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RESUMO 

Com a sanção da Lei n° 11.161, de 05 de agosto de 2005 o ensino da língua 
espanhola ganhou mais força e se estabilizou nas escolas públicas brasileiras. 
Através dessa estabilização muitos temas relacionados ao ensino do idioma também 
entraram em discussão eles o texto literário e o livro didático. A partir desse ponto de 
vista, este trabalho teve como objetivo geral analisar o tratamento dedicado ao texto 
literário a partir das propostas oficiais e como objetivos específicos, conhecer a 
diversidade de gêneros, autores e obras presentes nos livros didáticos da coleção 
enlaces; compreender o papel dos textos literários nos livros didáticos da coleção 
“enlaces” e identificar as atividades para a prática da leitura do texto literário nos 
livros da coleção “enlaces.” Para este trabalho nos fundamentamos nas concepções 
de Bakhtin (2011), Trotsky (1976), Eagleton (1976), Culler (1999), Iser (1996), 
Barthes (1987), Mendonza Fillola (2004) sobre o texto literário e suas características 
além de García (2007) sobre a relação do texto literário com o ensino de línguas. 
Também tomamos como base as concepções de Mendonza Fillola (1998), Kato 
(2007), Solé (1999), Soares (2009), Azevedo (2009), Cosson (2009), Muñoz (2007) 
e Zilberman (2009) sobre letramento e letramento literário além de Fernández (2005) 
sobre a presença do espanhol no Brasil. A pesquisa se desenvolveu a partir do 
método indutivo, em seguida uma pesquisa descritiva e documental, tendo como 
corpus a coleção “Enlaces”. Após o levantamento dos dados constatamos que a 
presença do texto literário ainda acontece de forma tímida em relação aos demais 
gêneros encontrados nos livros; que na maioria das vezes o texto literário tem a 
função apenas de complementar a unidade didática e as atividades não favorecem o 
letramento literário. 

Palavras-chave: Texto literário. Letramento literário. Livro didático. Língua espanhola. 
Ensino. 
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RESUMEN 

Con la aprobación de la Ley n° 11.161, de 05 de agosto de 2005 la enseñanza de la 
lengua española ganó más fuerza y se estabilizó en las escuelas públicas 
brasileñas. A través de esa estabilización muchos temas relacionados a la 
enseñanza del idioma entraron en la discusión entre ellos el texto literario y el libro 
didáctico. A partir de este punto de vista, este trabajo tuvo como objetivo general 
analizar el tratamiento dedicado al texto literario a partir de las propuestas oficiales y 
como objetivos específicos conocer la diversidad de géneros, autores y obras 
presentes en los libros didácticos de la colección Enlaces; comprender el papel de 
los textos literarios en los libros didácticos de la colección Enlaces e identificar las 
actividades para la práctica de lectura del texto literario en los libros de la colección 
Enlaces. Para este trabajo nos fundamentamos en las concepciones de Bakhtin 
(2011), Trotsky (1976), Eagleton (1976), Culler (1999), Iser (1996), Barthes (1987), 
Mendonza Fillola (2004) sobre el texto literario y sus características, además de 
García (2007) sobre la relación del texto literario con la enseñanza de lenguas. 
También nos basamos en las concepciones de Mendonza Fillola (1998), Kato 
(2007), Solé (1999), Soares (2009), Azevedo (2009), Cosson (2009), Muñoz (2007) 
e Zilberman (2009) sobre letrado y letrado literario además de Fernández (2005) 
sobre la presencia del español en Brasil. La investigación se desarrolló a partir del 
método inductivo, enseguida una investigación descriptiva y documental, y tiene 
como corpus la colección Enlaces. Tras el levantamiento de los datos constatamos 
que la presencia de los textos literarios todavía ocurre de forma tímida en relación a 
los otros géneros encontrados en los libros; que en la mayoría de las veces el texto 
literario tiene su función reducida a complementar la unidad didáctica y las 
actividades no favorecen al letrado literario. 

Palabras-clave: Texto literario. Letrado literario. Libro didáctico. Lengua española. 
Enseñanza.  
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INTRODUÇÃO 

 

O ensino de espanhol no Brasil tem ganhado mais espaço desde 2005 

quando foi publicada a Lei nº 11.161, em 05 de agosto daquele ano, em que justifica 

o ensino deste idioma no ensino médio das escolas do país. A partir de então, 

questionamentos relacionados ao que e como ensinar têm gerado muitas 

discussões. 

No entanto, desde o ano 2000, os Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio (PCNEM), orientam um ensino interdisciplinar em que se privilegia a 

formação do aluno como cidadão capaz de interagir com a sua e demais expressões 

culturais. Já em 2008, as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) 

reforçam o caráter formativo do indivíduo proposto pelos PCNEM, e uma das formas 

propostas para se alcançar esta formação é através da leitura. 

Para entendermos a importância da leitura na sala de aula, tomamos como 

base uma afirmação de Geraldi (2006, p.21) “(...) introduzir o texto na sala de aula é 

introduzir a possibilidade das emergências dos imprevistos, dos acontecimentos e 

dos acasos”. Nesta afirmação o autor apresenta a função que deve desempenhar o 

ensino da leitura na escola, que é o de formar leitores capazes de não apenas 

reconhecer um conjunto do sistema linguístico, mas de lidarem com o mundo 

apresentado no texto.  

Dentro do contexto da leitura, optamos por trabalhar o texto literário por duas 

razões: experiência pessoal e profissional. Sobre a experiência pessoal podemos 

citar que nossa convivência e apreciação pelo texto literário surge ainda na infância, 

através das histórias relatadas em nosso círculo familiar e escolar. Além dessa 

etapa, o interesse e encanto pelo texto literário se intensificaram na universidade 

com as disciplinas específicas das literaturas hispânicas. Dos encontros com os 

autores lidos e estudados pudemos verificar com mais clareza, a riqueza cultural e 

linguística dos povos retratados nos textos. Por outro lado, como profissional pude 

estudar e compreender que o Texto Literário pode desempenhar diversas funções 

no ensino de Língua Estrangeira - LE, sendo umas das principais e mais 

importantes, contribuir para a formação crítica do aluno. Porém também pude 
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observar que ainda existe uma resistência ao texto literário, tanto por parte de 

alguns professores quanto de alunos. Entre os argumentos mais utilizados estão os 

de que o texto literário é difícil de entender e por isso se torna uma leitura sem 

atrativos. No entanto sabemos que é possível sim utilizar o texto literário nas aulas 

de língua espanhola e, por este motivo, discutimos nesta pesquisa a inserção do 

texto literário no ensino de espanhol em Mossoró. Porém, dentro deste tema 

diversos trabalhos com os mais variados objetivos podem ser realizados. 

Outro ponto importante para a escolha desse tema, foi nossa vivência na 

sala de aula como professora do ensino médio. Através dessa experiência pudemos 

perceber que, de modo geral, existe uma resistência por parte dos alunos em 

relação à leitura, e essa resistência se torna maior quando se direciona ao texto 

literário.   

Partindo desse pensamento, a presente pesquisa discutiu o tema: Literatura 

x livro didático: Contrapontos no aprendizado da língua espanhola. Este tema surgiu 

a partir da reflexão sobre a valorização do livro didático que continua sendo um dos 

principais materiais de ensino da língua espanhola, sendo que em alguns casos é o 

único recurso do professor.  

Neste trabalho apresentamos o livro didático como um elemento importante 

durante o processo de leitura e letramento, e compartilhamos a ideia de que, “O livro 

didático, na perspectiva Bakhtiniana, pode ser visto como um enunciado que 

constitui um elo na cadeia de comunicação verbal, estabelecida por professores e 

alunos na sala de aula” (VERCEZE e SILVINO, 2008, p. 87). Nessa perspectiva o 

livro didático não é visto como uma autoridade, mas como um meio de interação 

entre professores e alunos. Considerando essa realidade, decidimos por este tema 

por perceber que a forma como o ensino é apresentado no livro didático influencia 

diretamente na prática do professor e neste caso, o uso (ou não) do texto literário 

nas aulas. 

O uso do texto literário nas aulas de espanhol não é algo novo, mas varia de 

acordo com a época. Entre os trabalhos que tratam sobre a utilização desse texto 

como instrumento de aprendizagem da língua espanhola, encontra-se o de 

Albaladejo García (2007). Neste trabalho a autora enfatiza a evolução dos trabalhos 

com o texto literário. Segundo Albaladejo García (2007), durante os anos 50, época 
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em priorizava-se o Método de Gramática e Tradução, o texto literário era usado 

como recurso apenas para traduções. 

O Texto literário pode desempenhar diversas funções no ensino de língua 

estrangeira, sendo umas das principais e mais importantes, contribuir para a 

formação crítica do aluno. Colomer (2008) evidencia o caráter diferenciador do texto 

literário, pois para essa autora, diferente dos outros, o texto literário permite, entre 

outras coisas, desenvolver o imaginário do leitor e com isso, sua interpretação, 

sendo portanto, dever da escola oferecer um tratamento específico para o texto 

literário. Por esta razão é que nesta pesquisa discutimos esta relação do texto 

literário com o ensino de espanhol como língua estrangeira dentro do livro didático 

na perspectiva do letramento.  

A partir da ideia de que o texto literário pode contribuir para a aprendizagem 

do ensino da língua espanhola, fizemos os seguintes questionamentos: Com qual 

frequência o texto literário aparece no livro didático de língua espanhola? Que 

funções o texto literário desempenha no livro didático de língua espanhola? Como o 

texto literário presente no livro didático pode contribuir para a formação leitora? 

Através desses questionamentos propomos como objetivo geral analisar o 

tratamento dado ao TL no livro didático de espanhol no ensino médio. Para alcançar 

este objetivo elaboramos três objetivos específicos. O primeiro é conhecer a 

diversidade de gêneros, presentes no livro didático, pois com este objetivo 

verificamos se o texto literário aparece ou não no livro didático e a frequência com 

que ocorre. 

O segundo objetivo específico, é Compreender o papel dos textos literários 

nos livros didáticos da coleção “enlaces”. Com este objetivo conheceremos as 

funções que o texto literário desempenha no livro didático, ou seja, sua finalidade. Já 

o terceiro objetivo específico, é identificar as atividades para a prática da leitura do 

texto literário nos livros da coleção “enlaces”. Através dessas atividades, 

observamos se elas contribuem ou não para a formação do leitor literário. 

Para esta pesquisa foram selecionados os autores a partir dos assuntos que 

eles abordam e que discutimos neste trabalho. Por tratar-se de uma pesquisa 

voltada para o ensino de línguas não poderíamos deixar de citar Abadía (2000), já 

que este autor analisa detalhadamente os métodos de ensino de língua estrangeira. 
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Por outro lado, também abordaremos nesta pesquisa sobre o uso do texto literário 

nas aulas de espanhol como língua estrangeira. Sobre este assunto, Cosson (2009) 

afirma que “a literatura serve tanto para ensinar a ler e a escrever quanto para 

formar culturalmente o indivíduo”. 

Para Muñoz (2007) o TL tem as seguintes funções: ser fonte de 

conhecimento, conservar e difundir uma cultura além de educar a sensibilidade 

artística. Porém, o êxito para as contribuições do TL nas aulas de espanhol depende 

também da relação com o professor, pois segundo Fillola Mendonza (2004), “la 

concepción del docente y la metodología didáctica son los mediadores en este 

proceso de formación para la recepción literaria”. Sobre as dificuldades da leitura em 

língua estrangeira, Kato (2009) afirma que “(...) a língua oral não é pré-requisito para 

a aprendizagem da leitura em segunda língua e que, se o aluno já é um leitor 

proficiente em sua língua, as estratégias procedimentais que nela utiliza podem 

compensar, com vantagem, o déficit no domínio linguístico”. 

A partir dos objetivos propostos, dividimos a pesquisa nos seguintes 

capítulos: no primeiro, denominado “Leitura, texto literário e ensino de língua 

espanhola” abordamos os principais conceitos e características do texto literário 

além de sua relação com o ensino de línguas a partir de autores como Bakhtin 

(2011), Trotsky (1976), Eagleton (1976), Iser (1996) entre outros. 

No segundo capítulo, cujo título é “Leitor literário e letramento literário”, 

apresentamos ao leitor uma visão de outra temática discutida neste trabalho: 

letramento e letramento literário. Também discutimos neste capítulo as principais 

concepções do letramento, na visão de Soares (2009) e Azevedo (2009), e Cosson 

(2009). A necessidade de incluir este capítulo surgiu após a leitura das OCEM 

(2008), pois nesse documento é sugerido um ensino de línguas estrangeiras a partir 

da leitura na perspectiva do letramento. 

O terceiro capítulo traz uma abordagem mais específica sobre o ensino do 

espanhol no Brasil a partir de Fernández (2005). Dentro desse capítulo também 

trazemos uma discussão sobre as principais diretrizes nacionais para o ensino de 

línguas estrangeiras que são as OCEM (2008) e os PCENEM (2002). Como o 

trabalho é sobre o texto literário no livro didático, incluímos neste capítulo uma 

abordagem sobre o livro didático, partindo de uma visão geral para a mais específica 
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que são os guias dos PNLD’s de língua estrangeira e a coleção Enlaces, objeto 

dessa pesquisa. 

O quarto capítulo traz a análise do objetivo dessa pesquisa: o texto literário 

nos livros didáticos da coleção enlaces. Para alcançar os objetivos que propusemos 

para este trabalho, partimos de uma pesquisa do tipo indutiva, seguida de uma 

abordagem descritiva do corpus (coleção enlaces) além de uma pesquisa 

documental com base em Lakatos (2003). Neste capítulo apresentamos os 

resultados da análise realizada nos três livros da coleção enlaces e com eles 

podemos ter uma visão mais precisa sobre o tratamento dedicado ao texto literário. 

Como expusemos no início, este trabalho partiu da ideia de que o texto 

literário pode contribuir para o ensino de línguas estrangeiras e neste caso mais 

específico a língua espanhola. Dentro do universo ensino, o livro didático se constitui 

na maioria dos casos como o principal recurso de trabalho. Tendo em vista esses 

apontamentos, buscamos enfatizar nesta pesquisa a dupla função do texto literário: 

a leitura por prazer e ao mesmo tempo de conhecimento.  Essa leitura prazerosa 

evidencia o caráter artístico do texto literário, mas isso não elimina as contribuições 

para o desenvolvimento intelectual do aluno. 
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CAPÍTULO 1: TEXTO LITERÁRIO E ENSINO DE LÍNGUA ESPANHOLA 

 

O ensino de espanhol vem ganhando cada vez mais espaço nas escolas 

brasileiras de ensino médio. Com essa expansão surgem também os desafios 

relacionados ao ensino dessa língua, como objetivos, conteúdo, metodologia além 

de material didático, especificamente o livro didático. Partindo da necessidade de 

estabelecer parâmetros, em 2008, as Orientações Curriculares para o Ensino Médio 

(OCEM) destacam o ensino da leitura como prioridade para o Ensino Médio com 

base nas teorias de letramento. 

A partir da valorização do ensino da leitura, um antigo tema voltou a fazer 

parte das discussões sobre o ensino de espanhol/LE: o Texto Literário. Com isso, 

discutimos neste capítulo, concepções e características do texto literário além da 

seu uso no ensino de línguas. 

1.1 Literatura: alguns conceitos e especificações 

O texto literário está presente em várias esferas da nossa vida, seja na 

escola, nas universidades, nas atividades religiosas, nos encontros da família, etc. O 

texto literário também está presente nas diversas fases da vida, seja na infância 

através das histórias contadas pelos pais, na adolescência com as leituras da escola 

ou mesmo por diversão, enfim, o fato é que o texto literário está presente. 

Apesar disso, o texto literário divide opiniões, pois enquanto alguns o 

admira, outros rechaçam completamente. Para os que admiram, os argumentos 

mais comuns são de que se trata de um texto bonito e que emociona; por outro lado, 

os que não o apreciam dizem se tratar de um texto difícil de entender e até mesmo 

irrelevante. Estes argumentos utilizados nos levam a refletir sobre a natureza da 

literatura e a fazer perguntas como, o que é literatura? 

À literatura são atribuídos diversos conceitos, mas antes de qualquer 

conceituação é importante ressaltar que a literatura se desenvolve pela necessidade 

de comunicação do ser humano que acontece na forma de discursos. Estes 

discursos, segundo Bakhtin (2011) são compostos de enunciados que por sua vez 

se constituem de três elementos: conteúdo temático, estilo e construção 
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composicional. Estes três elementos são responsáveis pela grande variedade de 

discursos e entre eles encontra-se o discurso literário. 

Independente da corrente teórica é aceitável entre a maioria, ver a literatura 

como uma obra de arte. Para Proença Filho (2007), o discurso literário está a serviço 

da criação artística, pois à sua linguagem se associa uma representação da 

realidade, seja ela física, social ou emocional. Essa representação, porém, enquanto 

atividade discursiva é estabelecida através de critérios como dialogicidade e 

ideologia.  

Neste trabalho, o termo dialogicidade é apresentado a partir da seguinte 

afirmação: “As relações dialógicas são relações (semânticas) entre toda espécie de 

enunciados na comunicação discursiva” (BAKTHIN, 2011, P. 323). Entendemos que 

com esta afirmação o escritor russo enfatiza os efeitos de sentidos produzidos 

durante a comunicação. Logo, o texto literário tem essa característica a partir do 

momento em que se estabelece durante o ato da leitura entre o leitor e o autor. Já o 

termo ideologia, é melhor compreendido ao considerar que “(...) ideologia é uma 

função da relação de uma elocução com seu contexto social” (EAGLETON, 1997, P. 

22). Em outras palavras, ideologia é o conjunto de crenças compartilhadas 

considerando o contexto social.  

No entanto, apesar dessa concepção do texto literário como arte ser aceita 

entre os pesquisadores, a visão que se tem dela difere entre as principais correntes 

teóricas. Numa tentativa de conceituar a literatura, Acquaroni (2007) afirma existir 

duas correntes teóricas: a que leva em consideração os critérios semióticos, 

representados pelos formalistas russos e a que valoriza os aspectos sociológicos, 

representados pelos marxistas. A primeira considera apenas a forma, ou seja, a 

parte estética, enquanto que a segunda, estuda a literatura como arte ideológica. 

