essencialmente bibliográfico e, 
enquanto aporte teórico, nos fundamentamos na interculturalidade, bem como na crítica especializada 
do ensino de literaturas de língua espanhola. 
Palavras-chave: Literatura argentina. Mariana Furiasse. Arte colombiana. Fernando Botero. Ensino. 

Decolonizar o Ensino de Língua Espanhola 
 

Ana Caroline da Silva Santos (UFSB) 
 
O ensino de Língua Espanhola, durante muito tempo, foi um aparelho de reprodução do domínio 
eurocêntrico que se estabeleceu desde a colonização dos povos sul-americanos, pois menosprezava 
e/ou invisibilizava as outras línguas e culturas que faziam parte da construção identitária dos países 
que vieram a ter, violentamente, o idioma espanhol como língua materna. Com a efetivação da Lei 
11.645/08, podemos romper com o epistemicídio que condenava a língua, história e cultura dos negros 
e indígenas à marginalidade e trazer os saberes que foram silenciados por séculos para dentro do 
espaço escolar, destituindo a colonização ideológica que nos é imposta. Assim, procuramos estabelecer 
uma reflexão teórica baseada nos estudos que tratam de decolonidade, ensino e relações étnicos-
raciais de Petronilha Gonçalves, Aníbal Quijano e Nilma Lino Gomes dialogando com os Parâmetros 
Curriculares Nacionais, lançando novas perspectivas sobre o ensino de literaturas hispânicas para que 
haja uma educação formal que respeita e valoriza todas as culturas que fazem parte da nossa formação 
histórico-social. É preciso repensar o ensino, trazendo aos espaços formais os saberes das pessoas que 
convivem nos espaços de resistência, decolonizando o currículo para (re)significá-lo. Romper com essa 
episteme implica transformar os conteúdos tidos como padrão, que valorizam o viés étnico-
eurocentralizado. 
Palavras-chave: Decolonização; Ensino; Literatura; Língua Espanhola 

Linguagem humanizadora em Santa Teresa de Jesus: formando e resgatando a totalidade do ser 
humano 
 

André Cássio dos Santos Rodrigues (UFCG) 
 
O estudo aqui realizado pretende, a partir da realização da leitura de textos de Santa Teresa de Jesus, 
mostrar a utilidade humanizadora da Literatura na vida do leitor-aluno. Mais que uma fonte de leitura 
prazerosa e de conhecimento, a literatura, quando bem trabalhada dentro e fora da sala de aula, tem 



a capacidade de formar pessoas humanizadas e resgatar a totalidade humana de cada indivíduo. A 
integridade e a afetividade do aluno precisam também ser consideradas pelo professor, que precisa 
cumprir mais do que os objetivos traçados do plano de aula. Visto que a escola é um ambiente de 
socialização e de formação do ser humano, que é um ser pensante e sentinte, o professor nesse meio 
precisa utilizar com o corpo de alunos materiais que os formem também como pessoas. O bom trabalho 
do texto literário que visa, em sua leitura, transmitir valores, fazer com que os leitores-alunos pensem 
sobre si mesmos, busquem autoconhecer-se a partir da entrada em si mesmo pode fazer com que a 
humanização, a conscientização e a boa socialização venham a tona em sua vida, muitas vezes marcada 
pela desumanização. Santa Teresa de Jesus em seus diversos escritos propõe temas a cerca do amor 
para com o próximo, da humildade como virtude primordial, a determinação para alcançar objetivos, 
o ser útil sem esperar recompensas, a importância do conhecer-se, entre outros temas a mais. Para 
embasar as discussões recorri aos textos de Jesus (2014), Moraes (2010), Nogueira e Lemos (2013), 
Pedrosa-Pádua (2015) e Spagolla (2009). 
Palavras-chave: Humanização; Ensino de Literatura; Texto literário; Santa Teresa de Jesus; Literatura 
hispânica. 

Do poeta ao leitor: a crítica literária como contribuição para os processos de ensino-aprendizagem da 
literatura hispánica 
 

Daniele dos Santos Rosa (IFB) 
 
