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RESUMO 

 
O ensino de Literatura possui um papel importantíssimo na formação de um professor de 

Língua Espanhola. Por isso, devemos refletir sobre a sua funcionalidade dentro do curso, 

averiguando em que medida ela contribui na formação desse futuro profissional. Dessa 

forma, nosso objetivo geral é analisar se a Literatura é tratada como objeto de estudo, como 

recurso para o ensino e como formadora de leitores no curso de Letras Espanhol da UFC. 

Procuramos responder aos seguintes questionamentos: Quais as convicções dos 

professores formadores com relação ao tratamento didático dado a Literatura no curso de 

Letras Espanhol da UFC? Quais as convicções dos alunos sobre sua formação literária? Na 

prática, qual é o tratamento didático dado ao texto literário nas aulas de Literatura 

Espanhola e Hispano -Americana? A metodologia utilizada para a realização da pesquisa 

classifica-se quanto aos seus objetivos como descritiva, quanto ao caráter de estudo como 

exploratória e no que concerne à abordagem do problema e à análise dos dados como 

quanti-qualitativa. Consideramos nossa pesquisa como um estudo de caso, pois 

observamos um contexto específico de formação de professores de espanhol. Utilizamos 

como instrumentos de análise a observação de 16h/a nas disciplinas de Literatura Espanhola 

e Literatura Hispanoamericana do Curso de Letras Espanhol da UFC, como também a 

aplicação de um questionário aos alunos que estão cursando as disciplinas supracitadas e 

aplicação de um outro questionário com os professores das respectivas disciplinas. Como 

base teórica ao tratarmos sobre a leitura valemo-nos de estudiosos como: Freire (2006), 

Leffa (2006), Martins (1994), Bakhtin (1992), Manguel (2001), Marcuschi (1996), Eco 

(1981), Yunes & Oswald (2003), Lerner (2002), Smith (2003), dentre outros. Ao tratarmos 

sobre o conceito de obra literária, competências leitora e literária, contamos com as 

contribuições de Barthes (1978), Candido (1972), Muñoz (2007), Coseriu (1987), Eagleton 

(1993), Peris (2000), Miguel (2010) dentre outros. Por fim, abordamos sobre o texto 

literário como instrumento do ensino da língua, a partir de autores como Mendoza (1994, 

2001, 2004, 2007), García (2006), Acquaroni (2007), Collie & Slater (1987). Respondemos 

às questões da nossa pesquisa a partir dos dados coletados e concluímos que o foco do 

curso de Letras Espanhol da UFC é tratar a literatura como objeto de estudo, em 

detrimento da formação leitora e da literatura como recurso para o ensino. 
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RESUMEN 
 
La enseñanza de la literatura tiene un papel importante en la formación de un profesor de 

Lengua Española. Por lo tanto, tenemos que reflexionar sobre su funcionalidad dentro del 

curso, comprobando en qué medida contribuye a la formación de este futuro profesional. 

De este modo, nuestro objetivo general es analizar si la literatura es tratada como un objeto 

de estudio, como un recurso para la enseñanza y como formadores de lectores en el curso 

de Letras Español de UFC. Buscamos responder a las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las 

creencias de los formadores de docentes en relación con el tratamiento educativo de la 

literatura en el curso de Letras Español de UFC? ¿Cuáles son las creencias de los 

estudiantes sobre su formación literaria? En la práctica, ¿cuál es el tratamiento didáctico del 

texto literario en las clases de literatura española e hispano-americana? La metodología 

utilizada para la investigación se clasifica cuanto a sus objetivos como descriptiva, 

cuanto al carácter de estudio como exploratoria y con respecto a la solución del problema y 

análisis de datos como cuanti-cualitativa. Consideramos que nuestra investigación es un 

estudio de caso, ya que observamos un contexto específico de la formación de 

profesores de español. Utilizamos como herramientas para análisis la observación de 16h/c 

en las asignaturas de Literatura Española y Literatura Hispano-americana del curso de 

Letras Español de UFC, así como la aplicación de un cuestionario a los estudiantes que 

están inscritos en las disciplinas y de aplicación de otro cuestionario a los docentes de las 

respectivas disciplinas. Al final, presentamos como fueron contestadas nuestras preguntas 

de investigación y, en consecuencia, nuestros objetivos se han alcanzado. La teoría utilizada 

para tratarmos sobre la lectura hacemos uso de estudiosos como Freire (2006), Leffa (2006), 

Martins (1994), Bakhtin (1992), Manguel (2001), Marcuschi (1996), Eco (1981) Yunes 

y Oswald (2003), Lerner (2002), Smith (2003), entre otros. Al tratar sobre el concepto de 

obras literarias, lector y habilidades literarias, tuvimos las contribuciones de Barthes 

(1978), Cándido (1972), Muñoz (2007), Coseriu (1987), Eagleton (1993), Peris (2000), 

Miguel (2010), entre otros. Finalmente, discutimos sobre el texto literario como 

instrumento de enseñanza de idiomas, desde autores como Mendoza (1994, 2001, 2004, 

2007), García (2006), Acquaroni (2007), Collie y Slater (1987). Respondemos a las 

preguntas de nuestra investigación a partir de los datos recogidos y llegamos a la 

conclusión de que el enfoque del curso de Letras Español de UFC es tratar la literatura 

como objeto de estudio, en detrimento de la formación lectora y de la literatura como 

recurso para la enseñanza.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O interesse pelo tema originou-se no ano de 2009, quando iniciei a dar aulas de 

Literatura e Didática no Curso de Letras Espanhol da UERN verifiquei a dificuldade dos 

alunos com o texto literário e minha própria dificuldade com a educação literária. Minha 

primeira experiência com o ensino superior foi essa e estava recém-formada. Os 

programas e as ementas das disciplinas de Literatura Espanhola e Hispano- americana me 

direcionaram para uma vertente historicista da literatura, dando ênfase a capacitar os 

estudantes para realizar análises críticas literárias. No programa e na ementa da disciplina de 

Didática não encontrei nenhuma referência à utilização do texto literário como recurso 

para o ensino. 

Durante essa experiência, procurei buscar pesquisas realizadas com o uso do texto 

literário na sala de aula, mas descobri que havia um escasso estudo relacionado ao tema. 

Com isso, surgiu o interesse em aprofundar algumas questões, como por exemplo, se essa 

dificuldade também acontece com outros professores de espanhol, qual seria a causa dessa 

dificuldade e a partir dessa análise, pensar em possíveis soluções para o problema. 

Com base nessas indagações, procuramos realizar um estudo de caso e 

observarmos minuciosamente um contexto específico de formação de professores de 

Espanhol. O presente trabalho aborda a forma como a literatura está sendo trabalhada na 

formação de professores de Língua Espanhola no Curso de Letras com Habilitação em 

Língua Espanhola da Universidade Federal do Ceará. 

A fim de que fosse possível viabilizar o desenvolvimento da pesquisa proposta, 

contamos, inicialmente, com uma etapa de natureza bibliográfica, na qual foram se 

lecionados e lidos textos consoantes às teorias existentes sobre o ensino de Literatura na 

formação do professor de Língua Espanhola. Esta etapa forneceu subsídios teóricos que 

sustentaram as análises e os procedimentos realizados. 

Subsequente ao período de leituras teóricas, procedemos à fase de diagnóstico. Esta 

etapa da pesquisa foi dividida em três momentos: observação das aulas, aplicação de um 

questionário com os alunos que estavam cursando as disciplinas na área Literária 

(Literatura Espanhola II e Literatura Hispano-americana I) e aplicação de um questionário 

com os professores que lecionaram nas disciplinas citadas anteriormente. Os dados 

coletados serviram para obtermos uma visão geral sobre a presença da Literatura no curso, 

perante a visão de alunos, professores e a verificação da prática da sala de aula. 
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A observação ocorreu na Universidade Federal do Ceará, no Curso de Letras com 

Habilitação em Língua Espanhola, especificamente nas disciplinas de Literatura Espanhola 

II e Literatura Hispano-americana I do semestre 2014.1, tendo em vista que a instituição 

acima é considerada a segunda melhor do nordeste e a décima primeira do Brasil, de acordo 

com o Ranking Universitário da Folha, disponível do próprio site da UFC. As aulas 

observadas ocorreram do início ao final de um dos conteúdos trabalhados pelo professor. 

Os questionários foram direcionados aos professores que ministravam as disciplinas 

de Literatura Espanhola e Literatura Hispano-americana do curso de Licenciatura em Letras 

com Habilitação em Língua Espanhola e suas respectivas Literaturas da UFC. 

Posteriormente à coleta de dados fizemos análises do material obtido, avaliando as 

colocações de cada grupo, comparando o discurso dos alunos com o dos professores, e com 

o das aulas observadas das disciplinas supracitadas. 

A relevância desta pesquisa se dá pela preocupação e responsabilidade de 

proporcionarmos uma boa formação literária aos graduandos, para que se sintam preparados 

para exercer sua profissão no futuro. 

Observamos, ainda, que o estudo da formação do professor de língua estrangeira 

(LE) tem surgido, cada vez mais, como eixo de pesquisas na área da LA, por isso, não 

podemos deixar de incentivar as pesquisas realizadas com o foco no uso do texto literário 

como recurso para as aulas de LE. A literatura é incentivada, inclusive, pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN): 

 

A literatura não é a cópia do real, nem puro exercício de linguagem, tampouco 

mera fantasia que se asilou dos sentidos do mundo e da história dos homens. Se 

tomada como uma maneira particular de compor o conhecimento, é necessário 

reconhecer que sua relação com o real é indireta. Ou seja, o plano da realidade 

pode ser apropriado e transgredido pelo plano do imaginário como uma instância 

concretamente formulada pela mediação dos signos verbais. (BRASIL, 1998, p. 37) 

 

Não obstante, acerca da utilização do texto literário nas aulas de LE, apenas 

nos últimos anos é que a literatura mudou seu lugar, deixando de ser não autêntica e elitista, 

para tornar-se um recurso indispensável no desenvolvimento das habilidades linguísticas nas 

aulas para o aprendizado de uma segunda língua (L2). 