A primeira linha de pensamento sobre a teoria da literatura, dos formalistas 

russos, considera apenas um dos elementos constitutivos do enunciado: a 

construção composicional, ou seja, a forma do conteúdo. Trotsky (1976) afirma que 

para esta escola, a literatura se esgota inteiramente na palavra, tendo, portanto, a 

análise sintática como essência de suas tarefas. Essa abordagem literária, 

estreitamente ligada ao futurismo russo, exclui qualquer relação dialógica, pois 
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desconsidera a influência do meio social, histórico e psicológico para o texto literário. 

Trotsky (1976, p.82) afirma que 

 

A literatura, cujos métodos e processos têm suas raízes no passado 
mais remoto, e representam a experiência acumulada da arte das 
palavras, expressa pensamentos, sentimentos, estados de ânimo, 
pontos de vista e esperanças de uma nova época e da nova classe.  

 

Diferente dos formalistas russos que priorizavam a forma do texto, os 

marxistas, que também valorizam a estética, incluem outros aspectos na análise do 

texto literário. Os críticos dessa linha partem da premissa de que a literatura é uma 

arte, mas uma arte ideológica, que não pode ser analisada sem considerar os 

fatores sociais que a envolve. 

Segundo Eagleton (1976), o objetivo da crítica marxista é uma explicação da 

literatura, considerando, além da forma, estilo e sentido, a relação destes como 

produtos de uma história determinada. Ainda de acordo com o autor, na concepção 

marxista, “toda arte nasce de uma concepção ideológica do mundo;” (EAGLETON, 

1976, p.30). Essa concepção de arte ideológica parte do princípio de que todo 

discurso é moldado pelos costumes e comportamentos estabelecidos pelo contexto 

do artista. 

Através dessa linha de pensamento, Trotsky (1976) enfatiza que a arte não é 

independente, mas, subordinada. Ela, a arte, está intimamente ligada ao homem por 

meio de sua vida e ambiente. Essa forma dos marxistas conceituarem a literatura 

não significa que eles não valorizavam a relação entre forma e conteúdo. 

A diferença destes críticos para os formalistas russos, é que para os 

marxistas, não é a forma que determina o conteúdo, mas tanto o conteúdo quanto a 

forma são consequências das experiências sociais. 

Assim, a partir dessa concepção, compreendemos a literatura como uma 

arte que dialoga com o outro.  Para Proença Filho (2007, p.17) 
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O texto literário repercute em nós, na condição de leitores ou 
ouvintes, na medida em que revele traços profundos do nosso 
psiquismo, coincidentes com o que em nós se abrigue como seres 
sociais. O artista da palavra, co-partícipe de nossa humanidade, 
incorpora elementos dessa dimensão que nos são culturalmente 
comuns. Nosso entendimento do que no texto se comunica passa a 
ser proporcional ao nosso repertório cultural. 

 

Nessa afirmação de Proença Filho podemos destacar outro elemento 

relacionado ao caráter dialógico do texto literário: a recepção do leitor. Nessa linha 

de raciocínio a recepção do texto literário por parte do leitor ou ouvinte também está 

relacionada com as relações sociais. Naturalmente, o leitor ou ouvinte se identifica 

com textos que mais se aproximam de sua realidade, independente da forma deste 

texto.   

A essa receptividade do texto literário é atribuída outra concepção também 

relacionada ao texto como arte que é o prazer do texto. A arte, independente da 

especificidade inspira prazer, tanto por parte daquele que observa quanto daquele 

que a cria. O texto literário, entendido como arte também proporciona esse prazer 

que não é concebido isoladamente, mas que a ele são agregados valores culturais e 

estéticos como euforia, delicadeza, inteligência e que, de acordo com Barthes 

(1987), quanto maior a diversidade desses valores, maior será o prazer. 

Essas duas correntes teóricas (formalismo russo e marxismo) estão entre as 

principais oposições de pensamento sobre a arte literária, já que uma valoriza 

apenas a forma sem considerar o contexto histórico-social enquanto que a outra 

considera tanto a forma quanto o contexto. Porém existem outros movimentos 

teóricos que tentam conceituar o texto literário com base em critérios de análise bem 

distintos. 

Um desses movimentos, a Nova Crítica (New Criticism) que surgiu nos 

Estados Unidos entre os anos 30 e 40 tinha como objetivo analisar a obra literária 

em sua unidade, ou seja, para esse movimento a literatura era considerada apenas 

um objeto estético que não tinha relevância como documento histórico. Culler (1999) 

afirma que essa teoria buscava enfatizar as figuras de linguagem e imagens 

poéticas para mostrar sua contribuição na estrutura unificada. 
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Outro movimento teórico é a fenomenologia, também chamada em uma 

outra versão de teoria da estética da recepção. Para essa teoria a obra literária é 

fruto da experiência do leitor, ou seja, como esse leitor reage à obra apresentada. 

Seguindo essa tendência de efeitos de sentido no leitor, surgiu o estruturalismo, por 

volta dos anos 60 e 70. Apesar dessa semelhança com a fenomenologia, Culler 

(1999) afirma que o estruturalismo surgiu como oposição àquela teoria, pois 

enquanto a fenomenologia buscava descrever a experiência, o estruturalismo se 

preocupava em descrever os efeitos provocados pela estrutura da linguagem, psique 

e sociedade. Em outras palavras, para o estruturalismo o texto literário é 

diferenciado do não literário a partir de sua estrutura e os efeitos de sentido 

produzidos por ela. 

1. 2 Características do Texto Literário 

No tópico anterior discutimos alguns dos conceitos relacionados à literatura. 

Nele percebemos que independente da teoria, o texto literário é considerado uma 

arte. Como toda de arte uma obra literária também necessita de elementos que a 

defina como literatura. 

Em virtude da existência de vários estudiosos do discurso e com isso várias 

definições, esses elementos característicos também podem ser diversos, mas 

tomaremos como base, a teoria de Bakhtin (2011) que define três elementos 

responsáveis pela variedade do discurso: o conteúdo temático, a construção 

proposicional e o estilo. Apesar de Bakhtin definir três elementos como requisitos 

para distinção discursiva, entendemos que os dois primeiros, conteúdo temático e 

construção proposicional não são tão decisivos quanto ao estilo.  

Os textos em geral, sejam orais ou escritos, podem compartilhar livremente 

do mesmo conteúdo temático. Qualquer tema pode ser objeto de uma manifestação 

discursiva, o que vai fazer a diferença é a forma como este tema é discutido como a 

intenção do autor, a linguagem empregada e a reação provocada no receptor. Por 

exemplo, o “amor” é um tema bastante discutido em vários âmbitos da vida 

cotidiana, mas a forma como este tema é abordado é que faz a diferença. 

Da mesma forma, a construção proposicional (apesar de Bakhtin mencionar 

como o elemento mais importante), entendemos como um requisito necessário e 
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não como o mais importante. Tomamos por exemplo, o gênero notícia, que apesar 

de em sua estrutura incluir partes narrativas, não é considerado um texto literário. 

No entanto, para que estes elementos façam a distinção discursiva devem estar 

intimamente relacionados, ou seja, para verificar se um texto é ou não literário, é 

necessário analisar estes elementos como um conjunto indissociável. 

Sobre o estilo, Eco (2002, p.157) afirma que “falar do estilo significa, assim, 

falar do modo como a obra é feita, mostrar como se foi fazendo, mostrar porque se 

oferece um tipo de recepção, e como e porque a suscita”. Através do estilo se 

verifica os mecanismos empregados pelo autor, ou seja, os recursos linguísticos 

utilizados para alcançar seus objetivos. É com essa seleção que o texto (oral ou 

escrito) sobre o tema “amor” citado no início pode ser considerado literário ou não. 

Bakhtin (2011) afirma que os textos literários são na verdade, um sistema 

dinâmico e complexo de estilos de linguagens e que essas linguagens presentes na 

literatura são integradas pela linguagem não literária. Mas o autor também menciona 

que tanto a composição quanto o estilo são compostos por outros elementos que os 

caracterizam como a euxaribilidade semântica e a expressividade. No entanto, em 

relação ao estilo, o elemento expressivo que também é chamado de relação 

valorativa do falante com o objeto, é o que mais representa a individualidade do 

falante. 

Outra característica do texto literário é a ficcionalidade. Segundo Iser (1996, 

p. 101) o “o texto literário é uma figura fictícia”. Para o autor no entanto, ficção não 

está relacionada aqui na oposição com a realidade, mas na relação entre ambos, 

pois é através da ficção que nos comunicamos com a realidade. Acquaroni (2007) 

afirma que essa ficcionalidade é na realidade, a capacidade do autor criar universos 

possíveis através da língua e essa criação só é possível quando existe uma intenção 

proposital do autor em apresentar esses dois universos (o textual e o real) ao leitor. 

Aristóteles em sua obra Arte Poética também se apoia na ficcionalidade 

como característica principal da literatura. Utilizando o gênero poesia, o filósofo 

estabelece uma visão mais radical ao afirmar não ser função do poeta narrar o que 

aconteceu (realidade) mas o que poderia ter acontecido, ou seja algo imaginado e 

criado pelo autor, a verossimilhança. Essa, segundo Aristóteles, é a principal 

diferença entre o texto literário e o não literário: 
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O historiador e o poeta não se distinguem um do outro, pelo fato de o 
primeiro escrever em prosa e o segundo em verso (pois, se a obra de 
Heródoto (30) fora composta em verso, nem por isso deixaria de ser 
obra de história, figurando ou não o metro nela). Diferem entre si, 
porque um escreveu o que aconteceu e o outro o que poderia ter 
acontecido. (ARISTÓTELES, s.a., 14) 

 

Mendonza Fillola (2004), entretanto, afirma a explicação do discurso literário 

de constitui uma tarefa complexa em virtude da ampla variedade de recursos 

utilizados na sua constituição e também os diversos usos, tanto com finalidade 

estética como os que não possuem essa finalidade. Ou seja, para criar a finalidade 

estética o autor se utiliza do sistema linguístico de uso cotidiano. Partindo desse 

princípio, Mendonza Fillola (2004, p.115) adota a seguinte distinção entre o discurso 

literário e o não literário:  

 

La producción literaria difiere de la producción cotidiana de la lengua 
en su finalidad estética, en la constitución del discurso con carácter 
de signo, en el valor estético que la define como creación artística 
según usos, normas, preceptos o convenciones; y, en conjunto, se 
distingue de otros tipos de producciones por los factores que 
consiguen dotarla de universal validez y que hacen de la obra 
concreta un reflejo cultural, paradójicamente, histórico y atemporal.  

 

 Outro autor que se propôs a descrever as características do discurso 

literário é Poença Filho (2007). Segundo este autor, o discurso literário pode ser 

caracterizado por sua complexidade, e essa complexidade ocorre pelo fato de texto 

literário ser ao mesmo tempo objeto linguístico e estético. Outra característica é a 

multissignificação decorrente da ambiguidade. 

No discurso literário também existe o predomínio da conotação, pois “o texto 

literário resulta de uma criação, feita de palavras. E do arranjo especial das palavras 

nessa modalidade de discurso que emerge o sentido múltiplo que a caracteriza”. 

(PROENÇA FILHO, 2007. 46) Outra aspecto do discurso literário é a liberdade na 

criação, ou seja, o texto literário como uma obra de arte, ele está submetido à 

criação do artista e isso significa que nem sempre estarão vinculados a um grupo 
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específico. Essa liberdade de criação significa ruptura com os padrões 

estabelecidos. 

Proença Filho (2007) também ressaltou a variabilidade como característica 

do discurso literário. Nesse aspecto o autor enfatizou a relação do texto literário com 

o contexto cultural e que, dessa forma, a literatura acompanha os processos de 

mudanças dentro desse contexto. Outro aspecto destacado são os modos de 

realização, que se referem às manifestações tanto em prosa quanto em verso e 

dentro dessas manifestações se desenvolvem outras modalidades. 

A partir da caracterização geral do discurso literário, temos as características 

individuais dos textos que constituem esse discurso.  Assim como no discurso, a 

caracterização dos textos também resultam de forma complexa, porque de acordo 

com Soares (2007), muitos teóricos os definem como categorias imutáveis enquanto 

que outros defendem como sendo uma mistura e combinação de textos, pois como 

Bakthin (2011) afirma, não existem textos puros.   

Além da caracterização, outro questionamento apontado por Soares (2007) 

é a quantidade de textos existentes e nesse aspecto, Bakhtin (2011) afirma que são 

infinitos. Na antiguidade, Platão classificou os textos literários em quatro grupos 

formados pela comédia e a tragédia que eram formadas pela imitação, os ditirambos 

que eram construídos pela exposição do poeta e a epopeia que se caracterizava 

tanto pela imitação quanto pela exposição (SOARES, 2007). 

Aristóteles, em Arte Poética, também usou a mesma classificação mas se 

diferenciou de Platão quanto à caracterização desses textos. Para Aristóteles, as 

diferenças entre os textos foram compreendidas a partir de três elementos: os 

meios, os objetos e a maneira. Quanto aos meios, Aristóteles estabelece a diferença 

entre os ditirambos, a comédia e a tragédia, que segundo o filósofo todos se utilizam 

dos meios como o ritmo, o canto e o metro, mas que os ditirambos usam em 

conjunto enquanto que a comédia e a tragédia usam separadamente. Quanto aos 

objetos que imitam, a diferença entre a tragédia e a comédia consiste no fato de que 

a primeira imita os homens tornando-os piores, enquanto que a segunda se propõe 

a melhorá-los. Já em relação à maneira de imitar, Aristóteles apresenta duas formas: 

através de um terceiro personagem, ou da própria pessoa sem a intervenção de 

outro personagem. (ARISTÓTELES, s.a.)   
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Apesar dessa classificação, para fins didáticos, Acquaroni (2007) classifica 

os textos literários em poético, narrativo e dramático.  Para o texto poético a autora 

atribui características como brevidade, universalidade, ambiguidade, sonoridade, 

além de serem unitários e compactos. Entre essas características apontadas por 

Acquaroni (2007), é importante ressaltar a ambiguidade que a autora afirma ser 

responsável pela expressividade do poema. De acordo com Soares (2007), essa 

expressividade ou caráter emocional é alcançado através dos recursos sonoros e de 

significação que se unem criando uma unidade. 

O texto narrativo apresenta elementos em sua estrutura que variam de 

acordo com alguns autores. Puértolas (2001), por exemplo, classifica em cinco os 

elementos fundamentais da narração: narrador, ação, personagens, tempo e 

espaço. Já Acquaroni (2007), aponta como elementos da narração, o ponto de vista, 

o narrador, personagens e tempo. Por outro lado, Soares (2007) identifica 7 

elementos que são o narrador, o narratário, personagens, tema, enredo, espaço e 

tempo. Soares (2007) também aponta a epopeia como o surgimento desse gênero, 

pois segundo essa autora, 

 

Sendo a epopéia uma longa narrativa literária de caráter heróico, 
grandioso e de interesse nacional e social, ela apresenta, juntamente 
com todos os elementos narrativos (o narrador, o narratário, 
personagens, tema, enredo, espaço e tempo) uma atmosfera 
maravilhosa que, em torno de acontecimentos históricos passados, 
reúne mitos, heróis e deuses, podendo-se apresentar em prosa 
(como as canções de gesta medievais) ou em verso (como Os 
lusíadas). (SOARES, 2007, p. 39) 

 

No entanto, é o romance a forma narrativa mais conhecida e surgiu na Idade 

Média através das romance de cavalaria e, além dessa forma, existe também a 

novela e o conto. Os textos dramáticos, de acordo com Acquaroni (2007) são 

caracterizado pela ação dramática, o conflito e o desenlace. No entanto a autora 

aponta também o modelo “actancial” proposto pelo francês Greimas. De acordo com 

este modelo, os participantes são o “sujeto, objeto, destinador, destinatário, 

ayudante y oponente” (ACQUARONI, 2007, p. 40). 
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Além dessa classificação tradicional, existem ainda os chamados textos 

híbridos. A ideia do hibridismo foi defendida por Bakhtin (2011) ao afirmar que “os 

gêneros do discurso, comparados às formas da língua, são bem mais mutáveis, 

flexíveis e plásticos” (BAKHTIN, 2011, p. 285). Aqui o autor enfatiza a principal 

característica dos gêneros: eles estão em constante mudança e mais adiante essa 

ideia é reforçada ao afirmar que a maioria dos textos literários são formados por 

outros textos transformados. Nesse contexto (entre o literário e o não literário), os 

textos híbridos mais conhecidos são a crônica e o ensaio). 

A crônica em seu início tinha uma conotação de história mas é a partir do 

século XIX que tem sua primeira aproximação à literatura. Soares (2007) define a 

crônica como um texto polifórmico, ou seja, se apresenta de diversas formas como o 

diálogo, monólogo, entrevista, verso, resenha, com personalidades reais ou fictícias, 

além de utilizar a linguagem poética (SOARES, 2007, p. 65). Assim como a crônica, 

o ensaio também é um texto de fronteira entre o literário e o não literário. Segundo 

Soares (2007), a característica principal do ensaio é a criticidade, no entanto este 

gênero adota outras características alternadamente, como a objetividade e a 

subjetividade, a abstração e a concretude.   

1.3 Texto literário e ensino de línguas: Percurso histórico 

A relação entre texto literário e ensino de línguas não é um fenômeno novo; 

o que diferencia a forma como é utilizado o texto literário nas aulas de língua 

estrangeira, isto é, os objetivos e metodologias aplicadas durante as aulas.  O texto 

literário foi, na maioria das vezes em seu percurso histórico, considerado um suporte 

para o estudo das estruturas da língua. Mas, alguns estudos mostram que o texto 

literário pode contribuir de várias formas para o ensino e aprendizagem de uma 

língua estrangeira, além de apresentar estratégias para o desenvolvimento do 

letramento literário na sala de aula. 

A presença do texto literário no ensino de espanhol/LE varia de acordo com 

a época. Segundo García (2007), esta variação é mais perceptível a partir dos anos 

50, época em que o modelo metodológico de Gramática e Tradução “hacía un uso 

de la literatura, hasta convertirla en el centro de su propuesta de enseñanza, basada 

en la traducción, la memorización de reglas gramaticales e imitación de muestras 

‘elevadas’ de lengua” (GARCÍA, 2007, p.2). 
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Ainda de acordo com García (2007), entre os anos 60 e 70, a língua literária 

foi suprimida dos enfoques de ensino, visto que nesses anos, a atenção foi dedicada 

às estruturas lingüísticas. Dessa forma, dada a complexidade das estruturas 

lingüísticas e de vocabulário, os textos literários não se adequavam a esta 

graduação. 