Esta comunicação tem como objetivo problematizar o estudo da poesia, como gênero literário, a fim 
de contribui com os processos de ensino-aprendizagem da literatura hispânica. Esta pesquisa se 
justifica pela contradição em que o estudo da Literatura se encontra na atualidade: todos reconhecem 
a sua importância para uma formação humanista, ampla e emancipadora, mas então por que o texto 
literário é quase inexistente no contexto de ensino de línguas estrangeiras? Ou quando está presente, 
por que se torna apenas mais uma ferramenta para a aprendizagem de vocabulário ou contexto 
cultural? A fim de responder a essas questões, a metodologia desta pesquisa foi buscar no estudo do 
próprio gênero, a partir da relação dialética entre a particularidade da obra de arte literária e a vida 
social, os argumentos que definem a importância e a necessidade da presença da literatura no contexto 
escolar. Acredita-se que o fazer crítico – o contato com as obras literárias e seu estudo sistematizado 
– é essencial para a formação discente a prática docente. Para tanto, elegeu-se os poemas “La Aurora” 
(1929-1930), de García Lorca, e “Walking around” (escrito entre 1931 a 1935), de Pablo Neruda. Na 
análise desses poemas, verificou-se como o estudo da poesia é essencial para uma formação 
omnilateral dos indivíduos, já que ao ser um todo hermenêutico, ou seja, uma construção humana, 
histórica e social, constitui um esforço de apreensão e compreensão da realidade, debate este 
essencial no contexto escolar. 
Palavras-chave: Poesia, Ensino, Crítica Literária 

 
27/06 (8h-10h) – Sessão V: Propostas didáticas 
 

O teatro como recurso para o ensino de literaturas de língua espanhola: leituras dramáticas 
 

Luciana Ferrari Montemezzo (UFSM/UGR) 
 
A fragmentação que a área de Letras impõe ao seu público sempre me pareceu incômoda e perniciosa.  
A dicotomia – às vezes elevada ao nível de disputa – entre língua e literatura apenas contribui para 
alimentar inseguranças e é adequada a um projeto de educação excludente e competitivo. Durante 
muito tempo procurei soluções para essa questão. A resposta veio por meio de atividades com textos 
dramáticos. Inicialmente, formou-se um projeto de pesquisa (2008) e um grupo de teatro em espanhol, 
que se dedicou durante todo o ano à obra Yerma (1934). Em reuniões semanais, o texto era discutido 
e os diálogos foram sendo memorizados concomitantemente à análise literária. Contudo, o teatro 
ainda é menos importante nos cursos de Letras. Há tantas disciplinas obrigatórias que, quando é 
preciso gerir o tempo, os alunos acabam, via de regra, afastando-se daquilo que não é essencial. Ainda 
assim, a experiência proporcionou a inserção de uma disciplina optativa no curriculum do curso de 
Espanhol: Leituras Dramáticas em Língua Espanhola. Nessa disciplina, obras dramáticas escritas em 
espanhol apresentam aos alunos, simultaneamente, língua, literatura, cultura e autores dos diversos 



países hispanofalantes. Os resultados vão além do esperado: mais do que aprender língua e literatura 
de forma integrada, os discentes relatam aumento de autoestima e autoconfiança, bem como 
confiança nos demais colegas.  Este trabalho visa a descrever a metodologia de trabalho e os resultados 
obtidos com a rica possibilidade que o texto dramático pode oferecer à formação docente e que foi 
paulatinamente sendo afastada do cotidiano dos cursos de Letras. 
Palavras-chave: Literaturas Hispânicas; Ensino de Literatura; Língua Espanhola 
Proposta didática para a formação de professores de espanhol: um olhar reflexivo para a literatura 
infanto-juvenil 
 

Mailén Abril Salminis (UESC) 
 

Este trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta didática sobre a literatura infantojuvenil na 
formação de professores de espanhol. Expõe-se um conjunto de atividades para trabalhar com textos 
literários e não literários, que pretendem, por um lado, refletir teoricamente sobre a literatura 
infantojuvenil na escola, e por outro, dar a conhecer autores argentinos desse campo literário que não 
circulam normalmente no cânon escolar brasileiro, embora alguns deles tenham sido traduzidos para 
a língua portuguesa. A proposta didática foi desenhada a partir da problematização da categoria do 
infantojuvenil (ANDRUETTO, 2009, 2014; MONTES, 2001, 2003); a preocupação pelo papel da escola 
no ensino da literatura (BOMBINI, 2000, 2007) e a procura de ferramentas para o ensino fora do 
paradigma estruturalista (CHAMBERS, 1993). Consideramos necessária a reflexão sobre este campo 
literário pelo fato de ser deixado de lado na formação de professores, sendo ele o lugar onde os alunos 
conhecem diferentes visões do mundo, se formam como leitores e também como sujeitos e, neste 
caso, a partir do contato com a língua espanhola e todos os conteúdos culturais que isso implica. A 
proposta oferece ferramentas para o ensino da literatura na escola que poderão ser transformadas, 
enriquecidas e utilizadas na prática docente, e privilegia o formato de oficina literária (LARDONE, 2007), 
onde o aluno cumpre um papel ativo no qual são centrais os conhecimentos prévios, as experiências, 
os sentimentos para que a reflexão teórica, a leitura e a criação literária caminhem juntas. 
Palavras-chave: Proposta didática; Formação de professores; Literatura infantojuvenil; Espanhol 