 

A literatura tinha perdido prestígio para aqueles que escrevem sobre o ensino: no 

currículo estrutural/funcional, muitas vezes não havia espaço para a literatura, 

que era vista como elitista, desviada e inautêntica. Esta visão tem sido contestada 

nos últimos anos e, agora, na era “comunicativa”, a literatura tem recuperado 

terreno. A razão para seu retorno parece ser a convergências de ideias a partir de 

duas fontes principais: a primeira, a crítica literária, incluindo o debate sobre a 
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natureza da linguagem literária e a teoria da recepção; a segunda, o ensino 

comunicativo da linguagem. (GILROY; PARKINSON apud MENDOZA, 2007, p. 

14). 

 

Destacamos, ainda, a importância da literatura nas aulas de L2, pois como ela é 

escrita para nativos e para o deleite da leitura, isto é, sem o objetivo direto de ensinar a 

língua, o TL oportuniza ao aluno uma familiaridade com os usos e formas da língua 

estudada. 

No entanto, acreditamos que a utilização do TL para o ensino de uma língua 

estrangeira ainda é muito estigmatizada. Muitos professores consideram sua utilização 

complexa, pois argumentam que a linguagem utilizada é muito difícil. Além disto, em 

várias pesquisas realizadas sobre a presença do texto literário nos manuais de ensino, 

achamos que era insuficiente. Citamos como exemplo Albadejo (2007), que trata da 

marginalização da literatura nos manuais de ensino de E/LE e de seu uso precário nas aulas 

do referido idioma. 

A necessidade de formarmos profissionais na área de língua espanhola se dá pelo 

crescimento da língua no Brasil e no mundo. Desde 2010, quando foi promulgada a lei 

federal Nº 11.161/2005 que obriga as escolas de Ensino Médio a disponibilizarem o 

idioma como disciplina optativa, a procura por profissionais capacitados tem sido enorme. 

Ademais, a lei sancionou que o prazo para a implementação da língua se concluiria em 

2010, mas infelizmente esse prazo não foi cumprido devido à falta de profissionais na área. 

Outro fator importante que deve ser ressaltado é a participação do Brasil no 

MERCOSUL, onde todos os países que fazem parte têm como idioma oficial a língua 

espanhola. Além disso, o espanhol é falado como língua oficial em mais de vinte países, 

proporcionando a quem estuda a língua um vasto leque de possibilidades profissionais e 

culturais. 

No Brasil, a procura dos jovens por intercâmbios vem crescendo. O próprio 

governo federal vem investindo muito através do Programa Ciência sem Fronteiras, que 

busca promover a consolidação, expansão e internacionalização da ciência e tecnologia, da 

inovação e competitividade brasileira por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional. 

Estes fatores justificam a intensificação de pesquisas na área de ensino-

aprendizagem de língua espanhola, a produção de materiais didáticos e a preocupação com 

a formação de professores neste idioma não apenas quantitativa, mas principalmente 

qualitativamente. 
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Acreditamos que para o estudo da língua espanhola, a presença da literatura é 

indispensável, pois aprender uma língua significa muito mais do que conhecer 

estruturas linguísticas que nos tornam capazes de uma comunicação básica no idioma. 

Através do estudo de uma língua obtemos um extenso enriquecimento cultural, 

compreendemos melhor o comportamento humano, ou seja, potencializamos nossa formação 

mais completa como ser humano. 

O texto literário além de ser um material autêntico, enriquecido com mostras 

culturais é um texto fecundo que oferece um imput privilegiado para trabalhar as quatro 

habilidades linguísticas: expressão oral, compreensão auditiva, compreensão leitora e 

expressão escrita. 

Diante do exposto, pretendemos através desse estudo responder aos seguintes 

questionamentos que originaram nossa pesquisa: (1) Quais as convicções dos 

professores formadores com relação ao tratamento didático dado a Literatura no curso de 

Letras Espanhol da UFC?; (2) Quais as convicções dos alunos sobre sua formação literária?; 

(3) Na prática, qual é o  tratamento  didático  dado  ao texto  literário  nas aulas de 

Literatura Espanhola e Hispano-Americana? 

Ao responder essas questões nossa pesquisa, oferece importantes contribuições 

como fonte de conhecimentos metodológicos, teóricos e didáticos sobre a utilização do texto 

literário no ensino-aprendizagem de E/LE. 

Assim, o objetivo geral da nossa pesquisa foi averiguar se a Universidade Federal 

do Ceará, no seu curso de Letras com habilitação em Língua Espanhola, trata didaticamente 

a literatura como objeto de estudo, como recurso para o ensino e como formadora de leitores. 

Nosso objetivo geral se baseia na teoria de Mendoza (2007), no qual sistematiza as três 

vertentes citadas em nosso objetivo, para se obter uma educação literária de qualidade. 

Os nossos objetivos específicos foram: (1) Identificar as convicções dos professores 

formadores do Curso de Letras Espanhol, com relação ao tratamento didático dado a 

Literatura nas suas aulas; (2) Compreender, a partir das convicções dos professores em 

formação, como se dá a formação literária do curso de Letras Espanhol; (3) Compreender 

sobre o uso dado ao texto literário nas aulas de Literatura Espanhola e Hispano-americana. 

Essa primeira parte da dissertação foi uma apresentação das diretrizes gerais de 

nossa pesquisa, em que delimitamos nosso tema, apresentamos sua problemática, bem 

como a justificativa, os objetivos e questões de pesquisa. Nosso trabalho está organizado em 

três capítulos. 
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No primeiro capítulo, denominado “Leitura: entre texto e contexto”, falamos 

inicialmente sobre a conceituação de leitura, dos seus processos, da importância na formação 

do  ser humano, do  papel da escola e da família e da dificuldade dos brasileiros com 

a atividade leitora, baseando-nos nos ensinamentos de Freire (2006), Leffa (2006), Coelho 

(2002), Martins  (1994), Zilberman (1988), Bakhtin (1992), Manguel (2001), Marcuschi 

(1996), Nunes (1994), Yunes & Oswald (2003), Lerner (2002), Smith (2003), Negrão 

(2004), Oliveira (2009), Plano Nacional do Livro e Leitura (2006), Programa Internacional 

de Avaliação de alunos (2000) e os Parâmetros Curriculares de Língua Portuguesa (1997). 

Neste mesmo capítulo, questionamos o que seria obra literária e apresentamos 

conceitos dos seguintes autores: Mendoza (2004), Barthes (1978), Eco (1981), Candido 

(1972), Muñoz (2007), Coseriu (1987), Eagleton (1993) e Peris (2000). 

Tratamos um pouco sobre a diferença da linguagem cotidiana e literária e expomos 

as principais funções da literatura. Posteriormente, refletimos sobre a definição de literatura 

dentro do contexto de ensino-aprendizagem do E/LE e sua presença nos métodos de ensino. 

Ainda, neste mesmo capítulo, apresentamos a definição de competência leitora e 

literária, falamos da interdependência existente entre elas, do percurso que um estudante 

deve fazer para ser um leitor competente, do papel do professor e do aluno dentro desse 

processo, tendo como base teórica Mendoza (2004), Aguiar & Silva (1980) e Miguel (2010). 

No segundo capítulo, discorremos sobre a contribuição da literatura no processo de 

ensino-aprendizagem de uma LE, mostrando que o texto literário é um recurso essencial 

para as aulas de língua estrangeira. Relatamos também sobre a importância de 

selecionarmos adequadamente o TL de acordo com cada nível de ensino e sua 

funcionalidade para as aulas de Espanhol, tomando como base os estudos de autores como: 

Mendoza (2004, 2007), García (2006), Jouve (2002), Acquaroni (2007), Collie & Slater 

(1987) e Canale (1983). 

Em seguida, ainda no capítulo 2, por meio das contribuições do Projeto 

Político-Pedagógico do Curso de Letras Espanhol da UFC e dos programas das disciplinas de 

Literatura Espanhola e Literatura Hispano-Americana, contextualizamos como se dá o 

processo de formação dos licenciados em Letras Espanhol da UFC, explicando sua estrutura 

curricular, seus objetivos, as ementas das disciplinas e seu modo de organização. 

Finalizando o capítulo 2, apresentamos algumas pesquisas publicadas na última 

década relacionadas ao tratamento dado à literatura em sala de aula, com o objetivo de 

apresentar uma visão atual acerca da situação do texto literário como recurso didático 

utilizado nas aulas de LE. Os trabalhos abordam os seguintes temas: a presença do texto 
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literário em manuais didáticos de cursos de idiomas e materiais aplicados no Ensino Médio; 

propostas didáticas para a inserção do texto literário nas aulas de línguas estrangeiras; e a 

importância dada à literatura na formação dos professores de Língua Espanhola. 

No terceiro capítulo, iniciamos descrevendo a metodologia da nossa pesquisa, 

relatando sua natureza, os critérios de escolha do contexto observado, a descrição dos 

instrumentos e o procedimento da coleta de dados. 

Ainda neste capítulo, fizemos a análise detalhada dos dados obtidos referentes à 

forma como a literatura é tratada didaticamente dentro da universidade, sob a ótica dos 

professores e alunos, a partir dos questionários aplicados, como também da prática das aulas 

observadas. Apresentamos gráficos e tabelas para tornar mais clara e didática a visualização 

dos dados obtidos. 

Consideramos assim que respondemos às questões da nossa pesquisa a partir 

dos dados coletados e concluímos que o foco do curso de Letras Espanhol da UFC é tratar a 

literatura como objeto de estudo, em detrimento da formação leitora e da literatura como 

recurso para o ensino. Nosso estudo oferece importantes contribuições teóricas, 

metodológicas e didáticas relativas à formação literária de um licenciado em Letras 

Espanhol, tendo em vista a importância de obtermos um ensino qualitativo na universidade. 
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2. LEITURA: ENTRE TEXTO E CONTEXTO 

 

Inicialmente neste capítulo tratamos da temática leitura, expondo seus conceitos. 

Dando sequência, discutimos conceitos de obra literária e as possibilidades da inserção 

do texto literário na sala de aula de língua estrangeira. Seguidamente, tratamos das 

dificuldades de professores e alunos no desenvolvimento das competências leitora e literária. 

 

2.1 Leitura: uma conceituação 

 

A definição da leitura, vista como atividade intelectual humana, não é fácil de ser 

conceituada. Segundo Freire (2006) é tentador e complicado tentar analisar os elementos que 

fazem parte do seu campo de ação, descrever e conceituar as interfaces que constituem o 

todo da atividade. Tentamos apresentar aqui os principais conceitos, discussões e 

indagações relacionados ao tema. 

O ato da leitura se inicia antes mesmo de o indivíduo entrar na escola. O contato 

com a família, com a televisão, com o mundo que o cerca, proporciona à criança uma 

leitura de mundo muito significativa, ou seja, a leitura não ocorre apenas através do livro. 