Nos anos 70, se desenvolveram os programas nocionais-funcionais que têm 

como características a organização e a descrição dos conteúdos a serem 

ministrados nas aulas de língua estrangeira. Segundo Abadía (2000) são 

considerados categorias nocionais, conceitos que são expressos através da língua 

como tempo, quantidade ou frequência. Já as categorias funcionais são todas ações 

que se pode realizar através da língua, ou seja, as intenções do falante.  Segundo 

García (2007), teoricamente estes programas tinham como objetivo o uso social da 

língua, mas na prática, a organização dos conteúdos girava ao redor dos aspectos 

lingüísticos e, com isso, o texto literário ficou novamente fora dos programas de 

aprendizagem. 

Já nos anos 80 surgiu o modelo comunicativo, em que se priorizava a língua 

falada e a aquisição da competência comunicativa pelo aluno.  Novamente o texto 

literário é rechaçado por não apresentar um caráter prático e por ser considerado 

como amostra de língua estática e fora das expressões utilizadas na comunicação 

diária (GARCÍA, 2007). 

De acordo com García (2007), é a partir dos anos 90, com os estudos de 

Naranjo Pita, que se verifica um novo vislumbre em relação ao uso do texto literário 

nas aulas de língua estrangeira, mas não especificamente de espanhol. Neste caso, 

o que se percebia era que muitos livros didáticos já utilizavam alguns textos 

literários, no entanto eles vinham como apêndice final de cada unidade, “como mero 

traço ornamental, cultural e quase exótico de onde quase não surgem propostas 

metodológicas entroncadas na unidade didática”. (PITA apud GARCÍA, 2007, p 4). 

Segundo García (2007), é a partir dessa década, que se dá o auge pelos 

questionamentos sobre o papel do texto literário nas aulas de língua estrangeira 

através do enfoque comunicativo. Ela afirma que a literatura “se converte em um 

excelente recurso na hora de trabalhar as habilidades lingüísticas, já que enriquece 
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o uso da linguagem e confere novos modos de ver a realidade” (GARCÍA, 2007, p. 

5). 

García (2007) enfatiza que somente a partir das pesquisas desenvolvidas 

por Naranjo Pita em 1999 é que se toma conhecimento da utilização do texto literário 

no ensino de língua com o objetivo comunicativo durante a década de 90. Nos 

períodos anteriores o texto literário era usado apenas como suporte para análise 

textual, não com a proposta de letramento, mas com a visão toda centrada na 

estrutura linguística do texto. 

A partir do que ficou evidenciado neste capítulo, o discurso literário é um 

objeto de complexa conceituação e caracterização. Todos os movimentos teóricos 

citados caracterizam o texto literário considerando aspectos distintos. Apenas em 

um aspecto eles estão de acordo ainda que de forma implícita: a literatura é uma 

arte. Como arte, ela imita a realidade utilizando os diversos recursos linguísticos e 

estilísticos, e também por meio das suas diversas manifestações. Além disso, como 

arte, a literatura está intimamente integrada com o contexto social e cultural; ela é 

um produto ideológico, pois reflete o pensamento do contexto em que está inserida. 

A literatura como objeto artístico também tem suas contribuições no campo 

educacional, apesar de que na maioria das vezes, como ficou evidenciado no 

percurso histórico, sua relação com a educação ocorreu (em outro momentos não 

aconteceu) de forma que não valorizava seu potencial como um conjunto artístico, 

linguístico e ideológico. Em outras palavras, era um tratamento formal que os 

materiais didáticos davam ao texto literário. No entanto, esse objeto artístico que é a 

literatura, pode desempenhar diversas funções no processo de ensino e 

aprendizagem de línguas, como veremos no capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO 2: LEITOR LITERÁRIO E LETRAMENTO LITERÁRIO 

 

Uma das formas mais prazerosas de descobrir o mundo é através da leitura. 

Ler é tão importante e necessário quanto saber falar, seja na língua materna ou 

estrangeira. Neste último caso, ler é uma questão de sobrevivência, e a literatura 

proporciona os meios necessários para isso. 

A leitura em língua estrangeira é tão importante, que as Orientações 

Curriculares Para o Ensino Médio (OCEM) enfatizam o ensino da língua estrangeira 

por meio da leitura. Mas a leitura proposta pelas OCEM não é uma leitura realizada 

de forma mecânica, e sim desenvolvida através das práticas de letramentos.  Nesta 

perspectiva se faz necessário a abordagem de três elementos envolvidos: a leitura, 

o letramento e o letramento literário. 

A partir dessa necessidade, discutiremos neste capítulo aspectos 

relacionados no que consiste o ato de ler através de estudos realizados por 

MENDONZA FILLOLA (1998), KATO (2007), e SOLÉ (1999). Também abordaremos 

os conceitos de letramento com base em SOARES (2009) e AZEVEDO (2009), além 

do letramento literário tomando como referência COSSON (2009) e MUÑOZ (2007). 

2.1 O ato de ler: letramento  

A leitura em si é um ato complexo e desafiador pois envolve um conjunto de 

fatores tanto externos quanto internos ao texto.  

O ensino da leitura na escola e no Ensino Médio se constitui em uma prática 

ainda mais desafiadora pois além de envolver os fatores da leitura, envolve também 

aspectos relacionados a conceitos, desenvolvimento e objetivos. Pontes e Azevedo 

(2009) compartilham essa ideia ao afirmarem que uma reflexão sobre o tema, 

começa pelo próprio conceito de leitura, nesse caso, sendo caracterizada como uma 

ação complexa que envolve atitudes do leitor como pensar e refletir.   

No entanto, apesar dos desafios relacionados ao ensino da leitura na escola, 

não se pode negar a responsabilidade da instituição quanto a este ensino, pois 

segundo Pontes (2009, p. 37):  
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É da escola a responsabilidade pelo ensino da leitura e da escrita, e 
é nela que o acesso aos saberes e aos conhecimentos diversos é 
dinamizado, democratizado e possibilitado. Sendo assim, a leitura na 
escola deve ser prática constante dos profissionais que nela actuam.  

 

Além disso, outro ponto importante e também desafiador é a leitura em 

língua estrangeira. Este desafio reside no fato do aluno ser exposto a um universo 

totalmente novo, tanto em relação as aspectos linguísticos quanto aos aspectos 

culturais. 

No ensino de língua estrangeira através da leitura, professores e alunos são 

envolvidos em um novo processo de aquisição da linguagem que envolve também o 

livro didático. Nesse contexto existe um ponto fundamental a ser compreendido: o 

ato de ler. 

Segundo Mendonza Fillola (1998), a leitura é um processo e, de acordo com 

a literatura especializada, os processos de leitura têm se desenvolvido a partir de 

três perspectivas, ou modelos: bottom up (ascendente), top down (descendente) e o 

modelo interativo. 

A perspectiva ascendente é muito utilizada pelos linguistas estruturalistas 

por ser um modelo centrado no texto. Segundo Kato (2007, p.50): 

 

O processamento ascendente (bottom up) faz uso linear e indutivo 
das informações visuais, lingüísticas, e sua abordagem é 
composicional, isto é, constrói o significado através da análise e 
síntese do significado das partes.  

 

Este modelo de processamento está centrado nas estruturas visuais do 

texto, e ler nesta perspectiva significa decodificar estas estruturas, como letras, 

palavras e frases. Neste modelo de desenvolvimento da leitura, a compreensão 

textual acontece quando o leitor for capaz de realizar uma decodificação total 

(SOLÉ, 1999). Considerando essa concepção, o aluno de língua estrangeira 

dificilmente poderia se tornar um leitor, já que tem o código linguístico como uma 
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barreira. Mesmo assim, este é o modelo mais utilizado nas aulas de língua 

estrangeira, reduzindo a leitura à uma simples aquisição de vocabulário. 

Dessa forma, a leitura se aproxima da pedagogia da alfabetização, cujo ato 

de ler se resume à decodificação linguística. Neste caso, a construção de 

significados está relacionada à compreensão do signo, ou seja, sabe ler quem 

consegue reconhecer o que está escrito. Aqui, não são muito considerados outros 

elementos como o conhecimento do aluno adquirido em outros contextos, nem o que 

este aluno poderá realizar a partir do ato da leitura. 

Por outro lado, o modelo descendente valoriza os saberes existentes no 

leitor. (Kato, 2007, p.50), afirma que: 

O processamento descendente (top-down) é uma abordagem não-
linear, que faz uso intensivo e dedutivo de informações não-visuais e 
cuja direção é da macro para a microestrutura e da função para a 
forma.  

 

Na perspectiva descendente a leitura se centra no leitor que utiliza seus 

conhecimentos prévios para compreender o texto lido. Para Kato (2007) esse tipo de 

leitor utiliza mais seus conhecimentos previamente adquiridos do que as 

informações contidas no texto. No entanto, na prática de leitura a partir dessa 

concepção, não existe a interação dos conhecimentos do aluno com os 

apresentados no texto, ou seja, não promove a reflexão. 

O terceiro modelo de processamento da leitura é o que considera a leitura 

como um processo interativo.  Esta perspectiva não está centrada exclusivamente 

no texto nem no aluno, mas o leitor passa a ser o que Kato (2007) chama de “leitor 

maduro”. Esse tipo de leitor é aquele que “utiliza simultáneamente su conocimiento 

previo del mundo y su conocimiento del texto para construir una interpretación 

acerca de aquél” (SOLÉ, 1999, p. 19). Em outras palavras, o ato de leitura passa a 

ser um processo de interação entre o leitor e o texto, ou seja, integra a participação 

do leitor como agente ativo e o conjunto linguístico e extralinguísticos que a ele são 

apresentados.    

Nestes dois últimos modelos, se percebe uma aproximação às teorias do 

letramento. Esta palavra que é considerada um termo novo na língua portuguesa 
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tem por isso seu sentido facilmente confundido com a alfabetização. Segundo 

Soares (2009), este termo surge no campo das ciências da educação e linguística 

por volta dos anos 80. Ela foi derivada do termo em inglês “literacy” que quer dizer 

letrado, que por sua vez, significa “estado ou condição que assume aquele que 

aprende a ler e escrever”. Este termo surgiu a partir do momento em que se 

percebeu que apenas o conhecimento da língua escrita não era suficiente para 

indicar que uma pessoa realmente dominava a leitura.    

Esta definição originou o termo “literacia” na língua portuguesa, mas 

especificamente em Portugal. Na literacia, o conceito do saber ler e escrever 

sobrepõe ao conceito da já conhecida alfabetização. Neste caso, o saber ler significa 

apenas decodificação de sentenças, enquanto que na literacia o indivíduo é 

motivado a realizar novas práticas sociais. 

Apesar de que no contexto escolar o letramento se desenvolve por meio da 

aprendizagem da escrita, Kleiman (1998) nos mostra que o letramento assume 

funções e significados a partir do contexto onde é desenvolvido. Sabemos que a 

convivência faz com que as pessoas adquiram características específicas de seus 

grupos. Sendo uma das funções do letramento promover a interação por meio da 

linguagem, significa, na concepção de Kleiman (1998) que uma pessoa pode não 

ser alfabetizada, mas pode ser letrada, como por exemplo os grupos sindicais. 

Essa visão também é compartilhada por Soares (2009) quando estabelece 

uma diferenciação precisa entre alfabetização e letramento. Para a autora, a 

alfabetização acontece quando uma pessoa aprende a ler e a escrever. Já 

letramento se torna evidente quando o indivíduo consegue colocar essa leitura em 

prática. Por outro lado, um indivíduo pode ser alfabetizado mas continuar iletrado, 

enquanto que um analfabeto (o que não sabe ler nem escrever) pode ser letrado à 

medida que consegue se envolver nas práticas sociais do seu contexto. Dessa 

forma podemos usar o termos letramentos e não apenas no singular, já que essa 

prática pode ser desenvolvida nas mais diferentes camadas da sociedade, mas 

apesar disso, nos detemos aqui com o letramento textual. 

Segundo Azevedo (2009, p. 1) “A literacia, potenciando a interacção social e 

estimulando o raciocínio crítico e a comunicação abstracta, é utilizada para 

desenvolver o conhecimento e a compreensão e para assegurar a formação efectiva 
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e integral da pessoa”. Isto significa que as pessoas, por estarem organizadas em 

sociedades, sentem a necessidade de interagir com o outro e para isso fazem uso 

de diversas práticas sociais, entre elas a leitura e a escrita. 

Com esta definição, no Brasil este termo ganhou força sob o nome de 

“letramento” para enfatizar o ensino da leitura numa perspectiva interativa em que se 

valorizam os conhecimentos existentes no aluno e ao mesmo tempo atribuir novos 

significados ao texto lido. De acordo com Soares (2009, p.40): 

 

(...) o indivíduo que vive em estado de letramento, é não só aquele 
que sabe ler e escrever, mas aquele que usa socialmente a leitura e 
a escrita, pratica a leitura e a escrita, responde adequadamente às 
demandas sociais de leitura e de escrita. 

 

Com esta visão, a autora enfatiza que o problema atual da sala de aula não 

é ensinar a ler nem a escrever, ou seja, alfabetizar, mas proporcionar alternativas 

para que este aluno desenvolva em atividades de práticas sociais e de leitura, ou 

seja, o letramento. 

O saber ler, na perspectiva do letramento, significa, na visão de Batista e 

Galvão (1999) o que o indivíduo ou até mesmo um grupo social realiza com a leitura 

e a escrita. O que os autores afirmam é que o leitor é consciente do texto lido e a 

partir dessa leitura ele é capaz de desenvolver novas atividades seja em benefício 

próprio ou de sua comunidade. Através da própria interpretação, o leitor letrado 

agrega novos valores, sentidos e concepções ao objeto da leitura. 

Soares (2009) defende que esse fenômeno, o letramento, surgiu a partir da 

necessidade das pessoas responderem às demandas sociais. Para a autora, 

vivemos uma nova realidade social em que precisamos constantemente 

compreender e realizar práticas de leituras e escritas, exigidas pela sociedade, “é o 

conjunto de práticas sociais ligadas à leitura e à escrita em que os indivíduos se 

envolvem em seu contexto”. (SOARES, 2009, p. 73) 

No entanto, o grande desafio é exatamente o desenvolvimento do ensino de 

leitura através da concepção de leitura como interação, isto é, a literacia.  Azevedo 
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(2009) afirma que ao educar para a literacia, deve-se considerar que não se adquire 

espontaneamente, mas acontece através de um trabalho rigoroso que envolve 

planificação consciente, práticas intencionais e avaliação. 

Diante disso, fica evidente que o ato de leitura visto a partir da concepção do 

letramento implica fazer do aluno um indivíduo não apenas reprodutor de 

conhecimentos, mas um construtor de novos significados. A leitura vista assim é 

então interativa, ou seja, envolve tanto a participação do professor, como do aluno e 

da comunidade em que ele está inserido. 

O letramento pode e deve ser realizado a partir de vários textos, incluindo o 

literário. Cosson (2009) é um dos primeiros a defender o letramento literário, porque 

O letramento literário (...) possui uma configuração especial. Pela 
própria condição de existência da escrita literária, (...) o processo de 
letramento que se faz via textos literários compreende não apenas 
uma dimensão diferenciada da escrita, mas também, e sobretudo, 
uma forma de assegurar seu efetivo domínio. Daí sua importância na 
escola, ou melhor, sua importância em qualquer processo de 
letramento, seja aquele oferecido pela escola, seja aquele que se 
encontra na sociedade. (COSSON, 2009, p. 12) 

 

Cosson (2009) ainda afirma que o letramento literário tem como princípio a 

construção de uma comunidade de leitores e que precisa acompanhar as etapas do 

processo de leitura e o saber literário. Como estratégia para o ensino da literatura o 

autor propõe um ensino sistematizado e por meio das sequencias básica e 

expandida. 

A primeira etapa proposta é composta pela motivação, introdução, leitura e 

interpretação e a segunda, além de possuir os mesmos elementos, ainda inclui as 

etapas de primeira e segunda: interpretação, contextualização, e expansão. 

As etapas apresentadas por Cosson (2009) fazem parte de uma experiência 

realizada em uma escola da rede pública do estado do Acre e a primeira, 

denominada de sequência básica foi realizada com alunos do Ensino Fundamental. 

Sobre o primeiro passo dessa etapa: a motivação, o autor afirma que 
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(...) consiste exatamente em preparar o aluno para entrar no texto. O 
sucesso inicial do encontro do leitor com a obra depende de uma boa 
motivação. Nesse sentido, cumpre observar que as mais bem-
sucedidas práticas de motivação são aquelas que estabelecem laços 
estreitos com o texto que se vai ler a seguir.” (COSSON 2009, p. 54-
55)  

 

O segundo passo: a introdução, é o momento da apresentação da obra e 

deve ser realizada, segundo o autor, como um elemento facilitador para a 

interpretação. No terceiro passo dessa primeira etapa: a leitura, o autor defende o 

acompanhamento da leitura e propõe como estratégia, os intervalos de leitura. 

Esses intervalos são importantes para que os alunos envolvidos tenham tempos 

iguais de leitura e também propicia ao professor oportunidade de detectar os 

principais problemas com a leitura. 

Para o último passo dessa primeira etapa que é a interpretação, o autor 

propõe dois momentos: o momento interior e o momento exterior. O momento 

interior consiste na decifração do texto, ou seja, as palavras, páginas, capítulos, até 

alcançar a obra completa. Essa estratégia é muito importante para a leitura em 

língua estrangeira, já que neste caso o aluno está diante de um novo e 

desconhecido sistema linguístico. Para o segundo momento: o exterior, o autor 

defende como um momento de materialização da leitura, ou seja, o momento em 

que o aluno faz o próprio registo da obra lida. É nesse último passo que o letramento 

literário se torna mais evidente, pois é quando o aluno leitor tem a oportunidade de 

colocar sua leitura em prática, ou seja, ele pode apresentar sua própria 

interpretação. 

A sequência expandida foi aplicada com alunos do Ensino Médio e segundo 

Cosson (2009) a diferença entre as duas sequências é que na sequência básica 

acontece a aprendizagem da literatura, enquanto que a expandida evidencia mais as 

relações entre o saber e educação literários e o letramento. 