Literatura no ensino de ELE: Proposta de aula com o microconto El perro que deseaba ser un ser humano  

Rafaella Gomes Amorim Maroja (UFPB) 
Ana Maria Arruda de Moura (UFPB) 

Márcia Juciara Tomaz (UFPB) 
 
A Literatura pode ser um recurso em sala de aula que amplia não só os saberes linguísticos, mas 
culturais e sociais. Além disso, diferentes estudos mostram os seus variados benefícios para o processo 
de ensino/aprendizagem. Segundo Stambert (2009) são muitos os desafios e obstáculos impostos pelos 
professores para a implementação da literatura em suas aulas. Por isso, o professor deve ter em mente 
que o difícil não é aplicar a literatura, mas ter a consciência que para cada turma existe uma 
determinada forma de trabalhar e um determinado texto literário que pode ser aplicado. Por essas 
razões, sua escolha, planejamento e aplicação se torna tão importante para o processo de 
ensino/aprendizagem. O objetivo deste trabalho é salientar a importância da aplicação do texto 
literário na aula de Espanhol como Língua Estrangeira (ELE), expondo uma proposta de atividade 
usando o microconto “El perro que deseaba ser humano” de Augusto Monterroso. Essa proposta será 
aplicada na Escola Estadual Integral e Técnica Erenice Cavalcante Fidelis, na regência de três alunas 
residentes do Programa Residência Pedagógica. A metodologia utilizada baseia-se em pesquisas 
bibliográficas com o apoio dos textos de Fillola (2004), Stembert (2009), Ibarra-Rius (2016), Biazi (2011), 
Siegel (2003), Jorge (2014), Calderón (2013) e Natoli (2012). Sendo assim, é evidente que o incentivo à 
leitura de textos literários em sala de aula é um meio eficaz e viável para a construção dos saberes e 
aperfeiçoamento das diferentes habilidades e competências, estimulando também o pensamento 
crítico, a subjetividade e a criatividade dos discentes.   
Palavras-chave: Literatura; Pensamento Crítico; Ensino/aprendizagem; Língua Espanhola 

Oficina Mujeres con ganas: o gênero literário biografia e o resgate da vida de mulheres influentes 
 

William Conceição Macedo (UESC) 
Kaisa Pereira Ciriaco (UESC) 

Milena Mara Reis dos Santos (UESC) 



 
O objetivo desta comunicação é relatar o trabalho realizado na oficina elaborada e aplicada pelos 
bolsistas do PIBID Letras Espanhol, da Universidade Estadual de Santa Cruz (Ilhéus), no Colégio da 
Polícia Militar Rômulo Galvão (Ilhéus). A ênfase do subprojeto é o ensino de literaturas hispânicas no 
ensino médio. Acreditamos que a literatura é um direito que deve estar ao acesso de todos, uma vez 
que humaniza e promove empatia. Também defendemos que o ensino de língua estrangeira deve ser 
intercultural e, neste sentido, as literaturas hispânicas devem estar presentes nas aulas de espanhol, 
não como pretexto para ensinar gramática, sino como conteúdo programático que contribui para o 
conhecimento do outros. A partir destas ideias, idealizamos a oficina “Mujeres con ganas”, com o 
objetivo de conscientizar para a necessidade de valorizar a participação da mulher na sociedade, 
conhecer a história de mulheres importantes da América Latina e resgatar as histórias de vida de 
mulheres importantes para a consolidação da sociedade ilheense. Tomando como ponto de partida a 
leitura de livros da coleção Antiprincesas, realizamos atividades de desenvolvimento das quatro 
habilidades linguísticas com base nas biografias, uma vez que consideramos que este gênero literário 
era o que mais se adequava ao objetivo do trabalho. A oficina teve como referencial teórico em 
Candido (1995), Todorov (2012), Clímaco, Milreu e Ortega (2018) e Nascimento e Trouche (2008). 
Como resultado final, os alunos escreveram, em espanhol e a partir dos conhecimentos adquiridos na 
oficina, biografias de mulheres que consideram importantes para sociedade de Ilhéus. 
Palavras-chave: Literaturas Hispânicas; Ensino; Biografia; Antiprincesas 

 

27/06 (8h-10h) – Sessão VI: Relatos de experiência 
 

Literaturas Hispânicas no Ensino Fundamental e Médio públicos brasileiro: dilemas, derrotas, vitórias 
 

Giselle Maria Santos de Araújo (IFRS – Campus Alvorada) 
 