Segundo Leffa (2006), a leitura é um processo de representação. Ela pode 

processar-se através da língua, mas também por meio de sinais não linguísticos, ou seja, não 

lemos apenas a palavra escrita, mas o próprio mundo que nos cerca. 

De acordo com Coelho (2002), no sentido de compreensão de mundo, a leitura é 

condição básica do ser humano. Martins (1994) fala-nos que se inicia na tenra infância o 

sentido e a compreensão daquilo que o cerca, quando os toques, os sabores, os sons são 

interpretados pelo bebê, quando começa essa interação com o seu meio, sendo então 

oportunizadas condições de aprendizagem. 

A escola e a família são elementos indispensáveis para a formação dos leitores. A 

correlação entre essas instituições beneficia o desenvolvimento da leitura e, sobretudo, 

o prazer de ler. O contexto familiar deve ser um ambiente de estímulo leitor, propiciando 

situações recorrentes de leitura.  

 

O processo de formação do leitor está vinculado num primeiro momento às 

características físicas (dimensões materiais) e sociais (interações humanas) do 

contexto familiar, isto é, presença de livros, de leitores e situações de leitura que 

configura um quadro específico de estímulo sócio cultural. (ZILBERMAN, 1988, 

p. 56). 
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Antes de ingressar na escola é importante que a criança tenha contato com lendas, 

fábulas, adivinhações, cantigas, rimas. O contato com o livro, mesmo antes de saber 

decodificar palavras, é importante, pois ela pode realizar sua própria leitura através das 

ilustrações. 

Conforme Bakhtin (1992), a literatura infantil pode ser conceituada como um 

instrumento motivador e desafiador, capaz de transformar o indivíduo em um sujeito ativo, 

responsável pela sua aprendizagem, que sabe perceber a conotação do contexto em que vive 

e modificá-lo de acordo com a sua necessidade. 

A primeira leitura demonstrada pela criança é a leitura visual, ou leitura de imagens, 

pois é uma representação semiconcreta e por ter forma abstrata, no entanto, é mais direta 

que o código verbal escrito. Qualquer tipo de leitura estabelece um caráter temporal de 

narrar histórias, conforme afirma Manguel (2001) sobre a leitura de imagens.  

 

Quando lemos imagens de qualquer tipo, sejam pintadas, esculpidas, fotografadas, 

edificadas ou encenadas, atribuímos a elas o caráter temporal da narrativa. 

Ampliamos o que é limitado por um para, um antes e um depois, e por meio da 

arte de narrar histórias (sejam de amor ou ódio), conferimos à imagem imutável 

uma vida infinita e inesgotável. (MANGUEL, 2001, p. 27) 

 

No início da vida escolar é de fundamental importância que seja despertado no 

aluno o interesse pela leitura, sendo papel do professor proporcionar atividades lúdicas de 

leitura que tornem o indivíduo autônomo, crítico e reflexivo. É necessário que o 

professor consiga acessar a experiência prévia de cada aluno, fazendo com que eles 

organizem essas informações e as compartilhem, gerando assim novas experiências. Nossa 

habilidade com a leitura ocorre quando estabelecemos relações entre as nossas experiências. 

 
Quando começamos a organizar os conhecimentos adquiridos, a partir das 

situações que a realidade impõe e da nossa atuação nela; quando começamos a 

estabelecer relações entre as experiências e a tentar resolver os problemas que se 

nos apresentam – aí então estamos procedendo leituras, as quais nos habilitam 

basicamente a ler tudo e qualquer coisa. (MARTINS, 1994, p. 17) 

 

Os Parâmetros Curriculares de Língua Portuguesa definem a leitura como 

“processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de construção de significado do texto. 

Trata-se de uma atividade que implica, necessariamente, compreensão.” (Brasil, 1997, p.53). 

Para compreendermos um texto devemos ter um conhecimento lexical da língua estudada e 

de habilidades cognitivas como fluência de leitura e decodificação das palavras, para que 

possamos refletir sobre o conteúdo que estamos lendo. Assim, o leitor, não deve ser 

passivo ao texto, pelo contrário, deve ocorrer um processo ativo de troca de informações. 
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Para Marcuschi (1996, p.74), “a compreensão é uma atividade criativa e não 

simplesmente uma recepção passiva. Compreender textos não é simplesmente reagir aos 

textos, mas agir sobre os textos.”. Ao ler aprimoramos nossa capacidade de compreender 

os fatos e estabelecemos, a partir da leitura crítica, relações entre o texto e o contexto. 

O processo de leitura é constituído por duas fases: a primeira denominada como 

decodificação de sinais, sendo esse o momento introdutivo do processo, ocorrendo a 

decifração dos sinais gráficos; a segunda diz respeito à atribuição de sentido a esses sinais, 

onde o leitor passa a apreender uma acepção de superfície e gerando uma desmontagem do 

texto para alcançar o significado do discurso. Dessa forma, ler é um processo muito mais 

complexo do que decodificar símbolos gráficos, deve-se ocorrer uma leitura mais crítica do 

que se está lendo, para que ocorra a compreensão da mensagem, por meio da qual o leitor 

constrói seu significado. 

De acordo com Martins, há muitas concepções de leitura. Ele a restringe a 

duas caracterizações, a saber: 

 

[...] 1) Como uma decodificação mecânica de signos linguísticos, por meio de 

aprendizado estabelecido a partir do condicionamento estímulo-resposta 

(perspectiva behavorista-skinneriana); 

2) Como um processo de compreensão abrangente, cuja dinâmica envolve 

componentes sensoriais, emocionais, intelectuais, fisiológicos, neurológicos, bem 

como culturais, econômicos e políticos (perspectiva cognitivo-sociológica). 

(MARTINS, 1994, p. 31) 

 

A leitura não se restringe a mera decodificação de signos linguísticos. Pontes (2012) 

afirma que o domínio da leitura é entendido como um processo ativo de interação entre o 

leitor e o texto, onde o primeiro constrói o significado do segundo. A autora ainda comenta 

que a competência leitora é a capacidade de descodificar cadeias grafemáticase delas extrair 

informação, construindo assim conhecimentos. Inferimos então que a leitura exige do leitor 

a capacidade de interagir com o mundo que o rodeia, percebendo e compreendendo as 

relações existentes no mundo. Nunes (1994) explica porque a leitura é considerada uma 

atividade tanto individual, como social. 

 

A leitura é uma atividade ao mesmo tempo individual e social. É individual porque 

nela se manifestam particularidades do leitor: suas características intelectuais, sua 

memória, sua história; é social porque está sujeita às convenções linguísticas, ao 

contexto social, à política. (NUNES, 1994, p. 14). 

 

É indispensável observarmos a vinculação da leitura com a prática social. Com a 

globalização e os recursos tecnológicos atuais, a escola deixou de ser a principal fornecedora 
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de informação. Com o avanço da tecnologia, o aluno tem acesso a diversas formas de leitura 

e a escola deve acompanhar esse processo de mudança da língua. 

 
Enquanto os jovens de hoje se abrem para o mundo sem fronteiras numa 

variedade de formas de leitura e escrita, a escola continua a trabalhar a língua 

como um sistema abstrato de normas. Desconhecendo as experiências que os 

alunos vivem mediante atividades ligadas ao cinema, à televisão, aos jogos de RPG, 

às listas de discussão, aos chats e sites da internet, insiste uma leitura e escrita da 

escola e para a escola. (YUNES & OSWALD, 2003, p. 25) 
 

O papel da escola dentro desse processo deve ser o de nortear o aluno diante de 

todo esse universo de informação. Ela deve saber utilizar esses novos recursos para 

motivar e desenvolver no aluno a leitura de forma prazerosa, desenvolvendo um leitor crítico 

e capaz de estabelecer as relações entre o texto e o contexto de forma construtiva. 

A internet pode ser um ótimo recurso para que o professor consiga a aproximação 

do aluno com texto. Existem inúmeros sites onde estão disponíveis páginas interativas de 

poesias, contos, crônicas, além de blogs muito criativos que tornam o texto literário mais 

atrativo para o leitor. 

Para Freire (2006) a compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura 

crítica resulta na percepção das relações entre o texto e o contexto. Ao ler, o estudante 

passa a ter mais senso crítico, expondo suas ideias de forma mais organizada e autônoma. 

Infelizmente, a leitura crítica é realizada apenas por uma minoria da população que consegue 

estabelecer uma relação de diálogo com outros textos e experiências vividas. Segundo Lerner 

(2002) ainda é um desafio formar leitores competentes. 

 

O desafio é formar praticantes da leitura e da escrita e não apenas sujeitos 

que possam decifrar‟ o sistema de escrita. É - já o disse – formar leitores que 

saberão escolher o material escrito adequado para buscar a solução de problemas 

que devem enfrentar e não alunos capazes apenas de oralizar um texto selecionado 

por outro. (LERNER, 2002, p. 27.) 

 

Apesar de tantos estudos enfatizando o ato de ler, ainda existem professores que 

não evoluíram na sua prática de ensino. Vários estudos mostram a continuidade de uma 

educação estática e mecânica, onde ainda é utilizado o método analítico de decorar o 

alfabeto, depois soletrá-lo, decodificar sílabas, palavras isoladas, frases, até chegar a textos. 

 
Muitos educadores não conseguiram superar a prática formalista e mecânica, 

enquanto para a maioria dos educandos aprender a ler se resume à decoreba 

de signos linguísticos, por mais que se doure a pílula com métodos sofisticados 

e supostamente desalienantes. Prevalece a pedagogia do sacrifício, do aprender por 

aprender, sem se colocar o porquê, como e para quê, impossibilitando compreender 
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verdadeiramente a função de leitura, o seu papel na vida do indivíduo e da 

sociedade. (MARTINS, 1994, p. 23) 

 

É importante que haja uma preocupação na forma como estamos trabalhando o ato 

de ler na sala de aula. Não devemos focar apenas na decodificação de letras, mas sim dar 

ênfase ao significado, ao sentido que aquela palavra representa dentro do contexto ao qual 

está inserida. Para Smith (2003), as crianças buscam naturalmente trazer um significado à 

palavra impressa. Para elas, não há sentido em uma linguagem que não possua significado, 

seja falada ou escrita. 