Dentro da sequência expandida se desenvolvem os mesmos passos da 

básica. A diferença entre as duas em relação aos passos a serem seguidos, é a 

inclusão da contextualização entre os dois momentos da interpretação. Além disso é 

acrescentado mais um passo chamado de expansão. 
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Tradicionalmente entende-se por contexto a parte histórica isolada da obra 

literária. Nessa concepção, contextualizar significa ler os tópicos que geralmente são 

apresentados nos livros didáticos antes do texto literário. Mas na concepção de 

letramento literário, “a contextualização que propomos compreende o 

aprofundamento da leitura por meio dos contextos que a obra traz consigo” 

(COSSON 2009, p. 86). Nesse caso não falamos em contexto, mas contextos, e 

dentro desses contextos, o autor menciona as contextualizações teórica, estilística, 

poética, histórica, crítica, presentificadora e temática. Todos esses contextos são 

explorados dentro do próprio texto literário. 

O último passo da sequência expandida é a expansão que “busca destacar 

as possibilidades de diálogo que toda obra articula com os textos que a precederam 

ou que lhes são contemporâneos ou posteriores” (COSSON, 2009, p. 94). Nesse 

ponto o autor evidencia o caráter dialógico do texto literário que raramente é 

considerado tanto nos discursos de professores quanto nos livros didáticos. 

2.2 Letramento literário nas aulas de Língua Estrangeira (LE) 

Antes de qualquer atribuição sobre o texto literário na sala de aula, se faz 

necessário compreendê-lo como uma obra de arte que deve ser apreciada tanto por 

sua beleza quanto por sua contribuição social e ideológica o que significa dizer que 

as obras de arte também podem contribuir para a construção de um novo olhar 

sobre o mundo que está à nossa volta. Nesse aspecto, Pontes (2009, p. 93) afirma 

que “A obra literária não leva consigo uma ideia apenas, ou um sentido, ela propõe 

diversas significações, visto que esse fator é próprio de uma obra artística como tal”. 

 Esse novo olhar se refere à compreensão do contexto social do leitor ou 

ouvinte através do contexto do autor que é apresentado no próprio texto. Dessa 

forma, letramento literário é a transformação de um dado conhecido em algo novo). 

Essa transformação é a materialização do texto que é o dado conhecido, ou seja, a 

prática efetiva da leitura, enquanto que o dado novo, é exatamente o resultado da 

interpretação do leitor, a materialização. 

O texto literário é considerado um elemento artístico pelos críticos da teoria 

literária desempenhando diversas funções, entre elas, a sua contribuição para o 

ensino e a aprendizagem das línguas estrangeiras. De acordo com o objetivo 
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adotado pelo professor e o proposto pelo livro didático, o texto literário pode, 

segundo Muñoz (2007), desempenhar vários papéis, entre eles o de ser um modelo 

de língua, servir como contexto de uso, um elemento motivador para a 

aprendizagem, a leitura, além de ser fonte de conhecimento. 

Cosson (2009, p. 20), afirma que “a literatura serve tanto para ensinar a ler e 

a escrever quanto para formar culturalmente o indivíduo”. Mas essa formação ocorre 

conforme a proposta apresentada pelo livro didático e a postura do professor ao 

proporcionar o contato do aluno com o texto literário.  

Pontes (2009) também evidencia a importância da literatura na sala de aula, 

pois de acordo com a autora, o texto literário na escola enaltece o aluno permitindo-

lhe novas ideias e experiências, além de vários conhecimentos incluindo o dele 

mesmo.   

Todas essas atribuições, tanto a de ensinar a ler e a escrever quanto a da 

formação cultural do aluno são importantes dentro do processo do letramento 

literário, pois segundo Muniz e Cavalcante (2009, p.53): 

 

A inserção de textos literários no ensino de línguas estrangeiras 
beneficia o entendimento e a contemplação pelo aluno de cultura e 
valores diferentes dos seus. Através da leitura, o aluno imerge na 
experiência cultural de outros costumes e de outras formas de 
pensar, familiarizando-se com padrões de interação social distintos. 

 

Diante dessa perspectiva, Muñoz (2007) divide em quatro categorias as 

contribuições específicas do texto literário para o ensino de LE: o desenvolvimento 

da competência comunicativa, o desenvolvimento da competência literária, a 

competência cultural e a competência metafórica. 

A primeira categoria está relacionada ao uso da língua de forma autêntica e 

isto considera três elementos básicos que são o linguístico, o sociolinguístico e o 

pragmático. Isto somente é possível pelo fato do texto literário proporcionar o 

contexto ideal para a disseminação de várias amostras da língua por meio dos 

elementos existentes no próprio texto.  



41 

 

A segunda categoria, a que utiliza o texto literário como desenvolvimento da 

competência literária, acontece, porque, segundo Muñoz (2007, p. 59) 

 

Una obra literaria pretende, sobre todo, suscitar el interés del lector y 
desencadenar algún tipo de reacción emocional o intelectual en él; 
ese efecto reactivo se consigue, fundamentalmente, a través del 
trabajo con el lenguaje, en cada uno de sus niveles de organización.  

 

As competências cultural e metafórica estão relacionadas em primeiro lugar 

com a apropriação de toda uma cultura e não apenas a um novo sistema lingüístico. 

Por apropriação cultural neste contexto, entendemos como a capacidade do aluno 

de reconhecer e identificar as particularidades do outro através do texto literário. 

Além disso, o contato direto com o texto literário proporciona ao aluno a 

oportunidade de estabelecer comparações entre os termos linguísticos tanto em 

relação à sua língua materna como em relação às demais variantes da língua 

estrangeira. 

Sobre a relação do texto literário e a linguagem, Mendonza Fillola (2004) 

afirma que não existe uma ruptura entre o uso literário e o uso comunicativo da 

língua, visto que a literatura proporciona ao leitor o contato com as mais diversas 

manifestações linguísticas. Com isto se percebe a inegável contribuição do texto 

literário para as aulas de língua espanhola/LE em vários sentidos. Primeiro porque 

aproxima o aluno da cultura apresentada na obra lida, além de apresentar a 

diversidade linguística da língua estudada. Segundo porque o texto literário também 

apresenta uma grande variedade referente à estrutura organizacional do texto, 

permitindo assim ao aluno identificar características específicas da tipologia textual. 

Além disso, o texto literário pode proporcionar aos envolvidos no processo 

de letramento (professor, aluno) fonte de conhecimento cultural e de prazer, pois, 

com as estratégias adequadas, desperta no leitor a sensibilidade, curiosidade e 

criatividade. 

Partindo da perspectiva do texto literário como agente na construção de 

sentidos, Cosson (2009) ressalta o letramento literário como prática social e que é 
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responsabilidade da escola explorá-la de maneira adequada e que se desenvolve a 

partir de algumas etapas. 

Primeiro levaremos em consideração a visão de Mendonza Fillola (2004) 

que utiliza o texto literário com o objetivo de formar leitores literários, afirmando ser a 

base para este ensino, a motivação. De acordo com este autor, a formação literária 

tem como base as atividades de identificação e reconhecimento. No entanto, 

 

Para reconocer es necesario tener un conocimiento precio y directo 
de diversas producciones literarias. La formación literaria requiere 
que el texto literario esté presente para poder desarrollar todo tipo de 
actividades que pongan al alumno en situaciones de interacción que 
estimulen su participación como receptor en la asignación de valores 
y en la observación de peculiaridades del discurso literario. De lo 
contrario, una formación literaria en la que los textos no sean el eje 
mediador, no será posible que el aprendiz-lector establezca 
identificaciones, ni aproximaciones de recepción literaria, que serían 
claves para su formación lecto-litraria. (MENDONZA FILLOLA, 2004, 
p. 62) 

 

Mendonza Fillola (2004) apresenta nesse trecho outro aspecto importante 

para a formação literária do aluno de espanhol como língua estrangeira: a 

preparação, que se refere tanto ao professor quanto ao próprio livro didático. A 

concepção literária, o conhecimento das obras e interesse pela leitura tanto por 

parte do professor quanto do livro didático, influenciarão diretamente na aceitação 

(ou não) por parte do aluno e na sua educação literária. Essa relação, professor-

texto literário-livro didático, é fundamental para uma aproximação e apreciação do 

leitor ou ouvinte, com o texto. 

Cosson (2009) como um dos principais representantes brasileiros nos 

estudos sobre o letramento literário estabelece alguns critérios para o uso do texto 

literário na sala de aula.  O primeiro está relacionado com a seleção dos textos, que 

segundo ele, deve ser feita considerando alguns fatores dentre deles os ditames dos 

programas que determinam a seleção dos textos. O segundo fator se refere à faixa 

etária ou a série escolar. O terceiro, às condições oferecidas para a leitura literária, 

e, por último, às leituras do professor (COSSON, 2009). 
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O segundo critério que deve ser observado é o processo de leitura. De 

acordo com o autor, a leitura deve ser compreendida como um processo linear, 

divididos em três etapas como a antecipação, a decifração e a interpretação. A 

primeira etapa “consiste nas várias operações que o leitor realiza antes de penetrar 

no texto (...)”. (COSSON, 2009, p. 40) Segundo o autor, nesta etapa devem ser 

considerados os objetivos da leitura, além de outros elementos que contribuem para 

a materialidade do texto, como a capa, o título, o número de páginas, etc. Nesta 

etapa a mediação do professor é extremamente importante pois é onde acontece o 

“despertar” do aluno para a leitura. Nesta fase, que também podemos denominar de 

“aquecimento”, uma boa apresentação do texto a ser lido pode atrair o aluno, 

tornando uma prática prazerosa. Por outro lado, uma apresentação superficial, 

voltada apenas para a “obrigação” da leitura, pode tornar ainda maior o desinteresse 

pela leitura. 

A segunda etapa, a da decifração, corresponde ao entendimento através das 

letras e das palavras. Já a terceira etapa se refere às relações de sentido 

estabelecidas pelo leitor quando processa o texto (COSSON, 2009). Como 

professora de língua estrangeira podemos afirmar que estas etapas geralmente não 

são desenvolvidas durante as atividades de leitura. Na maioria das vezes, a única 

etapa realizada é a da decifração, com o único objetivo de aquisição de novas 

palavras do vocabulário da língua estudada.   

Além das etapas relacionadas à prática a ser exercida, outro ponto que 

merece ser discutido é a seleção dos textos. Sabemos que o sucesso ou fracasso 

da prática se deve em parte à escolha dos textos a partir dos quais as atividades 

serão desenvolvidas. Com essa visão, Muñoz (2007) estabelece alguns critérios, 

como pedagógicos, linguísticos, didáticos, temáticos entre outros critérios que visam 

orientar o professor quanto ao planejamento e execução das atividades a partir do 

texto literário. No entanto, considerando que nos livros didáticos os textos já estão 

selecionados, cabe ao professor elaborar as estratégias favoráveis para o 

letramento literário. 

Apesar da evidente contribuição do texto literário para o ensino e 

aprendizagem de língua estrangeira e mais especificamente da língua espanhola, 

ainda existe certa resistência quanto à sua aceitação na sala de aula e nos livros 
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didáticos eles também geralmente não são bem representados. Isso não significa 

que não seja possível sua inserção nas aulas, visto que se trata de um material 

autêntico e, com ele, tanto o professor quanto o aluno poderão adotar um novo olhar 

sobre a cultura e língua do outro. Além disso, mesmo que consideremos o texto 

literário como um elemento artístico (que realmente é), o letramento literário também 

oferece a possibilidade da aquisição de uma nova escrita (apesar dessa não ser a 

principal contribuição). 

Essa dupla função do texto literário, a do prazer e a do conhecimento, 

também é compartilhada por Zilberman (2009, p.17) ao afirmar que 

 

Dúbia, a literatura provoca no leitor um efeito duplo: aciona sua 
fantasia, colocando frente a frente dois imaginários e dois tipos de 
vivência interior; mas suscita um posicionamento intelectual, uma vez 
que o mundo representado no texto, mesmo afastado no tempo ou 
diferenciado enquanto invenção, produz uma modalidade de 
reconhecimento em quem lê.  

 

Tendo em vista que o texto literário pode desempenhar várias funções 

quando levado para a sala de aula, mesmo que através do livro didático, muitas 

dúvidas relacionadas ao modo de exposição desse texto podem surgir. Por exemplo, 

uma das mais comuns é a dúvida entre apresentar o texto literário como elemento 

de prazer e a prática de letramento literário. Sobre esse ponto, Cosson (2009) deixa 

claro que um não elimina o outro e ainda estimula a análise literária, pois segundo 

ele, essa prática considera a literatura como um processo comunicativo além de 

estimular o leitor em diversos aspectos. 

Dentro do processo de letramento literário, a avaliação não deve deixar de 

existir, pois através dela é possível identificar os avanços e principais dificuldades do 

aluno leitor. Para o aluno de língua estrangeira, esse processo é mais do que 

importante, é fundamental pois resulta em um momento esclarecedor tanto nos 

aspectos literário/artístico quanto linguístico. 

A avaliação durante o letramento literário é tão importante, que ela pode 

tanto aproximar o aluno como também pode mantê-lo afastado. Por isso que Cosson 

(2009) sugere que nesse caso, a postura do professor é fundamental para que o 
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aluno não se sinta avaliado, pois “desse modo é a leitura literária feita pelo aluno 

que está no centro do processo de ensino e aprendizagem, devendo a avaliação 

buscar registrar seus avanços para ampliá-los e suas dificuldades para superá-las” 

(COSSON, 2009, p.113). Desse modo não se espera respostas certas, mas a 

interpretação realizada pelo aluno, pois o objetivo da avaliação é despertar no aluno 

o interesse pela leitura literária e a compartilhá-la. Este processo deve ser, de 

acordo com Azevedo (2009), um espírito de abertura à inovação. 

Diante disso, evidenciamos que o desafio atual da escola com as aulas de 

língua estrangeira está em formar leitores literários letrados. Leitores que sejam 

capazes de assumir uma postura de compreensão do texto lido.  E esta 

compreensão não se constrói com a já conhecida alfabetização, mas através da 

prática da interação em que o aluno terá espaço para, a partir de seus próprios 

conhecimentos existentes, construir novos saberes e uma nova visão do outro. 

Conforme ficou evidenciado, o processo de leitura na perspectiva do 

letramento é um ato interativo onde o leitor não é apenas um observador ou 

decodificador da escrita, mas é um ser participante, ativo e que contribui para a 

construção do seu próprio conhecimento. 

Toda leitura tem um objetivo que pode ser o mais diversificado. No entanto, 

independente do objetivo, o principal deve ser a aprendizagem que só é adquirida 

plenamente quando existe essa troca de experiência entre o mundo apresentado 

pelo autor e o vivenciado e conhecido pelo leitor. 

Com o texto literário mesmo em língua estrangeira esse diálogo entre o 

autor e o leitor é possível a partir do momento em que se proporcionem os meios 

necessários. Podemos especificar esses meios necessários como os livros didáticos 

pois eles se constituem, na maioria das vezes como a principal ferramenta de 

trabalho do professor na sala de aula, além de autoridade. 

No entanto, essa relação com o texto literário pode ser motivada ou não de 

acordo com a ideologia adotada tanto por parte do professor quanto a que é 

vinculada nos livros didáticos. A forma como o texto literário é exposto para o aluno, 

exerce total influência sobre a forma como irá recebê-lo. 
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Grigoletto (1999) afirma que ao analisar alguns livros didáticos de língua 

portuguesa, verificou que nas seções destinadas à leitura, na maioria deles, 

principalmente os que são destinados às quatro últimas séries do ensino 

fundamental apresentavam atividades denominadas de compreensão eram apenas 

de conteúdo factual do texto. Outros timidamente procuravam introduzir o contexto 

do aluno nas atividades. 

Com o livro didático de língua estrangeira a realidade não é muito diferente. 

Grigoletto (1999) também realizou a mesma análise em livros de língua inglesa e 

afirma que nos livros para o ensino médio a maior parte das atividades se 

constituem de perguntas óbvias, não dando margem a interpretação do aluno pois 

as respostas já estão lá, prontas à espera do aluno para “retirá-la”. 

A partir dos dados apresentados por Grigoletto sobre a leitura geral, não 

apenas a literária, percebemos que o letramento ainda era algo distante da realidade 

da educação brasileira, distância que influenciou diretamente na relação dos alunos 

com a leitura. 

No entanto, nos perguntamos se daquele momento para o atual houve 

mudanças significativas em relação ao letramento no livro didático. Em outras 

palavras, nos perguntamos de modo mais específico como o texto literário é 

apresentado no livro didático de língua espanhola na atualidade, se de modo factual 

ou de forma que seja possível o letramento literário. 
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CAPÍTULO 3: A LÍNGUA ESPANHOLA NO BRASIL: DAS DIRETRIZES OFICIAIS 

AO LIVRO DIDÁTICO  

 

Com a concretização do ensino da língua espanhola na rede pública 

estadual brasileira, surgiu também a necessidade de parâmetros para orientar este 

ensino de modo geral. Com isso, surgiram os Parâmetros Curriculares Nacionais 

sobre Língua Estrangeira (PCNEM 2000), as Orientações Curriculares para do 

Ensino Médio (OCEM) que norteiam o ensino em relação aos objetivos, conteúdos e 

a prática na sala de aula. Além desses documentos existe também o Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD) que anualmente elabora um Guia para a escolha 

do livro didático (LD). 

Neste capítulo fazemos uma abordagem sobre quando começou ensino do 

espanhol no Brasil, além dos parâmetros oficiais e dos Guias do PNLD de 2012 e 

2015 sobre a relação deles com a leitura e o texto literário. 

3.1 Primeiros passos do Espanhol no Brasil 

Em virtude da atual valorização do ensino da língua espanhola nas escolas 

públicas brasileiras somos levados a refletir sobre os primeiros contatos dos falantes 

nativos com o solo brasileiro. 

Podemos imaginar diversas situações, mas Fernández (2005) aponta pelo 

menos três importantes momentos em que os espanhóis expandiram seu idioma no 

Brasil. O primeiro delas está relacionado com as viagens de Cristóvão Colombo pela 

América do Sul, ocorridas entre 1494 e 1495; o segundo momento se refere ao 

período em que o Brasil pertenceu a Coroa espanhola durante o reinado de Felipe II, 

fato ocorrido entre 1580 e 1640; a terceira e mais importante causa da expansão do 

espanhol no Brasil se deu pela intensa imigração ocorrida nos últimos cem anos e 

se estabeleceram principalmente nos estados do sul e do sudeste. 