Ao ler relatos de experiências com o ensino de Literaturas Hispânicas no Brasil com frequência nos 
deparamos com narrativas de fracassos, principalmente quando relacionadas ao ensino fundamental 
e médio públicos. A disciplina Espanhol nas escolas de ensino básico do país é restrita a no máximo 
dois períodos de 50 minutos por semana, nos quais se exige que sejam trabalhadas as quatro 
habilidades comunicativas: oralidade, escrita, leitura e audição. Não há nenhuma referência ou 
orientação nem nos documentos oficiais, nem nos currículos de estados e prefeituras a respeito do 
ensino de literatura.  Nos livros didáticos em geral, esta quando aparece é somente como substrato 
para o ensino de competência leitora no âmbito da comunicação (interpretação de texto, utilização do 
literário para exercícios gramaticais etc). Professores especializados em Literaturas Hispânicas nos 
vemos em um grande dilema: como ensinar literatura em língua espanhola em poucos minutos e 
enfrentando os questionamentos de direções de ensino e comunidade de pais que acreditam que a 
única competência que os alunos precisam ter em língua estrangeira é a competência comunicativa? 
O relato de experiência que trago se refere a um período de oito anos como professora de Espanhol 
para alunos do sexto ao nono ano do ensino fundamental no município de Angra dos Reis, Rio de 
Janeiro, e a um período de quatro meses como professora de Espanhol no ensino médio técnico do 
Instituto Federal do Rio Grande do Sul, município de Alvorada. 
Palavras-chave: Literaturas Hispânicas, Ensino Fundamental e Médio Técnico 
Poema canción en las clases de Español/LE 

 
Tayane Bruna Dantas Macedo (UFCG) 

Claudia Natane Menezes da Silva (UFCG) 
Josemary Leal (UFCG) 

 
La enseñanza de la literatura en las clases de Español/LE posibilita el desarrollo cognitivo y la ampliación 
de conocimientos lingüísticos, históricos y culturales.  En esta perspectiva, los poemas son una 
herramienta muy integradora, puesto que en estos textos contienen muchos elementos 
extralingüísticos.  El presente estudio implica  en un relato de experiencia en las clases de Español/LE, 
desarrollado en el proyecto Residência Pedagógica en la Escola Cidadã Integral Escritor Virginius da 
Gama e Melo ubicada  en Campina Grande, Paraíba. Nos propusimos a trabajar el género textual poema 
canción desde la perspectiva del enfoque comunicativo. Analizamos elementos estructurales del 



poema, como sus rimas y sobre todo el lenguaje poético con el objetivo de que los alumnos conozcan 
el género poema canción, desarrollen la competencia comunicativa, practiquen la lectura y 
pronunciación, amplíen el vocabulario y desarrollen el pensamiento crítico. En el caso, utilizamos 
poemas de la chilena y Nobel de literatura Gabriela Mistral. 
Palavras-chave: Residencia Pedagógica; Español/LE; Poema Canción 

“Instrucciones para subir una escalera” - Literatura no curso de idiomas da rede pública: um relato de 
experiencia 
 

Maria José da Silva Leandro (CINTEP) 
Rafaella Araújo Brito (CINTEP) 

 
O trabalho desenvolvido a partir de textos literários nas aulas de língua estrangeira fomenta 
transformações nas perspectivas do alunado sobre a língua espanhola e as culturas a ela atreladas, 
além de desenvolver a habilidade de leitura, escrita e oralidade. Partindo dessa premissa, este trabalho 
tem por objetivo relatar a experiência vivenciada em uma sala de aula da rede pública de ensino. 
Baseamos nossos estudos nos argumentos de Christiane Souza Menezes, Marília Santos Silva e Márcia 
Helena Venâncio, que defendem que a atividade lúdica atrai a atenção dos envolvidos (2012). Além de 
despertar nos estudantes o amor e o prazer pela leitura, como propõe Carolina Cuesta (2006), a leitura 
deve ser divertida e instigante, uma leitura que proporcione ao aluno encontrar os vários sentidos do 
texto. Para tanto, foi elaborada uma proposta com o texto Instrucciones para subir una escalera, do 
argentino Julio Cortázar, aplicada em uma turma de nível III de curso de idiomas, no Centro de Línguas 
Estrangeiras – CELET do município de João Pessoa, Paraíba, a fim de promover o trabalho com a 
literatura em sala de aula, desenvolvendo a criticidade e possibilitando a participação do estudante 
como cidadão, levando-o que a se posicionar criticamente sobre os acontecimentos ao seu redor 
Palavras-chave: Literatura Hispano-americana; Leitura, Instrucciones para subir una escalera; Cortázar 