Toda leitura deve ocorrer de forma prazerosa, não obrigatória e imperativa. O leitor 

deve se deliciar com o texto, trazendo suas experiências pessoais e confrontá-las com 

o discurso apresentado pelo autor. É essa dinâmica que torna o ato de ler agradável. 

Freire (2006) ressalta com veemência a importância do ato de ler. Ele defende que a 

leitura deve ser vista como conquista do ser humano em seu processo de evolução e que é 

um instrumento importante para o conhecimento e a transformação das ideias, dos 

instrumentos e das técnicas produzidas pelos homens. Se a leitura for conduzida 

criticamente em um âmbito reflexivo, ela promove a libertação do povo combatendo a 

alienação. 

Todos os membros de uma sociedade civilizada são obrigados a ter contato diário 

com várias formas de leitura e interpretação, sejam jornais, cartas, bulas de remédio, livros, 

revistas, relatórios. Esses textos devem ser lidos e interpretados de forma consciente e crítica.  

 

Um texto para ser lido é um texto para ser estudado. Um texto para ser estudado 

é um texto para ser interpretado. [...] Não podemos interpretar um texto se o 

lemos sem atenção, sem curiosidade. [...] Estudar exige disciplina [...] é criar e 

recriar e não permitir o que os outros dizem. Estudar é um dever revolucionário. 

(FREIRE, 2006, p. 59) 

 

No Brasil, grande parte da leitura não é realizada em livros, mas em jornais e 

revistas, não obstante, a função dos mediadores sociais tais como a imprensa, a livraria, a 

biblioteca, as editoras, os eventos culturais, as instituições de ensino são responsáveis pelo 

estabelecimento do diálogo entre o leitor, a obra e o autor. Se os leitores não estão 

conseguindo realizar leituras críticas, a grande parcela de culpa se deve aos responsáveis 

citados acima, que não estão desenvolvendo sua função de mediadores do conhecimento. 

Ainda assim, é fato que os brasileiros informam-se mais pela televisão. Segundo 

uma pesquisa do IPOPE, realizada entre os meses de outubro e novembro de 2013, a 

televisão é unanimidade no território nacional, pois 97% da população afirma ver TV, 67% 
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tem costume de ouvir rádio, 25% tem hábito de ler jornal impresso e 15% de ler revista 

impressa. 

A pesquisa Retratos da leitura no Brasil, publicada pelo IPL, organização 

social civil de interesse público (OSCIP), criada por três das principais entidades do livro 

no Brasil: Câmara Brasileira do Livro (CBL), Sindicato Nacional de Editores de Livros 

(SNEL) e Associação Brasileira de Editores de Livros (ABRELIVROS), foi publicada sua 

terceira edição no ano de 2011. Tiveram como objetivos conhecer o comportamento leitor 

da população brasileira, segundo opinião dos questionados e medir intensidade, forma, 

motivação e condições de leitura da população brasileira, segundo opinião dos questionados 

De acordo com dados da pesquisa, os brasileiros leem em média dois livros por ano e os 

principais influenciadores são os professores e os pais. 

Em agosto de 2006, o governo federal, representado pelos ministros da Cultura e 

da Educação, Gilberto Gil e Fernando Haddad respectivamente, instituíram o PNLL (Plano 

Nacional do Livro e Leitura), através da Portaria Interministerial Nº 1.442, tendo como 

objetivo formar uma sociedade leitora como condição essencial e decisiva para promover a 

inclusão social de milhões de brasileiros, no que diz respeitos a bens, serviços e cultura. 

Segundo dados expostos no caderno do PNLL, o Brasil ainda possui um 

enorme déficit no que se diz respeito às práticas leitoras de textos escritos, afirmando 

que nossos índices de alfabetização e o consumo de livros são muito baixos, na comparação 

com os países mais desenvolvidos e até os que ainda estão em desenvolvimento da América 

Latina e da Ásia. Apesar de ter ocorrido um declínio de analfabetismo absoluto, pois 

em 1900 possuíamos uma taxa aproximada de 65,3% de analfabetos, no ano 2000 essa 

taxa reduziu para 13,6% e em 2012, 8,5%, ainda é considerada uma taxa muito elevada, 

pois equivale a 13,2 milhões de pessoas iletradas. 

Em 2000 o PISA (Programa Internacional de Avaliação de Alunos) foi 

implementado. Este programa é uma rede mundial de avaliação de desempenho escolar e sua 

realização se dá a cada três anos. É coordenado pela OCDE (Organização para a 

Cooperação de Desenvolvimento Econômico), com o objetivo de melhorar as políticas e 

resultados educacionais. Nas duas últimas avaliações o Brasil sofreu redução de dois pontos. 

Em 2009, o país somou 412 pontos em leitura e 410 em 2012, ficando na 55º posição. Quase 

metade dos alunos brasileiros não alcançaram o nível 2 de desempenho que tem o nível 6 

como teto. Ou seja, não são capazes de deduzir informações do texto, de estabelecer 

relações entre as diferentes partes do texto e não conseguem compreender nuances da 

linguagem, tendo dificuldade em fazer inferências. 
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As pesquisas citadas anteriormente mostram um pouco da realidade da leitura no 

Brasil. É preocupante a quantidade de alunos que estão chegando ao nível superior sem ter 

condições de compreender bem um texto, inclusive nos cursos de Letras. Muitos alunos 

universitários limitam-se apenas à leitura obrigatória nas disciplinas cursadas. Segundo 

Negrão (2004) e Oliveira (2009), a leitura no meio acadêmico deveria ser uma prática 

constante e assídua a todos que dela fazem parte, pois somente através da leitura as 

atividades acadêmicas são desenvolvidas. Pontes (2012) ratifica que o Brasil continua como 

um dos países que possuem o pior desempenho dos alunos no que se refere ao exercício de 

tarefas cognitivas complexas, ou seja, os alunos apresentam dificuldades na utilização da 

leitura como uma forma de acesso e construção do conhecimento. 

A leitura resulta como o meio pelo qual adquirimos muitos dos conhecimentos da 

nossa formação como pessoas e como indivíduos sociais. Geralmente, nossas leituras se 

fazem com alguma intencionalidade ou objetivo, de caráter pragmático ou lúdico, ou 

recorremos a outro tipo de texto segundo a necessidade, podendo ser informais, de contrastes 

de opiniões, lúdicos, de entretenimento ou gozo estético. Enfim, buscamos no texto aquilo 

que possa dar satisfação a nossa necessidade. 

 

2.2 Obra Literária: conceitos e possibilidades no âmbito escolar 

 

Ao iniciarmos o estudo sobre o nosso objetivo, questionamo-nos o que seria 

literatura, que características um texto deve possuir para ser considerado uma obra literária. 

Para Mendoza, 2004, a dificuldade didática relacionada ao estudo da língua a partir de um 

texto literário deve-se, dentre outras razões, à ausência de explicações quanto ao que é 

literatura, o que confere qualidade literária a um texto ou por que um texto é literário. É 

importante que saibamos que a nossa própria teoria literária possui um arcabouço de 

definições para tentar responder a esses questionamentos, mas não temos o intuito de 

encerrar a discussão sobre o tema ou atestar qual a melhor definição aqui expressa. 

Apontaremos apenas os teóricos que nos subsidiaram para tentar responder aos 

questionamentos supracitados. 

A obra do semiologista francês Barthes (1978), intitulada Aula, possui um caráter 

essencialmente formalista, já que se trata de um estudioso da linguagem e não da literatura, 

mas ele demonstra um amplo conhecimento sobre a linguagem literária, sendo alvo de 

várias pesquisas relacionadas ao tema. 
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Para Barthes, a linguagem é eminentemente social e ele vê nela a expressão de puro 

poder em que estamos submetidos. Ele destaca que somos seus escravos, pois estamos 

aprisionados às estruturas linguísticas, uma vez que dependemos delas para estruturar nossos 

pensamentos. O autor diz ainda que a língua, como desempenho de toda linguagem, não 

é nem reacionária, nem progressista; ela é simplesmente: facista; pois, o facismo não é 

impedir de dizer, é obrigar a dizer. 

Barthes (1978) afirma que a Literatura é a utilização da linguagem não submetida 

ao poder, pois ela não necessita de regras de estruturação para se fazer compreender. 

Diferentemente da linguagem cotidiana, onde o pensamento obedece a uma estrutura 

linguística, a linguagem literária é livre para escolher e criar sua própria estrutura. 

A função exercida pela linguagem dentro da literatura é importantíssima. Eco 

(1981), quando se refere à linguagem, fala de idioleto da obra, podendo ser interpretado 

como as características que uma determinada obra literária possui. Ele define idioleto como o 

código privado e individual de um único falante. Esse código específico presente em cada 

obra pode causar no leitor o que ele denomina como estranhamento. 

Quando apresentamos uma nova estrutura ao leitor que está acostumado às 

estruturas rígidas do seu cotidiano, podemos proporcionar certa estranheza e gerar para que 

obtenha a compreensão, o leitor passa a reconsiderá-la obtendo uma significação particular 

do objeto. 

Uma das funções da Literatura é a representação do real. Essa representação é 

realizada de um modo especial, uma vez que o real não pode ser completamente representado 

em um plano unidimensional, pois ele possui uma natureza pluridimensional. De acordo com 

Pontes (2012) o que hoje consideramos uma ficção amanhã pode mudar para o plano real, 

porém para que ocorra essa transposição o leitor deve sentir-se personagem das histórias 

lidas e contadas, despertando sua sensibilidade, vivenciando as ações expressas na história, 

ou seja, sentindo-se retratado no mundo exposto pelo texto.  

Cândido (1972) se baseia nesse conceito para definir a literatura e expõe 

também sobre a presença do elemento da manipulação técnica, que é fator determinante para 

considerarmos se uma obra é literária ou não. Na citação a seguir, observamos o papel da arte 

de traspor o real para o ilusório por meio de uma estilização da linguagem. 

 

A arte, e portanto a literatura, é uma transposição do real para o ilusório por meio 

de uma estilização formal da linguagem, que propõe um tipo arbitrário de ordem 

para as coisas, os seres, os sentimentos. Nela se combinam um elemento de 

vinculação à realidade natural ou social, e um elemento de manipulação técnica, 
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indispensável à sua configuração, e implicando em uma atitude de gratuidade. 

(CANDIDO, 1972, p. 53) 

 

Através da arte conseguimos sair do universo real para o ilusório, despertando 

sentimentos e emoções no leitor ou apreciador. A literatura, portanto, consegue através da 

linguagem levar o leitor para o mundo das ilusões, onde tudo é possível. 