Outros aspectos importantes que contribuíram e ainda contribuem para a 

expansão da língua de Cervantes no Brasil, é a relação estabelecida com os 

hispano-americanos, ou seja, países da América que tem como língua oficial o 

espanhol, resultando na criação do Mercosul em 1991. Além disso, a valorização da 



48 

 

cultura hispana de modo geral, também tem um papel importante no interesse pelo 

idioma. 

Em virtude da concentração de imigrantes hispanos se concentrarem nos 

estados do sul e do sudeste, evidentemente que o interesse pelo ensino e a 

aprendizagem do idioma começaria por ali. 

Fernández (2005) aponta que a referência sobre o ensino do espanhol na 

legislação brasileira é insuficiente, mas afirma que essa insuficiência não impediu o 

interesse pela língua hispânica. O autor mostra como um dado relevante, o fato de 

que durante o ano 1998, quase todas as universidades do Brasil, tanto estaduais, 

federais como as privadas, já ofertavam a língua espanhola como opção de língua 

estrangeira nos exames de vestibular. 

No entanto, Fernández (2005) destaca também o avanço do ensino deste 

idioma nos centros privados. Entre eles encontra-se o Colégio Miguel de Cervantes, 

sendo um dos mais importantes centros de ensino de espanhol no Brasil; este 

colégio está ligado a Associação Colégio Espanhol de São Paulo (ACESP), e tem 

como dever, fundar e manter outros centros de formação no Brasil. De acordo com o 

autor, este colégio oferece tanto o Ensino Fundamental quanto o Ensino Médio e 

conta em seu currículo com as disciplinas de Língua Espanhola e Cultura e História 

da Espanha. 

Outros centros de grande importância segundo Fernández (2005), é a Casa 

de España de Rio de Janeiro, além da sociedade Caballeros de Santiago de 

Salvador de Bahia, ambos centros foram criados por imigrantes espanhóis. Outra 

alternativa encontrada, foi a criação dos Centros de Línguas Estrangeiras Modernas 

ou Centros de Estudo de Línguas, durante os anos 80. Estes centros tem a 

finalidade de oferecer cursos de espanhol e outros idiomas além de atender a 

população adulta que procura por essa aprendizagem. (FERNÁNDEZ, 2005). 

No âmbito da legislação brasileira a grande mudança ocorreu no ano de 

2005 quando foi sancionada a Lei Nº 11.161/05 que oficializou o ensino da língua 

espanhola nas escolas públicas brasileiras. Porém essa oficialização não foi de 

forma plena, já que em seu conteúdo sugere que, apesar da língua espanhola ser 
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obrigatória na escola, ela é facultativa para o aluno (Art. 1º), mas ao mesmo tempo 

concede liberdade aos estados para a adotarem respeitando suas particularidades. 

De acordo com a referida Lei, essa inclusão deve ser no currículo do ensino 

regular, no entanto, além dessa inserção, sugere também a criação de centros de 

ensino de línguas estrangeiras e neles deverá incluir a língua espanhola (Art. 3º). 

Atualmente o cenário educacional brasileiro em relação ao ensino da língua 

espanhola mostra-se promissor quanto alguns aspectos. Primeiro que, em virtude do 

fortalecimento do MERCUSUL e as relações que o país tem com os membros do 

grupo tem proporcionado oportunidades e praticamente todas as escolas tem o 

ensino de espanhol em sua grade curricular.  

Além do interesse econômico também podemos citar o cultural, pois países 

como Espanha e Argentina tem garantido várias oportunidades de estudos tanto a 

alunos brasileiros (que saem do Brasil para estudar nesses países) quanto hispano-

americanos. Outro ponto favorável que merece ser mencionado é a oferta de livros 

didáticos oferecidos para o Ensino Médio, aproximando o aluno brasileiro do mundo 

hispânico.    

No entanto, mesmo com esse cenário promissor ainda encontram-se vários 

problemas como por exemplo, a pequena carga horária destinada a esse ensino. 

Atualmente as escolas públicas de ensino médio destina apenas uma aula por 

semana, somando apenas quatro aulas durante um mês. Ou seja, em um mês aluno 

e professor de língua espanhola tem apenas quatro encontros para colocar em 

prática todo um plano de ensino.   

3.2 Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM-2000) 

As discussões relacionadas ao ensino de LE no Ensino Médio resultaram 

nos PCNEM do ano 2000. Este documento traz em seu conteúdo um capítulo 

destinado às línguas estrangeiras modernas, o que nos faz perceber que, apesar de 

naquele cenário o ensino de espanhol ainda não estava tão difundido como agora 

(não no sentido oficial), já se vislumbrava um crescente interesse por esta língua. 

Por este motivo, este documento ressalta a importância do ensino e aprendizagem 

de uma LE para a formação do aluno do ensino médio e cita em seu conteúdo, o 

espanhol. 
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Percebemos neste documento, que tem como objetivo a orientação quanto 

ao ensino de forma geral, que ele faz uma abordagem interacionista e dialógica da 

língua ao afirmar principalmente que o grande objetivo da linguagem é “a 

comunicação com um outro dentro de um espaço social” (BRASIL 2000, p.5). Neste 

aspecto, entendemos que esta comunicação é concebida através das relações 

dialógicas. 

Além das especificações sobre a linguagem, os PCNEM (2000) trazem um 

capítulo específico sobre língua estrangeira moderna e nesse capítulo, este 

documento reafirma o caráter inclusivo do ensino e aprendizagem de uma LE 

moderna ao afirmarem que ela é parte essencial para a integração do estudante no 

mundo globalizado. Essa integração está relacionada tanto aos conhecimentos 

culturais quanto aos profissionais e os parâmetros defendem ser responsabilidade 

da escola proporcionar este contato. 

Em relação aos objetivos do ensino de língua estrangeira moderna, este 

documento é bastante enfático ao afirmar que o objetivo do ensino e aprendizagem 

de uma língua estrangeira na escola consiste em formar alunos capazes de 

reconhecer e compreender o mundo do outro através da língua. 

Apesar do que se percebe na maioria das vezes, um ensino voltado para as 

normas da língua “ensinada” e em sua forma padrão, este documento ressalta a 

importância de uma abordagem comunicativa. Esse ensino comunicativo, apesar de 

não isolar os aspectos gramaticais, envolve outros eixos: “o estudante precisa 

possuir um bom domínio da competência sociolinguística, da competência discursiva 

e da competência estratégica. Esses constituem, no nosso entender, os propósitos 

maiores do ensino de Línguas Estrangeiras no Ensino Médio.” (BRASIL, 2000, p. 29) 

Esses três propósitos estão organizados dentro das competências e habilidades a 

serem alcançadas em três grupos: representação e comunicação, investigação e 

compreensão e contextualização sócio-cultural. 

Apesar de neste documento não focalizar de forma explicita o ensino e a 

aprendizagem da língua estrangeira por meio da leitura, podemos perceber através 

das competências a serem alcançadas que a leitura se torna um elemento 

imprescindível, sendo o texto literário também indispensável. 
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3.3 As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM - 2008) 

Em 2008 o Ministério da Educação (MEC) lançou as Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio, desta vez com reflexões mais específicas sobre o 

papel educador do ensino de língua estrangeira no ensino médio além de discutir a 

prática desse ensino. A primeira coisa que chama a atenção neste documento, é 

que já na introdução, as OCEM deixam claro que as habilidades a serem 

desenvolvidas na sala de aula estão focalizadas na leitura, na prática escrita e na 

comunicação oral contextualizadas, o que a difere dos documentos anteriores. 

Outro aspecto importante de ressaltar sobre as OCEM (2008), está 

relacionada com a importância dedicada à leitura; neste aspecto este documento 

salienta que esta prática deve estar associada às teorias de letramento, isto é, como 

práticas sociais contextualizadas, pois essa prática é “um componente essencial 

para a construção da cidadania e para a formação dos educandos” (BRASIL, 2008, 

p. 111). 

Partindo da concepção da língua como algo heterogêneo, este documento, 

ao referir-se às práticas de leitura, adota o termo hipertexto, que na visão de 

Marcuschi (2001) significa um processo de leitura multisequencial e indeterminado, 

na maioria das vezes no lugar de apenas texto. Esta prática possibilita ao aluno 

construir o sentido a partir do texto lido, criando assim um leitor independente. Em 

relação a este aspecto, as OCEM (2008) estabelecem algumas diferenças entre a 

leitura crítica e o letramento crítico que é o norteador das práticas educativas para o 

ensino médio. 

Entre as diferenças apontadas no documento, uma delas consiste no modo 

como o conhecimento é produzido, pois enquanto na leitura crítica se conhece por 

meio das experiências sensoriais, no letramento crítico isso ocorre através das 

regras discursivas de cada comunidade, sendo portanto ideológico. 

O capítulo 4 deste documento traz uma abordagem exclusiva sobre a língua 

espanhola, algo novo em documentos oficiais. Com o título “Conhecimentos de 

Espanhol” tem, como objetivo “(...) sinalizar os rumos que esse ensino deve seguir, o 

que faz com que tenha um caráter minimamente regulador (...)” (BRASIL, 2008, p. 

127). São orientações em sentido amplo, relacionados ao papel educacional do 
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ensino de espanhol, à postura e à prática do professor frente às variedades 

linguísticas e também aos materiais didáticos. 

Em relação às habilidades e competências a serem desenvolvidas pelo 

aluno, mais uma vez as OCEM (2008) enfatizam a compreensão leitora, sendo que 

esta habilidade seja desenvolvida de forma interativa e reflexiva. Essa interação 

deve ser realizada a partir dos conhecimentos prévios e experiências vivenciadas 

pelos alunos. Apesar de não mencionar nenhum gênero específico, compreendemos 

ser possível a utilização do texto literário por se tratar de textos repletos das mais 

diferentes representações sociais e culturais.  

Por último, as OCEM (2008) fazem uma reflexão sobre os materiais 

didáticos adotados pelos professores em especial o Livro Didático (LD). São 

reflexões sobre a utilidade do LD como uma ferramenta auxiliar para o ensino e não 

o único caminho para esse processo. Em virtude da grande oferta no mercado, as 

OCEM (2008) esclarecem que a seleção de um LD seja orientada a partir de 

critérios como a forma que eles apresentam a língua espanhola para o estudante 

brasileiro, além dos pressupostos teóricos presentes no LD adotado. 

3.4 Plano Nacional do Livro Didático (PNLD 2012/2015): o Livro Didático de Língua 

Espanhola 

O uso do livro didático na sala de aula divide opiniões pois existem aqueles 

que o criticam e os que o consideram importante instrumento auxiliar na sala de 

aula. Apesar dessa divergência de opiniões, atualmente o Ensino Médio da rede 

pública brasileira recebe do Ministério da Educação (MEC), o livro didático de língua 

estrangeira e entre eles o de língua espanhola. Mas nem sempre foi assim pois as 

políticas destinadas à distribuição do livro didático não contemplavam as línguas 

estrangeiras no processo inicial. 

O Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) foi criado em 1929 com o nome 

de Instituto Nacional do Livro (INL), que tinha o objetivo de legitimar o livro didático e 

auxiliar na sua produção. Até chegar à nomenclatura atual, o programa recebeu 

vários nomes e passou por reformulações. Entre os anos de 1938 a 1945, houve 

dois decretos.  
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O primeiro Decreto-Lei nº 1.006, de 30/12/38, instituiu a Comissão Nacional 

do Livro Didático (CNLD) que tinha entre seus objetivos, o controle de produção do 

livro didático; através do segundo decreto, o Decreto-Lei nº 8.460, de 26/12/45, é 

consolidada a produção do livro didático além de restringir sua escolha ao professor.  

Nesse primeiro momento, a legislação centralizava na mão do Estado o poder de 

controle sobre a produção do livro didático, que necessitava de uma prévia 

autorização para aceitação ou não nas escolas brasileiras (DAHER; FREITAS; 

SANT’ANNA: 2013). 

Entre os anos 1966 a 1983, as principais mudanças que ocorreram foram a 

criação da Comissão do Livro Técnico e Livro Didático (COLTED), através de uma 

parceria entre o Ministério da Educação (MEC) e da Agência Norte-Americana para 

o Desenvolvimento Internacional (USAID).  

Nesse período também foi instituído o sistema de coedição de livros, a 

criação do Programa do Livro Didático para o Ensino Fundamental (Plidef), além da 

extinção do Instituto Nacional do Livro (INL). Com essa extinção, o órgão 

responsável pela produção e distribuição do livro didático passa a ser a Fundação 

Nacional do Material Escolar (Fename) e somente em 1985, essa passa a ser 

oficialmente Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) permanecendo até os dias 

atuais. 

No entanto, esse programa, que tem como objetivos trazer benefícios como 

a indicação dos livros didáticos pelos professores, a produção e distribuição do livro 

didático nas escolas públicas, apenas o Ensino Fundamental tinha acesso no início 

do atual modelo.  

Somente em outubro de 2003 é publicada a resolução CD FNDE nº. 38, de 

15/10/2003 e através dela se instituiu o Programa Nacional do Livro Didático para o 

Ensino Médio (PNLEM). Através dessa instituição, sua primeira distribuição 

aconteceu no ano seguinte, porém contemplava somente os livros de Português e 

Matemática para os alunos do 1º ano das regiões Norte e Nordeste; apenas em 

2005 a distribuição foi ampliada para todas as regiões do país. 

A partir de 2005, a produção e distribuição de livro didático no ensino médio 

foram se consolidando, mas até aquele momento o livro didático de LE não havia 
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sido incorporado ao programa. O primeiro passo para essa incorporação ocorreu em 

2009 através da resolução CD FNDE nº. 60 que adicionava a LE ao PNLD para o 

ensino médio sendo que a primeira distribuição ocorreu apenas em 2011. É 

importante ressaltar que, apesar da distribuição acontecer em 2011, o uso efetivo do 

livro didático de LE teve início apenas em 2012. 

3.4.1 Plano Nacional do Livro Didático-PNLD/ 2012 

O PNLD 2012 foi o primeiro a incluir a língua espanhola na área Linguagem, 

Código e suas Tecnologias e em sua apresentação afirma que sua inclusão se faz 

por atender à LDB 9394/96 destacando o perfil atribuído ao aluno do ensino médio. 

Este perfil envolve o trabalho, cidadania, aprimoramento da autonomia intelectual e 

pensamento crítico do estudante tendo como base valores éticos e humanos.  

Ainda na apresentação do PNLD (2012) se configura a visão sobre o papel 

do ensino médio e do livro didático ao mencionar o título “Língua Estrangeira no 

ensino médio: compromisso com a cidadania”. Além disso consta no guia que o livro 

didático deve ser entendido como uma produção ideológica, tanto em relação à 

concepção de língua, ensino de línguas, língua estrangeira e todos os outros 

componentes que compõem o ambiente escolar. 

Quanto à concepção de linguagem, o PLND (2012) adota a visão dialógica 

da língua, que está em permanente construção e por isso, é heterogênea. 

Considera-se dessa forma, as práticas sociais inerentes às diferentes culturas e 

grupos sociais. Nesta parte do Guia podemos vislumbrar a importância dedicada à 

leitura, pois o documento ressalta entre os critérios a serem considerados, os 

primeiros estão relacionados ao uso de textos (verbal e não verbal) e que eles 

contemplem a variedade de gêneros e que representem a diversidade cultural, social 

e ética, tanto brasileira quanto dos países que falam a língua estrangeira estudada.  

É importante destacar também que no final deste tópico, o documento faz 

uma referência à valorização do estudo da intertextualidade e o uso estético da 

linguagem.  Apesar disso, ele apresenta um ponto de discordância entre sua a 

proposta de leitura e a das OCEM (2008), pois enquanto este aborda a leitura como 

letramento, o Guia do PNLD (2012) trata-a como leitura crítica. 
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As coleções aprovadas são apresentadas no Guia em forma de resenhas. 

No PNLD (2012) dez resenhas formam parte, sendo apenas três destinadas à língua 

espanhola composta pelos livros “El arte de leer español”, “Enlaces – español para 

jóvenes brasileños” e “Síntesis – curso de lengua española”.  

3.4.2 Guia do Plano Nacional do Livro Didático (2015) 

Na apresentação do Guia do PNLD (2015), o Livro Didático é concebido 

como instrumento relevante para a formação escolar como construtora da cidadania. 

Isso é possível quando o LD é produzido visando o acesso às diversas formas 

discursivas incluindo a formação de um leitor crítico. Com isso, o foco do documento 

é que o LD propicie a formação do leitor crítico e o acesso às diversas situações de 

uso da língua estudada. E neste ponto este Guia se assemelha ao anterior. No 

entanto, quando verificamos os critérios específicos para avaliação, percebemos que 

o Guia 2015 é mais específico quanto à importância dedicada à leitura. O 

documento aborda em cinco pontos os critérios referentes à leitura, como a 

variedade de gêneros discursivos, estratégias de leitura, discussão da 

intertextualidade, formação do leitor crítico, e principalmente que os textos sejam o 

acesso ao mundo do falante da LE. 

Diferente do PNLD (2012), o Guia 2015 traz apenas seis coleções 

aprovadas sendo duas de língua espanhola em que fazem parte os livros “Cercanía 

Joven” da editora SM e o “Enlaces – español para jóvenes brasileños”, da editora 

Macmillan do Brasil.  

3.4.3 A Coleção Enlaces 

A coleção “Enlaces – español para jóvenes brasileños” é composta de três 

livros (1ª, 2ª, 3ª) tendo como autores Soraia Osman, Neide Elias, Priscila Reis, Sonia 

Izquierdo e Jenny Valverde e é produzia no Brasil pela editora Macmillan. 

De acordo com a apresentação nos próprios livros, o objetivo da coleção é 

proporcionar ao estudante brasileiro uma aprendizagem centrada na formação da 

cidadania. Para isso, se busca articular os conteúdos oferecidos nos livros com as 

demais disciplinas do currículo escolar além de reforçar uma relação do estudante 

com a cultura hispânica.    
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Cada livro é composto por oito unidades, além de cinco sessões extras. 

Cada unidade dos livros está dividida em quatro sessões denominadas da seguinte 

forma: Competencias y habilidades; Funciones comunicativas; Contenidos 

linguísticos; Género discursivo. (Ver sumário do livro. Colocar a foto) 

Dentro dessas unidades se desenvolvem subseções com objetivos 

específicos. A primeira “Hablemos de...” é a introdução da unidade. Aqui são 

apresentados previamente ao aluno tanto os conteúdos comunicativos quanto os 

gramaticais além de promover a interação do aluno com o tema da unidade. 