A música como uma perspectiva didática para motivar as aulas de espanhol 
 

Leila Soares de Sá Mota (UESC)  
 
Esta pesquisa-ação teve como objetivo demonstrar a importância da música como recurso didático nas 
aulas de Espanhol Língua Estrangeira (ELE) em diálogo com a literatura, uma vez que a música motiva 
os estudantes, propondo uma prática de aprendizagem mais dinâmica. Para tanto, desenvolvemos a 
pesquisa-ação com uma turma do 3º ano do Ensino Médio do Colégio Luiz Eduardo Magalhães, na 
cidade de Ilhéus, pois compreendemos que essa ação amplia as estratégias aplicadas para melhorar o 
sistema educativo e social, promovendo autonomia a quem a executa. Traçamos assim, um diálogo 
reflexivo a partir das pesquisas de PINHEIROS; OLIVEIRA e GOMES (2012), BERGILLOS (2004); KEMMIS 
e MC TAGGART (1998), entre outros/as, que se dedicam aos estudos da música como recurso 
motivador nas aulas de ELE. Durante o período da investigação foram aplicadas sequências didáticas e 
um questionário no final desse processo. Os resultados indicam que os alunos consideram as atividades 
desenvolvidas durante a pesquisa-ação como motivadoras e acreditam que estudar uma língua 
estrangeira através de música ajuda na aprendizagem. 
Palavras-chave: Música; Recurso didático; motivação 

 

27/06 (13h30 – 15h30) – Sessão VII: Relatos de experiência 
 

O microconto e a hipertextualidade: um relato de experiência com El Libro de los Abrazos na aula de 
ELE. 
 

Mariana Gomes de Oliveira (UFBA)  
 
O trabalho tem como objetivo relatar uma experiência de atividade realizada a partir de microcontos 
da obra El libro de los abrazos (Eduardo Galeano), aplicada no contexto da disciplina Língua Espanhola 
em Nível Avançado no curso de Letras da Universidade Federal da Bahia, no ano de 2019. Além do 
relato da atividade proposta e seu desenvolvimento, apresenta-se a justificativa para a escolha da obra, 
pautada pela hipertextualidade (GENETTE, 1982) e fragmentariedade presentes, aspectos que 
contribuem para o caráter original que a mesma possui e que conferiram riqueza à prática descrita. A 



atividade relatada consistiu em uma apresentação individual a partir da livre escolha de dois contos do 
livro, feita previamente. O enfoque foi, portanto, a compreensão leitora e a expressão oral, objetivando 
(sendo um grupo de futuras professoras de língua estrangeira), para a apresentação, a criação de uma 
proposta de exploração didática dos textos em uma aula dialogada. Foi solicitado também que as 
aprendizes pesquisassem e explorassem as várias referências presentes nos contos da obra, que 
remetem a personagens históricos, autores, acontecimentos e também a outros textos. Com isso, a 
interculturalidade (PARAQUETT, 2010 e MENDES, 2012), tão cara às aulas de língua estrangeira, 
permeou todo o trabalho e houve a adoção de uma postura autônoma de leitura e interpretação. Como 
resultado, foi possível constatar que o microconto é um gênero com amplas possibilidades de trabalho 
na aula de ELE, especialmente se suas temáticas seguem atuais e próximas da nossa realidade latino-
americana e se possuem esse caráter remissivo observado nas histórias da obra em questão. 
Palavras-chave: Literatura; Microconto; Hipertextualidade 

Literaturas hispânicas no Curso de Letras Língua Espanhola e Literaturas da UNEB (Campus I - Salvador): 
um relato de experiência. 
 

Adriana de Borges Gomes (UNEB) 
 
O Curso de Letras Língua Espanhola e Literaturas da UNEB, Campus I, Salvador, tem em sua estrutura 
curricular quatro componentes de literaturas de língua espanhola, a saber: Conto em L.E., Poesia em 
L.E, Teatro em L.E e Romance em L.E. Nesse relato, abordaremos nosso tirocínio da docência no 
componente "Poesia em L.E." Ao observar que as obras estudadas eram basicamente de autores do 
gênero masculino em sala de aula composta de mulheres em sua maioria - quando não exclusivamente 
-, optamos pela inserção de poemas de autoras. Com isso, nos deparamos com a problemática de 
conciliar na carga horária do componente, 60h, a inclusão de obras de poetisas preservando conteúdo 
de obras consagradas de autores imprescindíveis num curso de graduação. A coparticipação discente 
era imperativa no processo. Nas primeira e segunda unidades, enquanto a docente responsável 
mediava os conteúdos pré-estabelecidos, em concomitância, discentes desenvolviam um trabalho 
supervisionado, aliando ensino e literatura, para ser apresentado na terceira unidade: uma aula de 50 
minutos com plano de aula desenvolvido sobre poesia feminina hispânica. Foi salientado que não seria 
permitido o formato de seminário. Este relato pretende compartilhar essa experiência 
docente/discente. Resultados:  planos de aulas elaborados, desenvolvidos e aulas ministradas, com 
discussão para ajustes. Metodologia: pesquisa orientada do conteúdo, relatórios da pesquisa com 
referências, debates sobre relatórios. Aporte teórico: Ângela Davis (2016), Núbia Cruz (2015), Cláudio 
Mello (2008), Susana Medeiros (2003). 
Palavras-chave: Docência; Poesia Hispânica; Poemas de Mulheres 