Conforme Candido (1972), a literatura exerce três funções, que em seu 

conjunto, denomina como função humanizadora da Literatura. A primeira seria a função 

psicológica, que faz referência à capacidade que o homem tem de fantasiar, seja através 

de novelas, músicas e do fantasiar sobre o amor. Segundo o autor, a literatura seria a mais 

rica dessas modalidades de fantasia. 

Essas fantasias expressas na literatura não são puras, ou seja, tem sua base expressa 

na realidade. É a partir dessa ligação com o real que a literatura passa a exercer sua 

segunda função, a formadora, atuando assim como instrumento de educação, pois expõe 

realidades que a ideologia dominante tenta ocultar. Cândido, na citação a seguir, sublinha 

que a literatura ensina, entretanto ela não deve servir apenas como um manual de boa 

conduta. 

 
A literatura pode formar; mas não segundo a pedagogia oficial. [...] . Longe de 

ser um apêndice da instrução moral e cívica, [...], ela age com o impacto 

indiscriminado da própria vida e educa como ela. [...]. Dado que a literatura ensina 

na medida em que atua com toda a sua gama, é artificial querer que ela 

funcione como os manuais de virtude e boa conduta. E a sociedade não pode senão 

escolher o que em cada momento lhe parece adaptado aos seus fins, pois mesmo as 

obras consideradas indispensáveis para a formação do moço trazem freqüentemente 

aquilo que as convenções desejariam banir. [...]. É um dos meios por que o jovem 

entra em contato com realidades que se tenciona escamotear-lhe. (CANDIDO, 

1972, p. 805) 
 

A partir da citação acima, observamos claramente a influência da literatura na 

formação humana de um indivíduo. Ela não segue regras estabelecidas pela sociedade, pois 

nela são expressas realidades que a ideologia dominante tenta suprimir. 

A terceira função apresentada por Cândido é denominada como função social. Está 

relacionada à identificação do leitor e do seu universo representados na obra literária. Ela 

possibilita que o indivíduo transporte sua realidade para o mundo ficcional. 

Ao conhecermos as funções humanizadora, formadora e social, apresentadas por 

Cândido, podemos compreender melhor a importância da Literatura para a formação integral 

do homem. A literatura só exercerá inteiramente todas as suas funções, se a ela for permitida 

a relevância que lhe cabe. 
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Depois de termos uma visão geral sobre a definição de literatura, sua linguagem e 

função na sociedade, refletimos sobre a definição de literatura dentro do contexto do ensino - 

aprendizagem do Espanhol como LE/L2, discutimos também sobre os argumentos que 

distinguem a literatura de outras manifestações escritas, ajudando-nos a observar até 

que ponto e de que maneira podemos utilizar textos literários na sala de aula. 

Para Muñoz (2007), quando dizemos que para que uma obra seja literária tem que 

existir uma clara intencionalidade artística por parte do escritor, estamos depositando todo o 

peso da argumentação na vontade do emissor. 

A autora argumenta ainda que essa afirmação é difícil de sustentar, pois o fato de 

alguém se propor a escrever um texto literário, não assegura que vá conseguir. Da mesma 

forma, como há obras literárias que não surgiram com essa pretensão estética, e hoje, são 

estudadas como tais. 

Muñoz (2007) cita duas teorias que tentam definir o que seria considerado um texto 

literário. A primeira baseada na própria mensagem, dando ênfase aos critérios semióticos, 

defende que é possível distinguir e estabelecer claramente quais são as características 

intrínsecas da literatura. 

A segunda teoria, baseada exclusivamente nos critérios sociológicos, sustenta que a 

literariedade é uma questão de caráter fundamentalmente histórico, fruto do consenso 

sociocultural. Os critérios utilizados para decidir o que é literariamente valioso e o que não é, 

vão sendo modificados ao longo do tempo. Não são os próprios autores que o fazem, nem 

sequer as características que se desprendem do texto, mas sim a própria comunidade 

linguística. 

Segundo Muñoz (2007), esse empenho excessivo por fixar as características 

intrínsecas que definem a literatura, definindo-a como uma manifestação excepcional do 

idioma, que exige um uso extremamente elaborado da linguagem, trouxe consequências 

negativas à  história da metodologia do ensino de línguas, pois distancia o uso do texto 

literário como material didático, em razão de possuir um caráter elitista da linguagem. 

A Literatura se concentra em variadas tipologias textuais, cumprindo diferentes 

funções discursivas que, em muitas ocasiões, emprega um vocabulário acessível e simples, 

capaz de refletir o uso mais convencional do idioma. 

Para Coseriu (1987), o uso literário é o que contempla, em toda sua potencialidade, 

as múltiplas possibilidades expressivas que se podem atribuir a uma língua. 
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Aislar las características intrínsecas que definen la literatura es algo tan imposible 

como tratar de identificar el rasgo distintivo y único que todos los juegos tienen en 

común y que no hay absolutamente nada que constituya la esencia misma de la 

literatura. (EAGLETON, 1993, p. 20) 

 

A Literatura não se limita a regras e normas, não possui um caráter fixo, ela é 

livre, portanto, não está isolada com características intrínsecas. Sua essência é constituída ao 

longo do tempo e das múltiplas possibilidades que ela pode exercer. 

Para Mendoza (2004), são muitas as ocasiões em que a produção literária mostra 

simplicidade expositiva, essencialidade gramatical e claridade em sua composição. O texto 

literário é um material extremamente bem elaborado em seus diferentes níveis linguísticos. 

Esta circunstância provocou uma relação direta do uso do texto literário com complexidade 

linguística, tentando-se muitas vezes evitar a sua incorporação como material didático. 

Essa variedade fônica, morfossintática e léxico semântica presente nos textos 

literários pode constituir uma vantagem e não um inconveniente, tudo depende de como 

vamos orientar o trabalho com esse texto na sala de aula. 

Munóz (2007) afirma que a literatura é um tratamento não pragmático da língua, ou 

seja, carente de um fim prático imediato, cuja finalidade é estética e não informativa. 

A mesma exemplifica que, ao ler uma novela que se goste, por exemplo, não é o mesmo que 

ler um manual de instruções de um computador, ou a bula de um medicamento. 

Outro ponto importante observado pela autora é o fato de definir a literatura 

como obra de criação ou de imaginação, ou seja, relacioná-la a textos de ficção cujo objetivo 

não é representar exatamente a realidade. Estamos diante do artístico frente ao histórico. 

De acordo com essa perspectiva, pode parecer que a literatura mente. É dessa 

apreciação que parte a ideia errônea de que a literatura não constitui um material autêntico, 

mas sim artificial e pouco produtivo para o ensino comunicativo de uma LE/L2. A literatura, 

apesar de ser uma obra ficcional, traz um arcabouço de informações culturais e históricas, 

fazendo com que compreendamos melhor a realidade da época em que o texto foi escrito. 

Ela traz detalhes que nenhum livro de história pode nos proporcionar, de uma forma lúdica e 

envolvente. 

Historicamente, são atribuídas funções à Literatura. Inicialmente a tradição poética 

ocidental havia atribuído à literatura uma dupla função: pedagógico-moral e de deleite. No 

entanto, a partir do século XVIII até meados do século XIX, onde predominava o 

Romantismo na Europa, o estético desliga-se da lógica e da moral, estabelecendo-se uma 
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distinção entre os discursos de caráter reflexivo, intelectual e científico, daqueles que 

empregavam a capacidade de criação e ficção humanas com fins estéticos. 

A famosa expressão do poeta novelista francês Gautier, a arte pela arte, converte-se 

como lema do romantismo alemão, pois a beleza da obra de arte se cristaliza em um valor 

absoluto e autônomo. Até hoje ainda sofremos inferências de que a literatura é sinônimo de 

criação artística, cujos materiais de construção se encontram depositados na própria 

linguagem. 

 

El sentimiento estético que provoca la lectura de un texto literario puede servir para 

que el lector no solo se emocione, sino para que reflexione, tome conciencia, 

comprenda mejor el mundo, y, por qué no, para que aprenda algo nuevo de 

una lengua y/o de una cultura. (MUÑOZ, 2007, p. 19). 

 

Nos enfoques metodológicos tradicionais, a presença da literatura era 

importantíssima, pois constituía um modelo de adequação formal da língua. A concepção 

metodológica era inspirada na metodologia de ensino de línguas mortas, como o latim e o 

grego. Fundamentava-se na reprodução de modelos de autoridade através de procedimentos 

de memorização, tradução ou imitação. 

O foco era a habilidade escrita, tendo em vista que a comunicação oral ainda não 

constituía um objetivo para a aprendizagem de uma LE/L2. Seu estudo se justificava com o 

objetivo de desenvolver o intelecto, através do estudo da gramática e da leitura de autores 

clássicos em sua língua original. 

Com a segunda guerra mundial, um novo modelo metodológico surge: o 

estruturalismo. Devido à necessidade de aprender idiomas, a língua passa a ser considerada 

como um conjunto de estruturas ordenadas de forma hierárquica nos distintos níveis de 

descrição linguística. 

Surge então o modelo estímulo-resposta, que constitui a repetição mecânica de 

estruturas. Os textos literários são substituídos por outros elaborados e intencionalmente 

didáticos, ou seja, são criados diálogos situacionais capazes de representar, o mais natural 

possível, um ato de comunicação. Nesse modelo, a literatura era considerada inútil, 

pois contemplava um uso linguístico complexo e de escassa rentabilidade oral comunicativa. 

Em 1980, com o surgimento do enfoque comunicativo, inicia-se a incorporação 

da literatura, mesmo que timidamente, nos materiais de E/LE. Inicialmente se pensava que 

devido à literatura ser um material autêntico, ocorreria a sua reincorporação no ensino de 
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LE/L2, no entanto, a literatura foi associada a modelos metodológicos anteriores com os 

que se queria romper. 

A Literatura tomou um lugar pequeno em proporção às outras tipologias textuais. 

Ao final dos anos oitenta, inicia-se a publicação de algumas obras adaptadas e originais para 

fins didáticos. Muitas dessas leituras incluíam atividades de compreensão leitora ou se 

complementavam com notas léxicas e comentários culturais, outras adicionavam também 

um glossário com a tradução do léxico considerado mais difícil. 