A segunda, “¡Y no sólo esto!” tem a finalidade de desenvolver estratégias de 

leitura na língua espanhola através de vários gêneros textuais, além de atividades 

diversificadas de compreensão leitora.   

A terceira, “Manos a la obra”, tem o objetivo de desenvolver o tema 

gramatical sistematizando o uso e a forma. O tema abordado é apresentado a partir 

de frases ou diálogos, seguido de explicações e exercícios para fixar o conteúdo 

estudado. Além disso, esta subseção conta também com uma breve apresentação 

contrastiva entre o espanhol e o português, sobre o tema estudado.  

A quarta, “Em otras palabras...”  é composta por atividades de expressão 

escrita com gêneros variados. Estas atividades sempre partem da leitura de um 

texto base, sendo então desenvolvidas simultaneamente, atividades de 

compreensão leitora e expressão escrita. 

Na quinta, são propostas atividades para desenvolver a oralidade dos 

alunos, enquanto que na sexta, o objetivo é desenvolver atividades interculturais a 

partir do tema de cada unidade. Por fim, a sétima e última subseção, é uma auto 

avaliação onde o aluno é estimulado a reconhecer tanto suas dificuldades como 

suas conquistas em relação à sua aprendizagem.       

As cinco sessões extras são assim denominadas: Un poco más de todo; 

Vestibular; Te digo y me dices; Glosario; Tabla de verbos. Assim como as subseções 

anteriores, estas também tem objetivos específicos. 

A primeira, “Un poco más de todo” tem o objetivo de ampliar e fixar os 

conteúdos estudados nas unidades. É a revisão das unidades. A segunda, 
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“Vestibular” apresenta modelos de provas de diversas universidades brasileiras. Seu 

objetivo é fazer com que o aluno se familiarize com os estilos dos exames nacionais. 

Na terceira, “Te digo y me dices” são apresentadas propostas de atividades para a 

prática da oralidade. A quarta, “glossário” apresenta os significados de palavras que 

aparecem dentro das unidades, enquanto que a quinta, “Tabla de verbos” apresenta 

uma série de verbos regulares e irregulares já conjugados. O diferencial da coleção 

está no livro 3 que apresenta a seção extra “Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM)”, onde são apresentados modelos de provas deste exame.   

Atualmente temos o ensino de língua espanhola legitimado e consolidado no 

ensino médio das escolas públicas brasileiras, mas como pudemos perceber, foi um 

longo processo até chegar ao que temos hoje. Por exemplo, as diretrizes nacionais 

veio incluir a língua espanhola apenas em 2008 com as OCEM. Da mesma forma o 

PNLD que ofertou livro didático de espanhol apenas em 2012. 

Essas medidas fazem do livro didático de espanhol algo relativamente novo 

no mercado brasileiro e isso faz com seja um objeto com diversas possibilidades de 

pesquisa.  Nessa pesquisa, por exemplo, analisamos o tratamento concedido ao 

texto literário na coleção Enlaces, como veremos no próximo capitulo. 
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4 O TEXTO LITERÁRIO NO LIVRO DIDÁTICO: Resultados de uma pesquisa 

 

Toda pesquisa tem um caminho percorrido, ou seja, elas são desenvolvidas 

a partir de pontos estabelecidos, como a escolha do método, tipo de pesquisa, 

corpus, coleta e análise dos dados.  

Dessa forma, apresentamos neste capítulo a metodologia utilizada, seu 

formato, instrumentos escolhidos para a coleta de dados, além das categorias de 

análise e os resultados da análise do corpus.  

4.1 Caminhos da pesquisa 

4.1.1 – Método, tipo e técnica da pesquisa  

Para delimitarmos nossa pesquisa, em primeiro lugar consideramos a 

afirmação de Lakatos (2003, p. 83), que segundo eles, método “é o conjunto das 

atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite 

alcançar o objetivo (...)”. A partir desses autores podemos afirmar que o método 

adotado nesta pesquisa foi o indutivo, pois partimos de um ponto particular para um 

geral.  Aqui o ponto particular foi nossa observação realizada nos livros didáticos de 

língua espanhola da coleção “Enlaces” (2010) em relação ao texto literário.  

O objetivo principal desta pesquisa foi o de analisar o tratamento dedicado 

ao texto literário nos livros didáticos da coleção Enlaces. Sendo assim, podemos 

classificar esta pesquisa como descritiva, pois segundo Gil (2002), as pesquisas 

descritivas visam descrever as características ou estabelecer as relações entre as 

variáveis de um fenômeno. Neste caso, a pesquisa parte da descrição dos textos 

encontrados nos três livros didáticos da coleção analisada para estabelecermos uma 

relação com o tratamento dedicado ao texto literário a partir das propostas oficiais. 

A técnica empregada para o levantamento dos dados desta pesquisa foi o 

da pesquisa documental. Para Marconi e Lakatos (2003), a pesquisa documental 

consiste no fato de que a fonte para a coleta dos dados está restrita a documentos 

escritos ou não e que pode ser denominada de fonte primária ou secundária além de 

contemporâneas ou retrospectivas. Partindo dessa perspectiva, utilizamos nesta 

pesquisa documentos escritos, primários e contemporâneos, como os documentos 
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oficiais que orientam o ensino de língua estrangeira (OCEM, PCNEM) e o PNLD que 

orienta a seleção do livro didático nas escolas. Estes documentos escritos são 

primários e contemporâneos já que são documentos de órgãos públicos, como o 

Ministério da Educação (MEC) sendo compilados pelo (s) próprio (s) autor (s). 

Mas antes de chegar a esta etapa, realizamos um levantamento bibliográfico 

sobre a teoria apresentada nesta pesquisa. Em primeiro lugar, para abordar sobre o 

texto literário e suas características, tomamos como base autores como Bakhtin 

(2011), Trotsky (1976), Eagleton (1976), Culler (1999), Iser (1996), Barthes (1987), 

Mendonza Fillola (2004); já sobre a relação do texto literário com o ensino de 

línguas, tomamos como referência, García (2007). Em seguida, para discutir sobre 

leitura, letramento e letramento literário, tomamos como base os estudos de 

Mendonza Fillola (1998), Kato (2007), Solé (1999), Soares (2009), Azevedo (2009), 

Cosson (2009), Muñoz (2007) e Zilberman (2009). Por fim, no terceiro capítulo, além 

dos documentos oficiais apoiamo-nos nas afirmações de Fernández (2005) e Daher, 

Freitas e Sant’anna (2013)    

4.2 Corpus 

A partir do nosso objetivo principal que foi o de analisar o texto literário no 

livro didático de espanhol o próximo passo foi o de selecionar nosso corpus de 

trabalho. Entre os vários livros didáticos de língua espanhola existentes optamos por 

selecionar a coleção “Enlaces” (2010) e a razão que nos levou a essa escolha foi 

que esta coleção fez parte do PNLD para os anos de 2012 e 2015, sendo assim uma 

das que mais se repetiu na proposta de PNLD além de que foi adotada por várias 

escolas da cidade.  A coleção é composta por três livros, cada um dedicado a uma 

série do ensino médio conforme mostra o quadro abaixo: 

Quadro 1: Relação dos livros analisados 

Enlaces 1ª série 
• Título: Enlaces: español para jóvenes brasileños (1) 
• Autores: Soraia Osman, Neide Elias, Priscila Reis, Sonia Izquierdo e Jenny 
Valverde. 
• Editora: Macmillan (São Paulo) ∕ 2ª ed. 
• Ano: 2010 
• PNLD: 2012, 2015. 
• ISBN: 978-85-7418-733-4 (vol. 1, professor) 

Enlaces 2ª Série 
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• Título: Enlaces: español para jóvenes brasileños (2) 
• Autores: Soraia Osman, Neide Elias, Priscila Reis, Sonia Izquierdo e Jenny 
Valverde. 
• Editora: Macmillan (São Paulo) ∕ 2ª ed. 
• Ano: 2010 
• PNLD: 2012, 2015. 
• ISBN: 978-85-7418-730-3 (vol. 1, aluno) 

Enlaces 3ª Série 
• Título: Enlaces: español para jóvenes brasileños (3) 
• Autores: Soraia Osman, Neide Elias, Priscila Reis, Sonia Izquierdo e Jenny 
Valverde. 
• Editora: Macmillan (São Paulo) ∕ 2ª ed. 
• Ano: 2010 
• PNLD: 2012, 20153, 2014. 
• ISBN: 978-85-7418-730-3 (vol. 1, aluno) 

 

A partir dos objetivos específicos que são conhecer a diversidade de textos e 

autores presentes no livro didático, compreender o papel dos textos literários nos 

livros didáticos da coleção “enlaces” e identificar as atividades para a prática da 

leitura do texto literário nos livros da coleção “enlaces”, consideramos para esta 

análise em primeiro lugar as concepções de literatura, leitura e letramento.  

Para literatura, como pudemos perceber existem diversas linhas teóricas e 

todas com um pensamento distinto. No entanto, nesta pesquisa consideramos a 

abordagem marxista/bakhtiniana que atribui ao texto literário a visão dialógica e 

interacionista. Essa concepção, considera além da forma do texto literário, seu 

caráter social como um produto ideológico, representante de um determinado 

contexto. 

Como leitura, consideramos nesta pesquisa, a concepção de leitura como 

um processo interativo, no qual o aluno se utiliza tanto de seus conhecimentos 

prévios como dos do texto lido para construir sua interpretação sobre ele. Em 

relação ao letramento tomamos por base as afirmações de Soares (2009) que 

envolve a leitura como práticas sociais.    

4.3 Análise dos dados 

Para melhor detalhamento e compreensão, dividimos esta parte da pesquisa 

em três tópicos que correspondem aos nossos objetivos específicos, como conhecer 

a diversidade dos textos presentes nos livros, compreender o papel que o texto 
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literário desempenha em cada um desses livros além de identificar as atividades de 

leitura do texto literário dentro destes livros. 

Para um melhor desempenho na análise, selecionamos algumas categorias. 

Para esta seleção, tomamos como base a proposta de Peris (2000) que apresenta 

cinco categorias de análise que são a “Relación que se establece entre el texto 

literario incorporado en el manual y el resto de la unidad didáctica o lección en que 

se presenta”, “Competencias o subcompetencias que se propone desarrollar en los 

discentes”, “Destrezas que los alumnos activan en relación con la recepción del 

texto”, “Actividades que realizan en conexión con la recepción del texto” e “Lugar y 

conexión del texto en la unidad”. Cada uma destas categorias estão divididas em 

critérios que descrevemos a seguir. 

A primeira categoria de análise tem como objetivo identificar com quais 

propósitos o texto literário foi inserido no LD. Para isso, Peri (2000) estabelece cinco 

requisitos, mas que nos apropriaremos de apenas três que estão diretamente 

relacionados com o objetivo desta pesquisa. São eles: Relación temática (T), 

Relación formal (F) e Relación léxica (L).  

A segunda categoria visa identificar as concepções dos autores em relação 

ao texto literário e isso será realizado através dos seguintes dados: Comunicación 

(C), Gramatical (G), e Léxico (L). Na terceira categoria de análise, se observa o tipo 

de atividades que os alunos praticam. Isto será alcançado mediante observação de 

dados como Comprensión lectora (CL), Expresión escrita (EE) e Expresión oral 

(EO).   

A quarta categoria está relacionada ao modo com que estas atividades são 

desenvolvidas de acordo com o seguinte grupo: Subrayar en el texto (S), Transferir 

información de un canal a outro (T), Escribir un texto semejante (E), Ampliar el texto 

o continuarlo (A), Responder a preguntas sobre el texto (R), Hablar sobre el texto 

con otros compañeros (H), Elaborar una versión del texto en la Ll del alumno (V) e 

No declarada o no observable (O).  

A quinta categoria proposta por Peri (2000) tem como objetivo mostrar o 

lugar em que o texto literário aparece nas unidades do livro didático. Para identificar 

esse lugar se usa três classificações: início da unidade (IU), meio da unidade (UM) e 
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final da unidade (FU). Essa classificação é realizada para a partir dela obter uma 

visão geral da importância dada ao texto literário.  

Para o terceiro e último objetivo que é identificar as atividades com o texto 

literário, se elas estão de acordo com a proposta de letramento, selecionamos 

apenas uma unidade de casa livro. Logo após a coletânea dos textos, verificamos 

que as atividades apresentadas seguem uma estrutura muito próxima nos três livros, 

por isso, para este tópico, selecionamos a unidade com apenas um texto literário; no 

caso das que possuem mais de um, optamos pela menor.  

Como veremos mais adiante no Quadro 2, o texto literário aparece nos três 

livros analisados e em quase todas as unidades; às vezes essa unidade apresenta 

mais de um texto literário. Dessa forma, este capítulo se apresenta com uma 

descrição de como os textos aparecem nos livros analisados e logo após a 

descrição dos três livros, fazemos uma análise mais específica das atividades 

selecionadas de apenas uma unidade de cada livro. 

4.3.1 A diversidade textual na coleção “Enlaces”: o lugar do texto literário e sua 

conexão com a unidade 

Este tópico corresponde ao primeiro objetivo da pesquisa que é o de 

conhecer a diversidade textual apresentada em cada um dos três livros que 

compõem a coleção Enlaces. Para isso catalogamos as oito unidades e seções 

extras que compõem os três livros para identificar os textos abordados nos manuais 

além de expor o lugar em que estes são apresentados.   

Para esta etapa tomamos como base as definições apresentadas por 

Marcuschi (2007) sobre gêneros textuais. Segundo o autor existe uma diferença 

entre tipo de texto e gênero textual. No primeiro caso, tipo de texto se refere às 

sequencias linguísticas típicas enquanto que os gêneros são caracterizados por 

suas ações de prática, “circulação sócio-histórica, funcionalidade, conteúdo 

temático, estilo e composicionalidade” (MARCUSCHI 2007, p.24). Foi a partir dessa 

definição que analisamos os três livros da coleção e chegamos ao resultado 

apresentado nos quadros abaixo: 

Quadro 2: Textos presentes no livro Enlaces 1 
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Enlaces 1ª Série 

UNIDADE TEXTO LITERÁRIO OUTROS GÊNEROS 

01 01 02 

02 - 04 

03 01 03 

04 - 07 

05 - 05 

06 01 06 

07 - 05 

08 - 02 

Repaso 4 01 09 

Total: TL: 04       Outros gêneros: 43 

 

Quadro 3: Textos presentes no livro Enlaces 2 

Enlaces 2ª Série 

UNIDADE TEXTO LITERÁRIO OUTROS GÊNEROS 

01 - 02 

02 06 04 

03 01 03 

04 - 06 

05 - 01 

06 05 02 

07 - 05 

08 - 04 

Repaso 2 01 02 

Um poco más de todo – Unid. 4 04 03 

Total: TL: 17                                    Outros Gêneros: 32 

 

Quadro 4: Textos presentes no livro Enlaces 3 

Enlaces 3ª Série 

UNIDADE TEXTO LITERÁRIO OUTROS GÊNEROS 

01 01 04 

02 01 05 
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03 - 07 

04 01 04 

05 - 07 

06 05 01 

07 01 03 

08 02 02 

Repaso 4 01 01 

Um poco más de todo – Unid. 4 02 06 

Total: TL: 14                                    Outros Gêneros: 40 

 

Verificamos ainda neste tópico a presença do texto literário e o lugar em que 

eles aparecem. Apesar de ser a quinta categoria, optamos por antecipar para termos 

uma visão geral da frequência e importância dada ao texto literário. Para indicar o 

lugar em que o TL aparece nos livros, usamos a seguinte classificação: Início da 

Unidade (IU), Meio da Unidade (MU) e Final da Unidade (FU). A partir da análise 

realizada chegamos ao resultados abaixo.  

Quadro 5: Lugar em que o TL aparece nas unidades 

Enlaces 1 Enlaces 2 Enlaces 3 

Unidade IU MU FU Unidade IU MU FU Unidade IU MU FU 

01 X   02 X X X 01  X  

03   X 03 X   02  X  

06   X 06 X  X 03 X   

Un poco más 

de todo 

 X  Repaso 2 X   04  X  

 Un poco más de 

todo – Unid. 4 

X X X 06 X X X 

  07   X 

08 X  X 

Repaso 4   X 

Um poco más de 

todo – Unid. 4 

 X  

 



65 

 

Após esta catalogação e classificação, tomamos como base Peri (2000) para 

identificar se o texto literário está conectado (C) com toda a unidade ou se 

constituem uma unidade independente (I).  

4.3.2 – O papel do texto literário na coleção Enlaces: Enlaces 1 

Como verificamos no quadro 01, o texto literário não aparece em todas as 

unidades do livro. Neste primeiro livro da coleção, por exemplo, o texto literário 

aparece apenas nas unidades 1, 3, 6 e na seção “un poco más de todo”. 

 UNIDADE 1 

O único texto com características literárias presentes na unidade 1 do   

primeiro livro da coleção é o fragmento de uma crônica do escritor Mário Prata e está 

escrita em língua portuguesa. Dentro da primeira categoria que é o de estabelecer 

uma relação entre o TL com a unidade didática, observamos em primeiro lugar, que 

o TL apresenta uma relação com os outros textos (T) apresentados na unidade pelo 

fato de que todos eles abordam a temática internet. Em relação ao segundo 

requisito, o TL nesta unidade não aborda nenhuma relação forma (F) dos conteúdos 

linguísticos propostos na unidade e nem léxica (L).  

Quanto à segunda categoria verificamos em primeiro lugar, que a atividade 

proposta na unidade em relação ao TL envolve o requisito de comunicação (C), pelo 

motivo de que aborda uma atividade de compreensão. No entanto, não aborda os 

conteúdos gramaticais (G) e nem léxicos (L). 

Da terceira categoria, estão presentes uma atividade de compreensão leitora 

(CL), uma de expressão escrita (EE) e nenhuma de expressão oral (EO) e, por 

último, da quarta categoria a atividade proposta é do tipo responder sobre o texto 

(R).  

• UNIDADE 3  

A unidade 3, que tem o título “De ciudad en ciudad”, também possui apenas 

um texto literário. É um trecho da novela “Las ciudades invisibles” do escritor Ítalo 

Calvino. Ao analisar esta unidade, verificamos que em relação à primeira categoria, 

o texto literário apresenta relação com os outros textos (T), pois assim como os 

outros, o texto literário aborda a descrição de uma cidade. Ainda nesta categoria, o 
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texto literário estabelece uma relação formal (F) a nível morfológico pois apresenta 

as estruturas linguísticas estudadas na unidade para descrever uma cidade. A 

exemplo das anteriores, se estabelece também a relação léxica (L) ao apresentar o 

vocabulário básico para a descrição de uma cidade. 