A poesia de língua espanhola em sala de aula: um relato de experiência 
 

Milena Maria dos Santos Diniz (UFCG) 
Renale Rodrigues Teixeira (UFCG)  

Adinatan Silva Santana (UFCG) 
 
Considerando os estudos referentes a mudança de rumos da escolarização da literatura ressaltando 
seu papel humanizador, o presente trabalho tem como objetivo apresentar em forma de relato de 
experiência, a prática realizada com a poesia em sala de aula de espanhol desenvolvida em uma Escola 
Cidadã Integral (ECI) de Campina Grande - Paraíba durante uma disciplina eletiva no Programa de 
Residência Pedagógica da Universidade Federal de Campina Grande. Serão relatadas as atividades 
desenvolvidas por graduandos de espanhol em um projeto intitulado Poesía y cultura: caminos para la 
comprensión lectora y producción oral y escrita en lengua española (2019) que visa a abordagem do 
texto poético como estratégia na formação de leitores, contribuindo com a formação intelectual e 
atitudinal, proporcionando um ensino e uma aprendizagem crítica e humanizadora dos alunos que 
desejam aprimorar os seus conhecimentos culturais e literários em língua espanhola. O presente 
projeto, realizado durante uma “disciplina eletiva”, segundo a classificação da ECI, dialoga com outras 
disciplinas e reúne estudantes por afinidade, independentemente da série, o que faz com que o 
trabalho com a poesia em língua espanhola se torne mais enriquecedor e dinâmico. Portanto, vamos 
descrever como se deu a elaboração do projeto, seguido da seleção das atividades, a descrição da 
prática e os resultados obtidos contrastando com a proposta inicial. Para isso, nos baseamos nos 



estudos de Cosson (2016) sobre letramento literário, estágio e docência na obra de Pimenta e Lima 
(2017) e Pinto (2013), a respeito do papel e dos desafios da educação básica no Brasil. 
Palavras-chave: Ensino de literatura; Relato; Residência Pedagógica 

Literatura em sala de aula: O microconto “Un deseo de cumpleaños” como ponte de conexão de língua 
e cultura 

Márcia Juciara Tomaz (UFPB) 
Rafaella Gomes Amorim Maroja (UFPB) 

Ana Maria Arruda de Moura Cavalcante (UFPB) 
 
De acordo com diferentes estudos, podemos observar que a leitura de textos literários em sala de aula 
de Espanhol como Língua Estrangeira (ELE), traz muitos benefícios para o processo de ensino-
aprendizagem. Nesse sentido, iremos apresentar a experiência realizada por três alunas residentes do 
curso de Letras Espanhol da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), participantes do Programa 
Residência Pedagógica no Núcleo de Letras Inglês/Espanhol. A aplicação da literatura aconteceu na 
Escola Estadual Integral e Técnica Erenice Cavalcante Fidelis, em uma aula preparatória para os alunos 
de ensino médio que estavam concorrendo a vagas de intercâmbio do Programa Gira Mundo. O 
objetivo da escolha do microconto “El deseo de cumpleaños” de Sir Helder Amos, foi estimular a leitura 
literária nesse contexto de ensino. Para relatar essa experiência utilizamos a metodologia de 
observação participante com emersão na vivência de sala de aula. Além disso, também tivemos o apoio 
dos textos de Stembert (2009), Ibarra-Rius (2016), Fillola (2004), Jorge (2014), Calderón (2013), 
Ballester (2009) e Natoli (2012). Sendo assim, essa experiência nos fez perceber que proporcionar aos 
alunos a leitura de literatura, foi muito enriquecedor para o processo de ensino/aprendizagem deles, 
pois através do estímulo à criatividade, subjetividade e imaginação, tivemos a oportunidade de 
desenvolver uma conexão dos conhecimentos já existentes aos que foram construídos por meio de 
uma aprendizagem significativa. Potencializando a integração dos aspectos linguísticos e culturais da 
língua estrangeira. 
Palavras chaves: Literatura; Ensino/aprendizagem; Programa Residência Pedagógica; Língua Espanhola 