Peris (2000) desenvolve uma pesquisa descritiva sobre a aplicação de textos 

literários em seis manuais editados entre os anos de 1980 e 1994, segundo cinco critérios 

estabelecidos pelo próprio autor. Observa a relação didática com o resto da unidade didática, 

as habilidades que os alunos ativam em relação à recepção do texto literário, as tarefas que 

se propõem para a realização da atividade como também o lugar e a função do texto literário. 

Os resultados da pesquisa de Peris (2000) são desalentadores. Normalmente os 

textos possuem uma relação temática com o resto da unidade, mas às vezes são 

descontextualizados. 

Podemos afirmar que o texto literário é fundamentalmente comunicativo, ou seja, 

encaminhado à prática da compreensão leitora e interação oral, e as habilidades que os alunos 

ativam em contato com o texto literário são geralmente de compreensão leitora global, o 

texto literário não constitui a fonte da unidade didática, geralmente ele é trabalhado 

isoladamente e consiste em responder a perguntas sobre o texto ou em falar sobre ele com 

os outros estudantes e, por fim, ele é inserido ao final da unidade dentro de uma sessão 

independente, muitas vezes não sendo trabalhado por falta de tempo. 

Sabemos que inúmeras são as funções designadas à Literatura. Uma obra literária 

pode ser fonte de conhecimento, conservar e difundir uma cultura, afinar e educar a 

sensibilidade artística, inspirar cargas emotivas, gratificar tanto o leitor como o escritor, 

identificar -se ou evadir-se da realidade, transformar a realidade social, como também ensinar 

a língua. Muñoz (2007) ressalta que a literatura é um recurso inesgotável para desenvolver 

todas as competências e afirma: “La literatura es una reserva inesgotable y permanente 

renovada de recursos para la adquisición de distintos tipos de conocimiento y el desarrollo de 

diferentes competencias, en un marco multicultural y plurilíngue” (MUÑOZ, 2007, p.53). 

É necessário que seja realizado um trabalho linguístico estratificado para que o 

aluno não tenha dificuldade para compreender e desfrutar da mensagem literária. A partir do 

texto literário podemos desenvolver várias competências como: comunicativa, léxica, 

semântica, gramatical, fonológica, sociolinguística, pragmática, literária e cultural. Sabemos 
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que o uso do texto literário pode ser usufruído de várias formas, mas o professor deve ter 

uma boa formação literária para que se sinta preparado para trabalhar em sala de aula, 

motivando assim o aluno ao apaixonante deleite sobre a literatura, esse seria um dos 

principais desafios dos professores, como sugere o item. 

 

2.3 O desafio de professores e alunos no desenvolvimento das competências leitora 

e literária 

 

Segundo Mendoza (2004), as competências, literária e leitora possuem uma estreita 

interdependência, pois a competência leitora é uma parte da competência literária. Ela se 

desenvolve em grande medida em função das competências leitoras-receptoras do indivíduo. 

Mendoza (2004), citando Van Dick (1972) fala que ao precisar as finalidades 

da poética retórica, indicou que ela além de se ocupar das propriedades universais dos textos 

literários, tem como obrigação a descrição e explicação da capacidade do homem para 

produzir e interpretar textos literários, denominada como competência literária. 

Contrariando a definição de Van Dick, Aguiar e Silva (1980), afirmam que se não 

existe uma competência literária inata, se não existe uma gramática literária universal 

geneticamente determinada, se pela competência literária se entende o conhecimento por 

parte de alguns falantes/escritores de alguns falantes/leitores é inviável formular uma 

gramática literária que possua todas as estruturas possíveis de um texto, aplicando-as a uma 

descrição estrutural. 

Para Mendoza (2004), só é possível constatar a competência literária a partir de 

efeitos de compreensão, reconhecimento estético, gozo artístico ou intelectual, atitude lúdica, 

que a mensagem provoca no leitor.  

Pontes (2012) comenta que a obra literária é constituída de múltiplos sentidos, 

propondo diversas significações, tendo em vista que essa é uma característica de uma obra 

artística, ou seja, uma obra literária nos permite, como leitores, uma variedade de 

significados relacionados com nossas leituras anteriores. A autora também destaca que 

fatores como a disponibilidade do leitor, sua liberdade de escolha e a identificação com a 

obra literária são fundamentais para que o leitor desenvolva o gusto e o prazer de ler. 

Sabemos a complexidade que existe ao ler um texto. Para obtermos apenas uma 

compreensão superficial, já são necessários vários tipos de processos como decodificação de 

palavras, elaboração de proposições, dentre outros. Para conseguirmos fazer inferências é 

necessário possuir um bom volume de conhecimentos. Enfim, para compreendermos bem 
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um texto é necessário que ativemos várias competências e estratégias implicadas no processo 

de compreensão. 

Miguel (2010), cita que para obtermos a compreensão leitora necessitamos da 

confluência de numerosas competências como: memória do trabalho, competência retórica, 

habilidades metacognitivas, conhecimentos, conhecimento das letras e suas 

correspondências, consciência sintática, habilidades sintáticas e consciência fonológica. 

Há estudos que comprovam que quem lê mais rápido, provavelmente compreenderá 

melhor o texto, ou seja, quem possui um alto grau de competência mecânico -leitora, 

reconhecendo as palavras escritas com precisão e rapidez, tem um impacto direto na 

compreensão. Segundo Miguel (2010), os leitores que tem uma maior capacidade de 

compreensão naturalmente possuem mais experiências leitoras, desenvolvendo assim melhor 

a habilidade de mecanização leitora. 

 

Naturalmente, quem compreende um pouco melhor tem maior probabilidade de se 

envolver em mais experiências leitoras, e isso, em retorno, ocasionará uma 

mecânica leitora mais eficaz que aprofundará as diferenças prévias dos alunos. Em 

outras palavras: pequenas diferenças em habilidades ínfimas podem engendrar 

trajetórias e êxitos muito díspares entre uns alunos e outros. (MIGUEL, 2010, p. 22) 

 

Para Pontes (2012) o leitor competente é capaz de inferir informações não tão 

explícitas pelo autor. Ele consegue interagir com o texto e paralelamente com diversos 

contextos, preenchendo lacunas apresentadas no texto a partir de conhecimentos prévios. 

Para o leitor chegar a ser competente, deve percorrer um longo caminho. É papel 

do professor, ajudar ao aluno a traçar esse percurso. Miguel (2010), fala de dois tipos de 

intervenção. A primeira denomina como Ajudar a compreender, onde o professor 

acompanha o aluno durante a leitura dos textos pouco acessíveis. A segunda forma de 

intervenção consiste em Ensinar a compreender, proporcionando uma formação deliberada e 

sistemática nas competências que parecem decisivas: estratégias, competência retórica e 

decodificação. 

Para que o professor ajude o aluno na compreensão dos textos, podemos criar um 

contexto de leitura onde haja uma seleção das ideias mais importantes, observar o valor 

crítico presente no texto, conectar os conhecimentos prévios dos alunos com o texto, dentre 

outros. 

Mendoza (2004), nos fala que o leitor competente é o que pode colaborar com 

certos conhecimentos prévios, desejáveis para que se estabeleçam seus horizontes de 

expectativa. Seria o que mais se aproxima ao denominado leitor implícito, que é definido 
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como destinatário ideal, pois estaria dotado de todos os conhecimentos específicos que lhe 

permitissem identificar e interpretar qualquer referência textual. 

Ademais um leitor competente possui uma série de competências linguísticas, 

textuais e literárias, mas sabemos que na realidade cada leitor possui um ato de leitura 

pessoal, possuindo níveis de domínio leitor distintos. Mendoza (2004), afirma que é 

preciso aceitar que no lugar de leitor ideal competente, fale-se de um leitor suficientemente 

competente. Na verdade, ele deve ter competência suficiente para compreender e interpretar 

o texto. 

Uma vez ressaltada a importância do desenvolvimento das competências leitora 

e literária, voltamos nosso olhar para a contribuição da literatura no processo de aquisição de 

uma língua estrangeira e na formação do professor de língua espanhola. 
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3. O TEXTO LITERÁRIO COMO INSTRUMENTO DO ENSINO DA LÍNGUA 

 

Neste capítulo apresentamos a importância da literatura na aquisição de uma língua 

estrangeira. Mostramos também o contexto da formação do professor de Letras Espanhol da 

UFC, como também apresentamos algumas pesquisas relacionadas à presença do texto 

literário nos manuais de ensino, a relevância dada à Literatura durante a formação da 

licenciatura e algumas propostas didáticas para inserir o texto literário nas aulas de língua 

estrangeira. 

 

3.1 Contribuição da literatura no processo de ensino-aprendizagem de uma LE/L2 

 

Acreditamos que o TL é uma ferramenta essencial para as aulas de língua 

estrangeira, pois ao conhecer uma língua o estudante deve entender sua cultura e a literatura 

é o meio mais eficaz para proporcionar esse encontro. De acordo com Mendoza (2004, 

2007) o TL, além do valor cultural, possui valor autêntico, pragmático e sociolinguístico. 

A utilização do texto literário é um ótimo recurso para o aprendizado de uma língua 

estrangeira, pois através dele o leitor tem acesso a múltiplas referências através do imput 

linguístico, comunicativo e cultural que cada texto contém. (MENDOZA, 2004). 

García (2006) comenta que existem duas razões fundamentais que defendem a 

utilização da literatura na aula de língua estrangeira. A primeira razão resulta do caráter 

universal que os temas literários possuem, independente da língua em que está escrita, 

pois essa universalidade de temas como o amor, a morte, a velhice, a amizade, entre outros, 

existentes em todas as culturas, aproximam o leitor do seu mundo. 

A segunda razão para sua utilização é que o texto literário é um material autêntico, 

fazendo com que o aluno tenha contato com amostras de língua dirigidas a falantes nativos. 

Uma obra literária não é escrita com o propósito específico de se ensinar uma língua, mas 

sim com o objetivo de desfrutar da leitura. 

 

O charme da leitura provém em grande parte das emoções que ela suscita. Se a 

recepção do texto recorre às capacidades reflexivas do leitor, influi igualmente - 

talvez, sobretudo - sobre sua afetividade. As emoções estão de fato na base do 

princípio de identificação, motor essencial da leitura de ficção. (JOUVE, 2002, p. 

19). 

 

Acquaroni (2007) explica que o papel o qual a literatura desempenha no marco 

do ensino-aprendizagem de uma LE é muito amplo tendo em vista que uma obra literária 
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pode servir como um contexto de uso, pode constituir um modelo de língua e, 

paralelamente, ser fonte de informação ou elemento de motivação para a aprendizagem e a 

leitura. 