Em relação à segunda categoria verificamos que o texto literário não foi 

posto com fins comunicativos (C) do tipo compreensão, também não verificamos que 

a partir dele não se encontra atividades com fins gramaticais (G) mas lexicais (L). Na 

página referente ao texto literário desta unidade, o exercício é proposto para 

completar os espaços do texto com as palavras do quadro apresentado. Partindo 

dessa orientação, verificamos que o texto literário não apresenta as características 

referentes à terceira categoria, mas em relação à quarta, apresenta atividade do tipo 

não declarada ou não observável (O).  

 UNIDADE 6 

A unidade 6 tem como título “¿Qué hay detrás de la etiqueta?” e se propõe a 

abordar assuntos relacionados ao mundo da moda e consumismo e assim como as 

anteriores possui apenas um texto literário. O gênero apresentado nesta unidade é 

uma poesia (fragmentos) escrita em língua portuguesa, do escritor Carlos Drumond 

de Andrade chamada “Eu, Etiqueta”.  Em relação à primeira categoria de análise, o 

poema que se encontra no final da unidade estabelece uma relação com os demais 

textos da unidade (T) ao tratar de forma crítica, o assunto “moda”. No entanto o 

poema não apresenta os demais critérios para esta categoria. 

Quanto à segunda categoria, verificamos que o poema trabalha apenas o 

aspecto comunicativo (C) ao trazer como atividade uma comparação com uma 

notícia anterior a ele. Na terceira categoria, verificamos que o poema apresenta os 

critérios de compreensão leitora (CL) e expressão escrita (EE), enquanto que para a 

quarta categoria verificamos que o modo como a atividade é proposta se enquadra 

no critério de falar do texto com os companheiros (H).  

 UN POCO MÁS DE TODO  

 

Esta seção que está no final do livro é um tipo de revisão geral de todas as 

unidades do livro e o texto literário encontrado e analisado corresponde à unidade 7. 

Nesta seção também encontramos apenas um texto literário que é um poema do 

escritor Gustavo Adolfo Bécquer, chamado “Rima XI”. Apesar desta seção estar 
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localizada no final do livro, nossa análise continuou seguindo os critérios 

estabelecidos anteriormente. 

Dessa forma, verificamos que em relação à primeira categoria, o poema está 

relacionado ao tema proposto na unidade (T) que trata da descrição física e de 

caráter das pessoas. Em relação aos demais critérios, o poema apresenta relação 

formal (F) ainda que parcialmente e também lexical (L). 

Em relação à categoria 2, o poema apresenta os critérios de comunicação 

(C), e lexical (L). Na terceira categoria, o tipo de atividade elaborada para este 

poema corresponde aos critérios de compreensão leitora (CL) e expressão escrita 

(EE). Já na quarta categoria, o modo como esta atividade será desenvolvida 

corresponde ao critério de responder sobre o texto (R). 

Ao final desta análise podemos resumir os resultados referentes ao livro 

“Enlaces 1” da seguinte forma: 

 

Quadro nº 6: Resumo do TL no livro Enlaces 1 

Categoria 

1 

Categoria 

2 

Categoria 

3 

Categoria 

4 

T: 4 C: 3 CL: 3 S: 0 A: 0 V: 0 

F: 2 G: 0 EE: 3 T: 0 R: 2 O: 1 

L: 2 L: 2 EO: 0 E: 0 H: 1  

 

4.3.3 – O papel do texto literário na coleção Enlaces: Enlaces 2 

Assim como no primeiro livro, o segundo livro da coleção apresenta textos 

literários nas apenas nas seguintes unidades: 2, 3, 6 além das seções “Un poco más 

de todo – unidad 2, Un poco más de todo – unidad 4 e Un poco más de todo – 

unidad 5. 

 UNIDADE 2 

A unidade 2 do segundo livro da coleção “Enlaces” tem como título 

“Memorias del silencio” e tem como foco o contexto histórico, social, cultural e 

geográfico sobre a ditadura na América Latina e está composta por seis textos 
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literários, sendo duas biografias e quatro músicas. As músicas1 apresentadas na 

unidade são “Desapariciones” de Rubén Blades, “A pesar de você” de Chico 

Buarque, “Manifiesto” de Victor Jara, e “Canto Libre” de Daniel Viglietti. As biografias 

são Zuzu Angel: la precusora de “las locas de Plaza de Mayo” e Resumen de la 

biografia de Simón Bolívar. Primeiro analisaremos as músicas e, em seguida, as 

biografias.  

Ao analisar os quatro textos dessa unidade, percebemos que elas se 

relacionam com o tema da unidade pois os quatro textos relatam fatos acontecidos 

durante a ditadura militar. O trecho da música “Desapariciones” do panamenho 

Rubén Blades, por exemplo, relata uma experiência vivida durante o período 

histórico abordado na unidade. O trecho da música revela tanto o tratamento militar 

(explosões, tiros, ecos das botas...) quanto a reação das pessoas (gritos, queixas...), 

além da interrogação pelas pessoas que desapareceram (aonde vão os 

desaparecidos?). Já o trecho da música “Apesar de você” de Chico Buarque 

demonstra uma clara referência ao sistema de governo da época (Hoje você é quem 

manda / Falou, tá falado / Não tem discussão não...); mostra a imposição do Estado.  

O trecho da música “Manifiesto” do chileno Victor Jara revela a luta pela 

liberdade de expressão (que o canto tem sentido / quando palpita nas veias / do que 

morrerá cantando / as verdades verdadeiras). Essa luta pela liberdade também faz 

parte do trecho da música “Canto libre” do uruguaio Daniel Viglietti (Eu quero cantar 

/ um canto livre... / Canto de liberdad...). Dessa forma as quatro músicas possuem o 

critério de relação temática (T), além de apresentarem os critérios de relação formal 

(F) e lexical (L) da primeira categoria.  

Em relação à segunda categoria, as quatro músicas apresentam os critérios 

de comunicação (C) e lexical (L), pois as atividades propostas envolvendo estes 

textos contemplam exclusivamente estes objetivos. Na terceira categoria, os critérios 

encontrados foram os de compreensão leitora (CL) e expressão oral (EO). Já os 

critérios encontrados relacionados à quarta categoria, foram falar sobre o texto com 

outros companheiros (H) e não observável (O). 

                                                             
1 Assim como nos outros textos a análise aqui foi realizada considerando o conjunto poético da obra. Ou seja, o 

estilo, a composição e o conteúdo.  
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A biografia de Zuzu Angel está diretamente relacionada à unidade em que 

está inserida, pois relata a história da mulher que viveu durante a ditadura militar 

brasileira e teve seu filho assassinado pelos militares da aeronáutica. O texto 

também apresenta a luta dessa mulher ao denunciar a morte do seu filho através da 

moda, sua profissão. Estão presentes no texto os temas sobre desaparecimento de 

pessoas e a luta pela liberdade de expressão, temas diretamente relacionados à 

ditadura militar, e isso faz com que esta biografia esteja adequada em relação à 

primeira categoria, pois apresenta relação temática (T) e lexical (L).  

Já a biografia sobre Simón Bolívar, apesar de abordar fatos da vida de um 

grande revolucionário hispano-americano, não está diretamente relacionado com o 

tema da unidade. Isso se deve ao fato de que, ao analisar toda a unidade, 

percebemos que os outros textos, mesmo os não literários relatam sobre um período 

específico: a ditadura militar. Por isso, quanto ao primeiro critério desta categoria, 

este texto não apresenta relação temática (T), por outro lado apresenta relação 

lexical (L) assim com a primeira biografia. 

Já na segunda categoria, ambas as biografias apresentam os critérios 

gramatical (G) e léxico (L). Na terceira categoria, as atividades propostas 

correspondem aos critérios de compreensão leitora (CL) e expressão escrita (EE) 

em ambos os textos. Quanto à quarta categoria, ambas as biografias apresentam os 

critérios de escrever um texto semelhante (E) e não observável (O).        

      UNIDADE 3 

A terceira unidade deste livro tem o título “El derecho al ocio” com o foco de 

expor as diversas formas de diversão nos tempos livres. Essa unidade possui 

apenas um texto literário, que é um fragmento do primeiro capítulo da novela Don 

Quijote de la Mancha do escritor espanhol Miguel de Cervantes.  

O fragmento exposto na unidade relata que o personagem protagonista 

passava muito tempo livre e durante esse tempo sua diversão era ler livros de 

cavalaria e isso afetou sua memória levando-o à “loucura”.  A partir disso, 

percebemos que o texto apresentado corresponde ao objetivo da unidade através 

dos seguintes aspectos: envolve o tema ócio e o vocabulário empregado também 

favorece o desenvolvimento do tema. Dessa forma concluímos que em relação à 
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primeira categoria de análise, o TL dessa unidade possui relação temática (T) e 

léxica (L). 

Em relação à segunda categoria, verificamos que o texto foi inserido na 

unidade com o objetivo de desenvolver a comunicação (C) e o léxico (L). Já na 

terceira categoria, verificamos apenas atividade de compreensão leitora (CL), 

enquanto que na quarta categoria o modo que essa atividade será desenvolvida 

será através de responder perguntas sobre o texto (R).   

   UNIDADE 6 

A sexta unidade deste livro tem o título “También te toca a ti” e tem o 

objetivo de abordar sobre desejos e possibilidades no futuro além de expressar 

obrigação pessoal e impessoal.  

O destaque desta unidade, é que ela é a que mais possui textos literários 

entre os livros da coleção; cinco textos no total, sendo dois fragmentos de novela, 

um poema e duas músicas. Os fragmentos da novela apresentados são da obra 

Lazarillo de Tormes de autor desconhecido; o poema é Los estatutos del hombre, de 

Thiago de Mello, e as músicas são Un mundo mejor de La Oreja de Van Gogh e 

Ojalá que (llover) café de Juan Luis Guerra. Como, além de apresentar um número 

maior de textos, são de gêneros diferentes, analisaremos primeiro os fragmentos da 

novela, em seguida o poema e por fim, as músicas. 

a) Novela Lazarillo de Tormes 

Lazarillo de Tormes é uma novela espanhola datada do século XVI, de 

autoria anônima e que explora temas como a fome e os problemas sociais em geral. 

A novela também está dividida em sete tratados, que seriam capítulos, e um 

prólogo. Os dois trechos apresentados na unidade pertencem ao “tratado primero” 

da obra.  

O primeiro fragmento corresponde ao terceiro parágrafo da obra e relata 

sobre as dificuldades enfrentadas pela mãe de Lázaro, o protagonista, como 

também as decisões que teve que tomar nas situações descritas no texto. Já a 

segunda parte do texto, é o primeiro tratado completo. Nesse tratado, trata da 

origem e criação de Lázaro, além dos problemas que afetaram sua família.  

Diante dessas observações, fica evidente a conexão do texto com a unidade 

por apresentar relação temática (T) e léxica (L) correspondentes à primeira 

categoria. Quanto à segunda categoria, o primeiro fragmento foi inserido com 

objetivos gramaticais (G) enquanto que o segundo fragmento tem fins para a 
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comunicação (C) e o léxico (L). Na terceira categoria, os dois textos apresentam 

atividades de compreensão leitora (CL). Na quarta categoria, o primeiro fragmento 

apresenta o critério não observável (O), enquanto que no segundo texto, apresenta 

os critérios não observável (O) e responder sobre o texto (R).  

b) Poesia Los estatutos del hombre  

O texto apresentado é um fragmento do poema Los estatutos del hombre do 

brasileiro Thiago de Mello, composto por oito estrofes denominadas de “artículos” 

(artigos) e são assim denominados porque o poema está escrito na forma de um 

decreto.  

 Os trechos mostrados nessa unidade falam de desejos a serem alcançados; 

desejos relacionados com a luta contra a injustiça (Por decreto irrevogável fica 

estabelecido o reinado da justiça e da claridade.). Também revelam anseios sobre o 

bom relacionamento entre as pessoas (O homem confiará no homem como um 

menino confia em outro menino). Outro tema que verificamos no poema é o desejo 

de que todas as pessoas tenham seu próprio trabalho e que não passem fome (Fica 

permitido que o pão de cada dia tenha no homem seu sinal de suor, más que acima 

de tudo tenha sempre o caloroso sabor da ternura).  

A partir da análise dos temas encontrados no poema, percebemos que em 

relação à primeira categoria de análise o texto apresenta os critérios de relação 

temática (T) e léxica (L). Quanto à segunda categoria, o texto apresenta critérios de 

comunicação (C) e léxico (L). Para a terceira categoria, o poema possui os critérios 

de compreensão leitora (CL) e expressão escrita (EE), enquanto que para a quarta 

categoria, encontramos no texto os critérios de transferir informação de um canal a 

outro (T) e falar com os companheiros sobre o texto (H). 

c) Músicas Un mundo mejor e Ojalá que (llover) café 

As duas músicas dessa unidade também apresentam relação com o tema 

desenvolvido. Por exemplo, a música Un mundo mejor do grupo espanhol La Oreja 

de Van Gogh, revela a luta contra a fome (E você se defende da fome com um 

sorriso e amor) e também o anseio por um mundo utópico (... de um mundo que não 

deixe de fazer-nos sonhar...). Já a música Ojalá que (llover) café do dominicano 

Juan Luis Guerra, revela o anseio de um povo bastante sofrido, o povo do campo. 

Nessa música o eu lírico expressa o resultado dessa “chuva de café” (Ah se o 

outono em vez de folhas secas / pintasse minha colheita de carne de porco secada 

ao sol / semeasse uma planície de batatas e morangos...) que são os seguintes: 
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aliviar o sofrimento dos camponeses pobres (para que na pequena parcela dos 

pobres camponeses / não se sofra tanto...), mostrando o maior problema social de 

um determinado grupo de pessoas, e esse problema é a fome.  

A partir dessa análise das músicas, percebemos que em relação à primeira 

categoria, ambas apresentam relação temática (T) e léxico (L). Já na segunda 

categoria, a primeira música apresenta os critérios de comunicação (C) e léxica (L), 

enquanto que a segunda apresenta apenas o critério gramatical (G). Na terceira 

categoria, a primeira música apresenta o critério de compreensão leitora (CL), 

enquanto que na segunda verificamos os critérios de compreensão leitora (CL) e 

expressão escrita (EE) e para a quarta categoria, ambas apresentam o critério não 

observável (O).  

   UN POCO MÁS DE TODO – UNIDAD 2 (Memorias del silencio) 

Esta parte do libro é dedicada a atividades de consolidação dos assuntos 

estudados na unidade indicada, a “revisão”, e para a segunda unidade, encontramos 

nessa seção apenas um texto literário que é o fragmento da lenda Historia de 

Nuestra Señora de Luján, la virgen patrona de Argentina. Como indica o título, o 

texto conta a história do “aparecimento” da padroeira da Argentina, além de seus 

milagres. 

  Como já analisamos a segunda unidade aqui e verificamos que seu 

objetivo temático é falar sobre a ditadura militar, o texto presente nessa seção, não 

apresenta os critérios relacionados à primeira categoria. Em relação à segunda 

categoria, o texto apresenta o critério de comunicação (C), enquanto que na terceira 

categoria encontramos os critérios de compreensão leitora (CL) e na quarta 

categoria aparece apenas o critério responder perguntas sobre o texto (R).  

 UN POCO MÁS DE TODO – UNIDAD 4 (Espejo, espejito) 

A quarta unidade deste livro tem como objetivo temático descrever pessoas, 

coisas ou situações no passado. Nesta seção três fragmentos de textos literários 

são apresentados compostos de três pequenos trechos dos contos de fadas La bella 

durmiente, la cenicienta e la caperucita roja.  

Em relação à primeira categoria, os três textos apresentam os critérios de 

relação temática (T) e léxica (L), enquanto que na segunda categoria, os três textos 

apresentam os critérios gramatical (G) e léxico (L). Já na terceira categoria, os três 

textos apresentam apenas o critério de compreensão leitora (CL) enquanto que na 

quarta categoria os três textos apresentam o critério não observável (O). 
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   UN POCO MÁS DE TODO – UNIDAD 5 (Los míos, los tuyos, los 

nuestros…) 

Na quinta unidade deste livro, o objetivo temático é falar sobre famílias, 

desde os tipos de famílias ao vocabulário para definir o grau de parentesco. Nesta 

seção existe apenas um texto literário, que é um relato adaptado com o título 

Historia de un inmigrante.  

Em relação à primeira categoria, o texto apresentado possui apenas o 

critério de relação léxica (L), enquanto que na segunda categoria, verificamos a 

presença dos critérios de comunicação (C) e léxico (L). Na terceira categoria, 

encontramos apenas o critério de compreensão leitora (CL) enquanto que na quarta 

categoria, apenas o critério responder sobre o texto (R) aparece.  

Após a análise podemos resumir a presença do texto literário no livro 

Enlaces 2 da seguinte forma: 

 

 Quadro nº 7: Resumo do TL no livro Enlaces 2 

 

Categoria 

1 

Categoria 

2 

Categoria 

3 

Categoria 

4 

T: 12 C: 10 CL: 17 S: 0 A: 0 V: 0 

F: 0 G: 07 EE: 04 T: 01 R: 4 O: 13 

L: 14 L: 11 EO: 04 E: 02 H: 5  

 

 

4.3.4 – O papel do texto literário na coleção Enlaces: Enlaces 3 

O terceiro livro da coleção Enlaces apresenta textos literários em cinco 

unidades (1, 2, 4, 6 e 8) e duas seções (Un poco más de todo – unidade 1 e Un poco 

más de todo – unidade 6). 

   UNIDADE 1 

A primeira unidade do terceiro livro da coleção “Enlaces” tem como título 

“Hagamos un trato” com a finalidade de discutir as relações entre casais, no sentido 

da prevenção de doenças como as DST’s.  

Nesta unidade existe apenas um texto literário que é um poema do escritor 

uruguaio Mario Benedetti, com o título “Hagamos un trato”. A primeira coisa que 
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chama a atenção nesse texto é sua semelhança com o título da unidade. O poema 

aborda a relação de confiança entre um casal e essa relação é perceptível nos 

seguintes trechos: (Companheira, você sabe que pode contar comigo, ...); (Mas 

façamos um trato: eu quisesse contar com você, /... e quando digo isto / quero dizer 

contar / mesmo até dois / mesmo até cinco...). Com isso, é clara a relação do poema 

com a unidade, pois possui os critérios de relação temática (T) e léxica (L) 

correspondentes à primeira categoria de análise. 