 

27/06 (13h30 – 15h30) – Sessão VIII: Reflexões teóricas 
 

Antonio Gamoneda: la poesía como medio de adquisición de conocimientos 
 

Saturnino Jose Valladares Lopez (UFAM) 
 
En este artículo voy a hablar sobre como servirse de la poesía para desarrollar otros tipos de 
aprendizajes, no solo para despertar el íntimo placer que la poesía tiene en sí misma, sino para mostrar 
como a partir de un texto literario podemos adquirir conocimientos culturales, sociales, históricos, etc., 
y, con certeza, literarios. Además de las relaciones entre personas, pueblos y países, estos 
conocimientos sirven en la construcción de seres humanos mejores, más tolerantes y con mayor 
comprensión mutua, con menos prejuicios, “para que la humanidad encuentre la posibilidad de 
progresar en la consolidación de los ideales de la paz, de la libertad y de la justicia social” (DELORS, 
2010, p. 5). Propongo, por tanto, contemplar la literatura como un instrumento de conocimiento, de 
promoción del género humano, independiente de la individual nación, comarca, urbe, pueblo o barrio 
de cada cuál, de su color, su etnia, su género o su tendencia sexual. Con la intención de alcanzar estos 
objetivos, decidí tomar, como ejemplo, algunos temas frecuentes en la poesía de Antonio Gamoneda. 
Palavras-chave: Antonio Gamoneda; poesía; adquisición de conocimientos 

O trabalho com o gênero romance na coleção didática Confluencia 
 

Mariana Giovanetti (UESC) 
 
Nesta comunicação oral, procura-se analisar como se dá o trabalho com o gênero literário romance, 
na perspectiva intercultural, na coleção didática Confluencia, aprovada no Programa Nacional do Livro 
Didático (PNLD), edição de 2018. Minhas perguntas de pesquisa são: o trabalho com o gênero romance 
se dá a partir da leitura de fragmentos e/ou de todo o texto literário? O que implica essa escolha? Quais 
são os procedimentos metodológicos de leitura usados na coleção? As atividades de leitura propiciam 
a formação do leitor literário, especificamente na apropriação do gênero romance enquanto 



linguagem? A perspectiva intercultural está presente? Como aparato documental, esta pesquisa utiliza-
se do Edital do PNLD 2018, do Guia de Livros Didáticos de Espanhol, e da coleção didática Confluencia. 
Como aparato teórico, destacamos: o conceito de interculturalidade definido por Walsh (1995) e 
Paraquett (2011), compreendendo seu papel primordial para a formação de uma sociedade 
intercultural, letrada, antirracista e livre de preconceitos; os conceitos de letramento literário e 
literatura, com os estudos de Cosson (2006), Paulino (2010), Candido (2011) e Bakthin (1993), 
analisando como os autores desenvolveram o trabalho com o gênero romance, sendo esse um 
obstáculo constante devido às limitações para o trabalho com esse gênero literário. Esta pesquisa é 
financiada pelo CNPq, iniciada em agosto de 2018, de cunho bibliográfico e documental, com o intuito 
de que dê bases a estudos para o melhoramento constante do trabalho com o texto literário do gênero 
romance nos livros didáticos. 
Palavras-chave: Letramento Literário; Romance; Língua Espanhola; Livro Didático; Interculturalidade 

O lugar da literatura hispânica no currículo do Curso Letras Espanhol da Universidade Federal do Pará 
(UFPA) - Campus Abaetetuba 
 

Jairo da Silva e Silva (IFPA / UESC) 
 

Este trabalho aborda reflexões teóricas sobre o ensino de literaturas hispânicas no contexto da 
formação de professores a partir da análise da concepção de ensino de literatura hispânica presente 
no atual Projeto Político Pedagógico (PPC) do curso de Letras/Espanhol do Campus Abaetetuba da 
Universidade Federal do Pará (UFPA). Para tanto, adotou-se como procedimentos metodológicos a 
pesquisa documental e abordagem quanti-qualitativa. Como subsídio teórico, utilizamos reflexões de 
Magnólia Brasil (2007, 2009) Mendoza Fillola (2002, 2004, 2007) e María Dolores Albadalejo (2007), 
principalmente. Constatou-se que este curso (que não é dupla habilitação) possui a carga horária total 
2.920h, e, ao desconsiderar as disciplinas optativas, verificou-se que menos de 10% deste currículo é 
destinado para a especificidade literatura hispânica. Estruturado em três grandes eixos, assim é 
configurado: I) Uso da língua; II) Saberes sobre a língua, incluídos aqui os saberes sobre a literatura e 
outros aspectos culturais; III) Saberes sobre a prática profissional. O lugar da literatura hispânica no 
referido curso, está situado no eixo I (com 3 disciplinas: Prosa Hispanófona; Poesia Hispanófona; Teatro 
Hispanófono – cada uma com 68 horas) e eixo II (com a disciplina única abordando a temática em 
questão: O texto literário no ensino de Espanhol), destaque ainda para a presença de outras disciplinas 
na condição de optativas (Crítica Literária Hispanófona; Literatura e Formação da América Hispânica; 
Literatura Latinoamericana – cada uma com 68 horas), portanto, à guisa de resultado, infere-se que, 
neste curso em específico, para fomentar o lugar e o interesse da/pela literatura hispânica, torna-se 
necessário uma revisão curricular. 
Palavras-chave: Literatura hispânica; Currículo. Letras/Espanhol; UFPA/Campus Abaetetuba 