O texto literário é um material didático que pode ser trabalhado segundo os 

interesses dos aprendizes e do professor; é também um material adaptável a qualquer 

enfoque metodológico, não podendo ser utilizado apenas como pretexto para análise 

estilística ou metaliterária. Para Mendoza (2007), o texto literário é um material selecionado 

para que o aprendiz observe, interfira e sistematize distintas referências normativas, 

pragmáticas, modalidades discursivas e para que observe os recursos poéticos. 

A literatura é uma inesgotável fonte de conhecimento e desenvolvimento das 

diferentes competências, é um marco plurilíngue e multicultural. Ela possibilita o diálogo 

com outras culturas, tratando de temas universais, promovendo assim a identificação do 

leitor, por mais que tenha um contexto diferente da sua realidade. Pontes (2012) nos fala 

sobre a importância que a literatura deveria ter na aprendizagem do ensino da língua e 

afirma: 

 

A literatura deveria ocupar um lugar de destaque como bem cultural, 

proporcionador de uma rica diversidade de linguagem, expressão de mundos, 

conhecimentos, diversos, viabilizador de imaginação, fantasia, liberdade de 

expressão, bem como pelo próprio prazer que lhe é inerente. (PONTES, 2012, p 20) 

 

O contato com o texto literário, seja através de peças teatrais, crônicas, poemas, 

além de estimular a capacidade criativa do leitor, promove a maturidade estética e 

cognitiva. Ademais, o leitor se sente motivado ao conseguir ler um texto que foi produzido 

para falantes nativos. 

 

Al leer textos literarios, los estudiantes tienen que hacer frente a un lenguaje 

pensado para hablantes nativos y, de este modo, adquieren una mayor familiaridad 

con una gran variedad de usos lingüísticos, de formas y de convenciones de 

la lengua escrita...la literatura no puede menos que incorporar una gran cantidad de 

información cultural. (COLLIE & SLATER, 1987, p. 4). 

 

Para Acquarini (2007), a literatura está a serviço da língua para desenvolver a 

competência comunicativa, literária, cultural e metafórica, afirmando que os textos literários 

constituem uma mostra de língua tão apropriada para o ensino de uma L2, como 

qualquer outro tipo de texto autêntico e podem ser utilizados como instrumentos didáticos 

para a observação e o ensino de conteúdos linguísticos e culturais, ou para atividades de 

compreensão e expressão escritas ou orais. 
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Concordamos com Acquarini com relação a utilização da literatura para se 

desenvolver a competência comunicativa, pois o TL possui interações comunicativas 

significativas e próximas a situações reais.  Entendemos por competência comunicativa um 

conjunto de diversas competências que vão muito além do conhecimento lexical e 

gramatical. 

Segundo Canale (1996), a competência comunicativa se caracteriza através do 

quadro competência básicas: gramatical, quando se tem um domínio do código verbal e não 

– verbal da língua; sociolinguística quando se tem o domínio de regras sócio-culturais de 

usos da língua, discursiva, quando se tem a habilidade de usar a língua de modo uniforme e 

significativo em combinação com as formas gramaticais e com conhecimento de tipos de 

textos e contextos; e pragmática, quando se tem a capacidade de usar estratégias 

comunicativas para suprir deficiências que podem ocorrer no momento de interação 

comunicativa. A projeção comunicativa e a literatura se complementam num marco comum 

que compartilham, que é a língua 

 

La contigüidad de usos lingüísticos que están presentes en el discurso literario es el 

aspecto esencial para comprender la funcionalidad de los materiales literarios. Este 

hecho se relaciona con otro tipo de contigüidad: la que hay entre la competencia 

lingüística y la competencia literaria; la interdependencia y las vinculaciones entre 

ambas competencias hacen posible que el lector comparta conocimientos y 

recursos lingüísticos, activando todo tipo de conocimientos para la comprensión del 

texto literario. (MENDOZA, 2007, p. 57). 

 

O texto literário, por ser considerado uma fonte inesgotável de recursos com uma 

enorme variedade de registros, estilos e variações sintáticas, deve ser utilizado como 

material indispensável nas aulas de língua. 

O TL apresenta também função estética, pois o autor segue um determinado estilo e 

utiliza as palavras harmonicamente para expor suas ideias. Normalmente, esse tipo de texto 

apresenta uma linguagem poética e expressiva, que tem como objetivo atrair o interesse e 

causar emoção no leitor. 

 

Todo texto literario es un documento lingüístico y, además, estético. En todos los 

casos, estos textos contienen referencias lingüísticas y estilísticas, muestras de uso 

y ejemplos de situaciones y actos comunicativos, acompañados de exponentes 

pragmáticos. (MENDOZA, 2007, p. 11). 

 

Segundo Acquarini (2007), no texto literário cada palavra está cuidadosamente 

escolhida, ou seja, nada é acidental ou arbitrário. Geralmente, os elementos lexicais 

aparecem bem contextualizados, podendo o aprendiz inferir o significado das palavras. 
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Ademais constitui um input de palavras que podem não ser tão frequentes na linguagem 

cotidiana, mas que são necessárias. A reiteração de recursos expressivos e procedimentos 

estilísticos pode favorecer a retenção e compreensão do léxico. 

O texto literário é uma das maiores potencialidades expressivas da língua, sendo 

muito eficaz sua utilização para a aprendizagem de uma LE. A literatura possui uma 

diversificação de amostras textuais, desde produções mais simples a mais complexas, 

podendo ser utilizadas em todos os níveis de aprendizado. 

 

En el aprendizaje de LE, la adecuación de los materiales literarios depende de la 

coherencia del imput que aportan en relación con los objetivos y con las actividades 

previstas, según el nivel de los alumnos y el tipo de habilidades a trabajar. 

(MENDONZA, 2007, p.55) 

 

É de responsabilidade do professor a seleção do texto para cada nível de ensino, 

observando sempre o estabelecimento dos objetivos, recursos, conteúdos e atividades. Se 

essa escolha for bem planejada e esse texto trabalhado da forma correta, o aluno poderá 

desenvolver a competência linguística e literária de forma satisfatória. 

 

Un texto bien seleccionado – y sobre todo si cuenta con actividades bien diseñadas 

y eficaces – será siempre un eficaz material didáctico que refleje las facetas 

pragmático-culturales y comunicativas de actos de habla, además de 

peculiariedades poéticas... Desde hace unos años, las innovaciones y las revisiones 

de los enfoques y de la metodología en la que enseñanza/aprendizaje de LE han 

redescubierto desde nuevas perspectivas las peculiariedades del discurso literario y 

han justificado su empleo en el aula. (MENDOZA, 2007, p. 55) 

 

É importante que os textos selecionados sejam de temas de interesse dos alunos, 

pois motivarão a aprendizagem dos conteúdos apresentados. Para Mendoza (2007), a 

utilização de vários fragmentos de uma obra facilita sua visão de conjunto, ou seja, ao obter 

contato com a temática, argumento, estilo, gêneros e outros aspectos, o aluno pode ser 

estimulado à leitura da obra completa. 

Nos planejamentos tradicionais esse texto era tido como pretexto para os exercícios 

de tradução, sendo visto como um modelo de complexidade linguística, como objeto de 

referência da língua. Atualmente, no contexto da aula de LE, as produções literárias são 

vistas como expoentes da língua, sem ser necessariamente um modelo. 

Devemos ter o cuidado para não banalizar o texto literário, utilizando-o como 

qualquer outro material textual, pois assim estaríamos desperdiçando a sua imensa variedade 

de desfrute, ou seja, ele pode assumir diversas funções na formação do aluno, que vão 

muito além de cumprir suas finalidades estéticas e lúdicas. 
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Nesse sentido, acreditamos que o TL deve ter um lugar significativo no ensino - 

aprendizagem de línguas estrangeiras, visto que a literatura promove a construção da 

formação de qualquer ser humano. 

 

3.2 Formação do professor de Língua Espanhola no contexto da Universidade 

Federal do Ceará 

 

O curso de Língua Espanhola da Universidade Federal do Ceará, criado no ano de 

1994, é um dos principais do estado. Nos últimos anos ocorreu a sua expansão, através da 

implementação do curso na modalidade semi-presencial. Essa crescente demanda se vê 

apoiada em duas vertentes: a difusão da língua e das culturas do âmbito hispânico, em 

especial a adotada pelo governo espanhol, através de seus organismos oficiais como, por 

exemplo, a Embaixada da Espanha no Brasil e a Oficina Técnica de Cooperação 

Internacional, e a decisão do governo brasileiro, em apoiar o ensino de espanhol como língua 

estrangeira no Brasil, sinalizada com a publicação da Lei Ordinária 11.161/2005. 

 

3.2.1 O projeto político-pedagógico do curso de Letras-Espanhol da Universidade 

Federal do Ceará 

 

De acordo com o Projeto Político Pedagógico do Curso de Letras com habilitação 

em Língua Espanhola e suas Literaturas da Universidade Federal do Ceará, emitido em 

2009, disponível no site da UFC, uma licenciatura e um bacharelado em língua estrangeira 

deverão ter propostas curriculares inovadoras condizentes com os novos direcionamentos da 

formação em nível superior. Tais propostas devem preparar os alunos para ensinar em 

diversos contextos de ensino-aprendizagem, e os transforme em profissionais reflexivos e 

questionadores. Os programas devem preparar os futuros professores a serem capazes 

de optar sobre a prática necessária em um dia típico de trabalho, ou mudá-la quando as 

condições de trabalho, as políticas educacionais e seus alunos também mudarem. Os futuros 

professores necessitam ter oportunidades para desenvolver suas próprias teorias sobre o 

processo de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras, construírem novos 

conhecimentos e testarem suas teorias por meio de sua aplicação. 

O Curso de Letras, Língua Espanhola e suas Literaturas, na modalidade licenciatura, 

tem por finalidade específica proporcionar aos alunos uma formação consistente e adequada 

ao exercício do magistério no nível fundamental e médio, nas áreas de Língua Espanhola e 
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suas Literaturas, procurando proporcionar situações educativas nas quais o aluno possa 

desenvolver o raciocínio e a capacidade de aprender, além de exprimir-se oralmente, ler e 

produzir diferentes tipos de textos, sejam acadêmicos,  literários ou de outros gêneros. 