Em relação à segunda categoria, o texto possui os critérios de comunicação 

(C) e léxico (L). Na terceira categoria, o poema apresenta os critérios de 

compreensão leitora (CL) e expressão oral (EO) enquanto que na quarta categoria, 

encontramos os critérios responder perguntas sobre o texto (R) e falar sobre o texto 

com outros companheiros (H). 

 UNIDADE 2 

A unidade 2 tem o título “Corta, pega y luego...” e sua finalidade é abordar o 

tema tecnologia. Assim como a primeira unidade deste livro, essa também possui 

apenas um texto literário e trata-se de um fragmento do conto “Funes el memorioso” 

do escritor argentino Jorge Luis Borges. No texto, o protagonista Ireneo Funes relata 

sua capacidade de memorização após sofrer um acidente. O texto é um contraponto 

com o uso excessivo da tecnologia.   

Partindo desse ponto, percebemos que o texto possui relação temática (T) e 

léxica (L) referentes à primeira categoria de análise. Na segunda categoria, o texto 

apresenta os critérios de comunicação (C) e léxico (L). Já na terceira categoria, 

verificamos o critério de compreensão leitora (CL) e na quarta categoria, detectamos 

o critério responder a perguntas sobre o texto (R).  

 UNIDADE 4 

A quarta unidade deste livro traz o título “Diferentes, pero todos bárbaros” e 

tem como finalidade relatar sobre personalidades hispano-americanas e brasileiras, 

como por exemplo: Evo Morales, Juruna, Negro Miguel e Zumbi. Essas 

personalidades são citadas para explorar um tema recorrente: a discriminação e o 

racismo.  

Nesta unidade aparece também apenas um texto literário que é o fragmento 

de um clássico da literatura argentina, que é a obra Martín Fierro, de José 

Hernández. Na obra, o protagonista denominado de Moreno que é um cantor negro 
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junto com Martín Fierro contam suas experiências junto aos brancos e negros, 

marcando as principais diferenças entre eles.  

As diferenças entre as raças podem ser notadas nos seguintes trechos: “Eu 

também tenho algo branco / pois tenho branco os dentes; / sei viver entre as gentes 

/ sem que me tenham por menos.  Mais adiante, o racismo fica mais evidente: 

“Contam que de minha cor / Deus fez ao homem primeiro; / mas os brancos altivos, / 

os mesmos que o convidam, / até de nomeá-lo e esquecem / e chamam apenas de 

negro”. Mas são nos versos a seguir que o tema fica mais exposto entre as duas 

raças além de justificar que perante o Criador todos os homens são iguais: “Pinta o 

branco negro ao diabo, / e o negro, branco o pinta; / branco o rosto retinta, / não fala 

nem contra nem a favor: / dos homens o Criador / não fez duas classes distintas”.  

A partir dessa análise podemos afirmar que o texto literário desta unidade 

mantém relação temática (T) e léxica (L), referentes à primeira categoria e na 

segunda categoria, apresenta os critérios de comunicação (C) e léxico (L). Já na 

terceira categoria, o texto apresenta os critérios de compreensão leitora (CL) e 

expressão escrita (EE) e, por fim, na quarta categoria, encontramos os critérios 

responder a perguntas sobre o texto (R), transferir informação de um canal a outro 

(T) e não observável (O).   

 UNIDADE 6 

A sexta unidade tem como título “No se pierda el próximo capítulo...” e tem 

como finalidade explorar o mundo das mídias e das celebridades. Nesta unidade 

encontramos três textos literários, sendo um fragmento da peça de teatro “La Casa 

de Bernarda Alba” do espanhol Federico García Lorca, um capítulo da fotonovela 

“Amor y Codicia” (Cap 15) e um resumo da biografia de Rigoberta Menchú Tum.  

Ao analisar o fragmento da peça de Federico García Lorca, percebemos que 

em relação à primeira categoria, o texto apresenta relação temática (T) e léxica (L), 

pois apresenta o tema base sobre as formas de parentesco apresentadas na 

unidade. Em relação à segunda categoria, o texto apresenta os critérios de 

comunicação (C), gramática (G) e léxico (L). Na terceira categoria, o texto apresenta 

o critério de compreensão leitora (CL), enquanto que na quarta categoria 

encontramos os critérios responder a perguntas sobre o texto (R) e não observável 

(O).  

A fotonovela “Amor y Codicia” (Cap 15), também apresenta os critérios de 

relação temática (T) e léxica (L) referentes à primeira categoria, pois assim como a 
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peça de teatro, este texto também mostra as diversas formas de parentesco. Em 

relação à segunda categoria, o texto apresenta os critérios de comunicação (C) e 

léxico (L) enquanto que na terceira categoria aparece os critérios de compreensão 

leitora (CL) e expressão escrita (EE). Por fim, na quarta categoria, encontramos no 

texto o critério de escrever um texto semelhante (E). 

   O resumo da biografia de Rigoberta Menchú Tum está inserida na seção 

“Repaso 3” que é a revisão das unidades 5 e 6. Em relação à primeira categoria, o 

resumo biográfico apresenta apenas o critério de relação formal (F), referente à 

unidade 5. Quanto à segunda categoria, o texto apresenta apenas o critério 

gramatical (G), também referente à unidade 5. Já em relação Na terceira categoria, 

o texto apresenta apenas o critério compreensão leitora (CL) enquanto que na 

quarta categoria, apresenta o critério não observável (O).     

 UNIDADE 8 

Com o título “Tan cerca y tan lejos”, a oitava unidade se propõe a explorar as 

relações entre os países da América Latina nos aspectos da integração regional, 

além de expressar sentimentos, fatos possíveis utilizando o tempo verbal no 

passado. Esta unidade está composta de dois textos literários sendo um fragmento 

da biografia de Simón Bolívar e a música Canción para todos interpretada por 

Mercedes Sosa. 

A biografia de Simón Bolívar possui relação temática (T) e léxica (L) 

referentes à primeira categoria de análise. Já em relação à segunda categoria, o 

texto apresenta o critério léxico (L) enquanto que na terceira categoria apresenta os 

critérios de compreensão leitora (CL) e expressão escrita (EE). Na quarta categoria, 

o texto apresenta apenas o critério não observável (O).  

Já a música Canción para todos, fala de diversos países da América Latina, 

estabelecendo uma relação de unidade entre eles. Dessa forma, a música possui o 

critério de relação temática (T) referente à primeira categoria de análise. Já em 

relação à segunda categoria, o texto apresenta os critérios de comunicação (C) e 

léxico (L) enquanto que na terceira categoria possui os critérios de compreensão 

leitora (CL) e expressão oral (EO). Por último, na quarta categoria, identificamos os 

critérios responder a perguntas sobre o texto (R), falar sobre o texto com outros 

companheiros (H) e não observável (O). 

 UN POCO MÁS DE TODO – UNIDADE 1 (Hagamos un trato) 
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Nesta seção referente à primeira unidade do livro, encontramos um poema 

com o título de “Canción” do poeta cubano Nicolás Guillén. No texto apresentado, o 

eu lírico relata as consequências provocadas por outra pessoa. Com isso, o texto 

apresenta relação temática (T) e léxica (L) correspondentes à primeira categoria de 

análise, relacionadas com a unidade referida.  

No que diz respeito à segunda unidade, identificamos o critério comunicativo 

(C) enquanto que na terceira categoria, aparece o critério compreensão leitora (CL). 

Por fim, na quarta categoria aparece apenas o critério responder a perguntas sobre 

o texto (R). 

 UN POCO MÁS DE TODO – UNIDADE 6 (No se pierda el próximo capítulo) 

O texto literário que aparece nesta seção, é um fragmento adaptado da 

biografia do zorro. Com o título “El Origen de El Zorro”, relata o início deste 

personagem bem como as diversas adaptações para o cinema. Partindo de que a 

sexta unidade foca o mundo das mídias e celebridades, o texto sobre o zorro 

mantém o critério de relação temática (T) referente à primeira categoria de análise. 

Quanto à segunda categoria, o texto apresenta o critério comunicação (C) 

enquanto que na terceira categoria, aparece apenas o critério de compreensão 

leitora (CL). Na quarta categoria, identificamos os critérios responder perguntas 

sobre o texto (R) e não observável (O).  

Ao finalizar a análise do livro enlaces 3 podemos resumir a presença do 

texto literário da seguinte forma:  

 

Quadro nº 8: Resumo do TL no livro Enlaces 3 

 

Categoria 

1 

Categoria 

2 

Categoria 

3 

Categoria 

4 

T: 09 C: 08 CL: 10 S: 0 A: 0 V: 0 

F: 01 G: 02 EE: 03 T: 01 R: 05 O: 06 

L: 08 L: 07 EO: 03 E: 01 H: 02  

 

 

Ao finalizar a análise dos três livros, percebemos que em relação às 

atividades propostas para os textos literários não estimulam muito a criatividade dos 
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alunos. No geral são atividades em que as questões exigem respostas óbvias dentro 

do próprio texto.  

No livro 1, tomamos como exemplo o poema Rima XI (Anexo A). O que 

pudemos verificar neste poema, é que, em primeiro lugar o texto se encontra no final 

de uma unidade. Em segundo lugar, a atividade (Anexo B) é composta por apenas 

01 questão com 5 alternativas. Nessas alternativas todas as respostas são 

facilmente encontradas dentro do próprio texto e não proporciona espaço para 

discussão sobre o tema. Fica evidente, a partir da atividade, que o texto foi inserido 

com o objetivo apenas para prática de vocabulário e dessa forma não se adequa a 

proposta do letramento literário. 

 No livro 2, o texto literário existente, que é o trecho da novela Don Quijote 

de la Mancha (Anexo C) encontra-se no meio da unidade. A exemplo do livro 1, a 

atividade proposta é composta por 8 alternativas (Anexo D), sendo que neste caso 

não apresenta numeração de questões. O que podemos constatar a partir das 

perguntas da atividade é que 6 dessas alternativas seguem o padrão da maioria, ou 

seja, não estimula a criatividade dos alunos e as respostas podem ser facilmente 

encontradas no texto. O aluno precisa apenas transcrevê-las.  

Porém, 2 delas, exigem um pouco mais de atenção por parte do aluno, pois 

são alternativas que relacionam a história com temas atuais como por exemplo, a 

mídia em geral e filosofia e história. Neste caso específico, podemos afirmar que o 

texto foi inserido tanto para fins comunicativos como também apresenta um pequeno 

ensaio de letramento literário. 

No livro 3, selecionamos o poema Hagamos un trato (Anexo E), localizado 

no início da unidade 1. O que imediatamente nos chama a atenção na atividade 

(Anexo F) sobre esse texto, é que, em primeiro lugar, ela é composta por 2 

alternativas, fazendo dela a atividade mais curta entre os três livros.  

Em segundo lugar, é que, apesar de curta, esta atividade é uma das que 

mais exige reflexão por parte do aluno, pois já parte de um tema bastante conhecido 

por eles: o machismo. Podemos afirmar isso, a partir da primeira pergunta, que é 

sobre considerar o “eu” poético como machista e para responder a essa questão, o 

aluno deverá considerar em primeiro lugar, o que significa machismo para ele.  

Na segunda alternativa, é pedido que se apresente as relações entre o casal 

do poema e aqui, também é possível estabelecer uma relação entre o que está 

proposto e o que é conhecido do aluno sobre essas relações. Com isso podemos 
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identificar aqui alguns vislumbres de letramento literário, pois a partir do tema 

apresentado na unidade e no texto, o aluno é estimulado a realizar suas próprias 

interpretações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ensino de língua espanhola no ensino médio é uma realidade consolidada 

em algumas regiões do brasileiras. Mas essa realidade, além de não atingir todas as 

regiões, na maioria das vezes está restrita às escolas e centros privados. A partir 

dessa visão podemos afirmar que o ensino de língua espanhola no ensino médio de 

escolas públicas brasileiras, apesar de haver conquistado espaço e apreciação, sua 

consolidação acontece de forma gradativa, como no caso da cidade de Mossoró. 

Mas um ponto importante chama a atenção, é que, apesar de o ensino não estar 

totalmente estabilizado, a oferta de materiais didáticos destinados ao ensino desse 

idioma tem se mostrado mais constante, apesar do pouco tempo.  

Além dessa realidade outro ponto que nos chamou a atenção, é que, 

durante nossa experiência em sala de aula, como professora de espanhol, muito se 

tem comentado em relação ao uso de textos em geral, livro didático e finalmente o 

texto literário. Nesse último caso, as discussões em torno do texto literário e suas 

funções para o ensino da língua estrangeira e no caso desta pesquisa, da língua 

espanhola. Em relação ao ensino da língua espanhola, observamos que as diretrizes 

nacionais mais recentes, neste caso as OCEM (2008), apontam um ensino guiado 

por meio da leitura na perspectiva do letramento. 

Verificamos também que é a partir das diretrizes oficiais que se iniciam as 

divergências sobre o ensino da língua estrangeira, pois enquanto as OCEM (2008) 

trazem uma proposta com base na leitura e letramento, os guias dos livros didáticos 

não mencionam o assunto.    

A partir dessas constatações iniciais, direcionamos nossa pesquisa com a 

perspectiva de analisar a presença do texto literário no livro didático de língua 

espanhola. Para isso, delineamos como objetivos específicos: conhecer a 

diversidade de gêneros e autores, compreender o papel do texto literário nos livros 

da coleção Enlaces e identificar as atividades para a prática de leitura do texto 

literário nos livros da coleção Enlaces. 

Em relação ao primeiro objetivo específico que era o de conhecer a 

diversidade de gêneros textuais presentes no livro didático, podemos dizer que o 
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texto literário ainda se encontra uma desvantagem em relação aos demais gêneros 

presentes nos livros.  

Essa desvantagem se dá, em primeiro lugar, em relação a quantidade 

porque no livro 1, por exemplo, enquanto os demais gêneros apresentam 43 textos, 

somente 04 textos literários são inseridos no livro. Já no livro 2, encontramos um 

pouco mais de textos literários, mesmo assim com uma diferença desproporcional, 

sendo 32 textos de gêneros variados e apenas 17 literários. No livro 3 a diferença 

continua muito grande, pois são 40 textos de gêneros variados e apenas 14 

literários. 

Em segundo lugar, também notamos uma desvantagem (nesse caso um 

pouco maior) dos textos literários em relação aos demais quando comparamos o 

lugar em que eles aparecem nas unidades dos livros. Por exemplo, no livro 1, dos 

quatro textos literários, apenas um se encontra no início da unidade, sendo um no 

meio e dois no final da unidade. No livro 2, a situação parece ficar um pouco mais 

favorável, sendo cinco textos literários no início da unidade, dois no meio da unidade 

e três no final da unidade.   No livro 3 encontramos três unidades com textos 

literários no início, cinco no meio e quatro unidades com textos literários no final. 

O segundo objetivo que propusemos para esta pesquisa esteve relacionado 

com a função que os textos literários desempenham nos livros da coleção enlaces. 

Antes de partir para a análise dos livros didáticos, nos apoiamos nas afirmações dos 

teóricos sobre o texto literário.  Através deles pudemos perceber que, apesar das 

várias discussões, todos concordam em conceber o texto literário como um texto 

arte sendo uma de suas funções proporcionar prazer no leitor. Esse elemento 

artístico também é dialógico, ou seja, é construído a partir de concepções 

ideológicas e através disso, além do prazer estético, também transmite 

conhecimento. 

No entanto, durante as análises percebemos que entre os textos 

encontrados, a grande maioria não cumpre esse papel estético, mas apenas para 

ilustrar o assunto da unidade em que está inserido. Nesse caso, o texto literário é 

reduzido a mero coadjuvante. 
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O terceiro objetivo foi identificar as atividades para a prática de leitura do 

texto literário na coleção enlaces e para isso levamos em consideração o tema 

letramento literário desenvolvido no segundo capítulo deste trabalho. Dentro do que 

foi exposto no capítulo, ficou entendido que o letramento de forma geral, acontece 

quando um indivíduo é capaz de colocar em prática o uso efetivo da leitura. No caso 

do letramento literário, sem descartar o prazer do texto, consideramos que uma 

atividade proporciona letramento, quando ela estimula a criatividade do leitor 

levando-o a refletir sobre seu conhecimento acumulado, comparando com as 

informações apresentadas no texto. Nesse aspecto, os textos literários apresentados 

nos livros da coleção Enlaces pouco contribuem para essa formação.  

Através da análise realizada nos três livros da coleção Enlaces, podemos 

inferir que grande parte da dificuldade em aceitar o texto literário, parte da forma 

como ele é apresentado aos seus leitores. A partir de nossa experiência como 

professora do ensino médio, pudemos verificar que o público alvo em sua maioria é 

composto por adolescentes. Isso significa que nessa fase, dificilmente se formará 

leitores literários com atividades que não estimulam o raciocínio e a curiosidade 

deles. Na sala de aula, o prazer e o conhecimento serão alcançados a partir do 

trabalho duplo do livro didático e professor.     

No entanto, a partir dos resultados obtidos podemos destacar algo positivo 

em relação ao livro didático pois apesar de que, em alguns livros dedicar uma 

pequena importância ao texto literário, ele não o exclui totalmente. Sabemos que 

isso é o reflexo do que se pensa sobre leitura de forma geral, e mis especificamente 

sobre o texto literário.  

Finalmente, em virtude do livro didático de espanhol ser um material mais recente, 

podemos considerar um avanço a inclusão do texto literário mesmo que não seja 

pelos motivos mais adequados. Nesse caso, os motivos adequados que 

consideramos são os que proporcionam ao aluno uma aproximação da literatura 

como arte, além de promover o letramento literário. Dessa forma, esperamos que em 

breve se desenvolvam outros trabalhos nessa área dessa vez comparando os 

demais livros didáticos existentes nessa área de ensino.  Além dos textos literários, 

também é possível analisar a presença dos outros textos existentes nos livros na 

perspectiva da construção de sentidos.     
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Anexo A: Rima XI 
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Anexo B: Atividade para a Rima XI 
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ANEXO C: Don Quijote de la Mancha 
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ANEXO C2: Continuação do texto “Don Quijote de la Mancha” 
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Anexo D: Atividade sobre “Don Quijote de la Mancha” 
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Anexo E: Hagamos un trato 
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Anexo F: Atividade “Hagamos un trato” 
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