Ensino de Literaturas Hispânicas: análise de propostas didáticas 
 

Ingrid Kawana Nery Simões (UESC) 
 
Este trabalho visa refletir sobre o lugar das literaturas hispânicas na educação superior e na educação 
básica. Durante muito tempo, evitou-se a literatura no ensino de línguas estrangeiras por considerar 
que ela não contribuía para os objetivos comunicativos propostos. Hoje percebemos sua presença nas 
aulas de idiomas, porém, ainda de maneira inexpressiva. Considerando que a literatura possui uma 
natureza diferente da dos gêneros textuais do cotidiano, é necessário formular uma didática de ensino 
de literaturas estrangeiras que respeite suas idiossincrasias. Portanto, neste plano de trabalho de 
Iniciação Científica Voluntário, que forma parte do Projeto de Pesquisa Desenvolvimento de uma 
didática do ensino de literatura hispânica (desenvolvido na Universidade Estadual de Santa Cruz), 
analisamos os artigos com propostas didáticas relacionadas ao ensino de literaturas hispânicas nas 
aulas de espanhol língua estrangeira que formam parte dos anais dos dois principais eventos da área 
de língua espanhola (Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol e Congresso Brasileiro de 
Hispanistas) publicados em 2015 e 2016, com o objetivo de verificar as abordagens realizadas. Como 
referencial teórico, ressaltamos as ideias de Barthes (1977), Candido (1995) e Todorov (2012) sobre a 
importância do ensino de literatura para a formação humana; Nascimento e Trouche (2008), Clímaco 
e Ortega (2015) e Clímaco, Milreu e Ortega (2018) sobre o ensino das literaturas hispânicas; Zaratin e 
Faqueri (2018) e Cárcamo (2013) sobre a literatura na formação do professor de espanhol e Costa Lima 



(1983), Moisés (1973) e Melicchio (2017) sobre literariedade, dimensão estética e artística e linguagem 
simbólica da literatura. 
Palavras-chave: Literaturas Hispânicas; Ensino; Propostas Didáticas 

Figuração dos narradores-personagens em Sagrado, de Tomás Eloy Martínez 
 

Luciana Helena Cajas Mazzutti (UESC) 
 
A literatura sul-americana, sobretudo a literatura argentina, tem em Tomás Eloy Martinez um autor 
que reúne aspectos ficcionais e insólitos como mote para discussões sobre Tucumán e, em larga 
medida, também sobre a Argentina. Interessa-nos, então, observar, a partir de Sagrado (1969), de 
Martinez, como a ficção romanesca processa elementos que contribuem para a configuração insólita 
de sua malha discursiva, bem como, em seus desdobramentos. Buscamos assinalar como a voz e o foco 
narrativo estabelecem a performance e, nessa perspectiva, Andrés e Boni, segundo e terceiro capítulos 
do romance em estudo, respectivamente, colaboram com a configuração e reconfiguração de Bío e 
Tucumán, possibilitando-nos verificar as vozes que constituem o romance no âmbito de sua trama (ou 
discurso) e apresentam uma pluralidade cultural. Objetivamos, ainda, aproximar a referida narrativa 
das discussões concernentes ao ensino de literatura, considerando, para tanto, a proposta de um 
ensino intercultural. De metodologia bibliográfica, este estudo, a par da crítica-teórica especializada, 
analisa que, existente no texto, o imbricamento entre mundos paralelos (real e imaginário) caracteriza 
a modalidade do Insólito denominada Realismo Maravilhoso, cujas marcas, na literatura sul-americana, 
atestam e constroem discursos capazes de favorecer mesclas/fusões/interseções entre as mais 
diversificadas culturas que a compõem.  
Palavras-chave: Insólito; Realismo Maravilhoso; Tucumán 

 