Buscar-se-á, também, estimular a utilização crítica de novas tecnologias e a promoção da 

interdisciplinaridade entre os conteúdos do Curso. 

É necessário desenvolver no aluno, em ambas as modalidades, a capacidade de 

expressar- se em linguagem oral e escrita para descrever transformações, processos e 

características da língua espanhola, a compreensão de teorias, conceitos, técnicas de 

investigação e formalização, e a capacidade de relacionar estes conhecimentos com os de 

outras áreas. 

É missão do curso, ainda, habilitar o aluno para que seja capaz de transmitir 

informações por meio de diferentes recursos tecnológicos, identificando relações entre o 

desenvolvimento científico e tecnológico e os limites ético-morais, intrínsecos a esse 

desenvolvimento. Além disso, procurar-se-á desenvolver o raciocínio hipotético 

(dedutivo e/ou indutivo), a curiosidade investigativa, o gosto pelo exercício intelectual, a 

percepção de valores estéticos e a reflexão filosófica. Finalmente, o licenciado e o bacharel 

deverão adquirir a compreensão dos princípios políticos, sociais e regimentais da educação 

brasileira. 

O Parecer CNE/CES Nº 492/2001 propõe que os Cursos de Letras sejam 

organizados com flexibilidade. Essa flexibilidade se dá através da estruturação dos cursos de 

maneira a facultar opções de conhecimento e de atuação no mercado de trabalho; oportunizar 

o desenvolvimento de habilidades que propiciem o alcance de competência na atuação 

profissional; priorizar uma pedagogia centrada no desenvolvimento da autonomia do aluno; 

promover a articulação entre ensino, pesquisa, extensão e com programas de pós-graduação; 

propiciar a autonomia universitária através da responsabilização da definição do perfil 

profissional, carga horária, atividades curriculares básicas, complementares e de estágio pela 

Instituição de Ensino Superior. 

Com base nos documentos norteadores das diretrizes curriculares para formação de 

professor (Lei N.º 9.394/1996), o processo de formação de licenciados em Letras Língua 

Espanhola e suas Literaturas deverá formar professores de Língua Espanhola e suas 

Literaturas, para atuar na educação básica; motivar a iniciação à pesquisa em língua e 

literatura estrangeira; iniciar a preparação dos alunos para o ingresso na docência 

universitária, a ser completada na pós-graduação; preparar o profissional para buscar novas 

alternativas educacionais, enfrentando como desafio as dificuldades do magistério; formar 
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profissionais capazes  de  autocrítica; fomentar o conhecimento crítico da realidade sócio -

política  e educacional brasileira; habilitar os alunos para acompanhar e compreender os 

avanços científico tecnológicos e educacionais; habilitar os alunos para utilizar diferentes 

recursos tecnológicos que favorecem o aprendizado da língua estrangeira; habilitar o aluno a 

elaborar programas de ensino e material didático em língua estrangeira adequados à 

realidade de seus futuros alunos; implementar a concepção de professor-pesquisador de sua 

prática, como veículo de reformulação de concepções, rupturas com percepções tradicionais, 

mudanças das ações escolares e das práticas pedagógicas  de sala de aula e  favorecer  

visão  ampla das ciências da natureza, humanas e sociais de modo a aprimorar as práticas 

educativas e proporcionar aos alunos uma visão interdisciplinar do conhecimento. 

Seguindo essas prerrogativas, a estrutura curricular do curso de Licenciatura em 

Letras com habilitação em Língua Espanhola e suas Literaturas se dispõe da seguinte forma: 

disciplinas do núcleo comum, permeadas por aspectos específicos e norteadores dos cursos 

de letras, focalizando conteúdos de Teoria da Literatura, Língua Espanhola e suas literaturas 

e Linguística Aplicada; Disciplinas com carga de prática como componente curricular, 

orientadas para a consolidação dos diversos elos a serem estabelecidos entre a teoria e 

a prática didático-pedagógicas; Disciplinas do núcleo específico para a licenciatura onde são 

disponibilizadas disciplinas de linguística aplicada e de literatura e disciplinas pedagógicas 

e de estágio supervisionado didático-pedagógico para a formação didático-pedagógica do 

futuro profissional com formação em Licenciatura; Disciplinas de pesquisa e escrita de 

trabalho de conclusão  de curso; Disciplinas optativas sendo ofertadas sete (7), de trinta 

e dois (32) créditos cada uma, perfazendo um total de duzentos e vinte e quatro (224) 

horas, noventa e seis horas (96) podendo ser cursadas em disciplinas livres, disciplinas 

cursadas em outros cursos da UFC, e o restante deverá ser integralizado com disciplinas 

ofertadas pelo próprio curso e atividades acadêmico-científico-culturais, primando por 

atividades que proporcionem uma formação diversificada. 

As disciplinas do núcleo comum visam responder à demanda e proporcionar a 

socialização de conhecimentos por meio da integração dos patamares discentes, 

enriquecendo o caráter pluri-cultural subjacente às línguas e culturas trabalhadas em cada 

uma das áreas. Constituem esse grupo as seguintes disciplinas: Espanhol I: Língua e 

Cultura; Espanhol II: Língua e Cultura; Espanhol III: Língua e Cultura; Espanhol IV: 

Língua e Cultura; Espanhol V: Língua e Cultura; Práticas Orais em Língua Espanhola; 

Fonética e Fonologia da Língua Espanhola I; Fonética e Fonologia da Língua Espanhola II; 

Morfologia da Língua Espanhola; Sintaxe da Língua Espanhola; História da Língua 
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Espanhola; Variantes Linguísticas do Espanhol; Semântica e Pragmática da Língua 

Espanhola -ofertadas pelo Departamento de Letras Estrangeiras-; e Teoria da Literatura I e 

Teoria da Literatura II, ofertadas pelo Departamento de Literatura. 

As disciplinas do núcleo específico para a licenciatura incluem disciplinas de 

Língua Espanhola e de suas Literaturas, de Linguística Aplicada e de estágio supervisionado, 

oferecidas pelo DLE, e as de cunho didático-pedagógico, comuns a todas as licenciaturas. 

Constituem esse núcleo as seguintes disciplinas: Teorias de Língua e Segunda Língua; 

Fundamentos da Linguística Aplicada; Métodos de Pesquisa em Linguística Aplicada, 

Compreensão e Produção de Textos em Língua Espanhola; Literatura Espanhola I; 

Literatura Espanhola II; Literatura Hispano-Americana I, Literatura Hispano Americana 

II; Teorias e Princípios da Aquisição de Segunda Língua; Estágio I: Teoria e Prática do 

Ensino - Aprendizagem das Habilidades em Língua Espanhola; Estágio de Observação 

do Ensino - Aprendizagem das Habilidades em Língua Espanhola; Estágio II: Teoria e 

Prática do Ensino- Aprendizagem da Língua Espanhola no Ensino Fundamental e Médio; 

Estágio de Observação do Ensino-Aprendizagem da Língua Espanhola no Ensino 

Fundamental e Médio; Estágio de Elaboração e Aplicação de Material Didático; Estágio III: 

Ensino das Habilidades Comunicativas da Língua Espanhola; Estágio IV: Ensino da Língua 

Espanhola no Ensino Fundamental e Médio, ofertadas pelo Departamento de Letras 

Estrangeiras; Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), ofertada pelo Departamento de Letras 

Vernácu las; Psicologia  do Desenvolvimento e da Aprendizagem na Adolescência; 

Didática, Estudos Sócio -históricos e Culturais da Educação e Estrutura Política e Gestão da 

Educação, ofertadas pela Faculdade de Educação da UFC. 

As disciplinas optativas específicas para a Licenciatura em Letras, Língua 

Espanhola e suas Literaturas são: Gêneros Textuais e Ensino de Língua Espanhola Ensino de 

Língua Espanhola à Distância, Ensino da Habilidade de Leitura Instrumental em Língua 

Espanhola, Ensino de Espanhol para Crianças, Avaliação do Desenvolvimento das 

Habilidades Orais em Língua Espanhola e Avaliação do Desenvolvimento das Habilidades 

Escritas em Língua Espanhola; Ensino de Língua Espanhola à Distância; Ensino da 

Habilidade de Leitura Instrumental em Língua Espanhola, Ensino e Aprendizagem da 

Competência Cultural e Estratégica em Língua Espanhola, Espanhol para Fins Específicos; 

Ensino e Aprendizagem da Competência Pragmática. 

As disciplinas de pesquisa e escrita de trabalho de conclusão de curso para a 

Licenciatura são Métodos de Pesquisa em Linguística Aplicada / ou Métodos de Pesquisa 

em Literatura; Pesquisa e Produção em Linguística Aplicada / ou Pesquisa e Produção em 
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Literatura; Seminários de Pesquisa Aplicada ao Ensino de Língua Espanhola e suas 

Literaturas. 

As atividades Acadêmico-Científico-Culturais levam o estudante a estabelecer 

relações de convivência social, em exercícios de responsabilidade própria e coletiva. 

Atendendo à Resolução CNE/CP Nº2/2002 e a Resolução CEPE Nº07/2005, que dispõem 

sobre as Atividades Complementares nos Cursos de Graduação da UFC, o Projeto 

Pedagógico prevê 200 (duzentas) horas dessas atividades, que devem ser buscadas não só no 

âmbito do Curso de Letras Estrangeiras, mas também nos demais cursos da área de humanas. 

Incluem-se nestas atividades: Realização de estágios não-obrigatórios, sob a interveniência 

da Universidade; Participação (assistência) de atividades em congressos, conferências, 

seminários, simpósios, encontros e outros eventos acadêmicos e científicos congêneres, 

na área de humanas em geral; Apresentação de trabalhos em eventos acadêmicos e 

científicos, como congressos, conferências, seminários, simpósios, encontros e outros 

eventos acadêmicos e científicos congêneres, na área de humanas em geral; Participação 

(assistência) em defesas de trabalhos de conclusão de curso,  mestrado e doutorado; 

Participação em projetos de pesquisa da UFC, atuando como colaborador em alguma 

atividade da realização do estudo ou como „sujeito‟ para a obtenção de dados; Participação 

em núcleos de pesquisa da UFC; Participação em projetos de extensão da UFC e Atividades 

de monitoria. 

O estágio supervisionado consta das seguintes disciplinas: Estágio I: Teoria e 

Prática do Ensino-Aprendizagem das Habilidades em Língua Espanhola (Sétimo Semestre); 

Estágio de Observação do Ensino-Aprendizagem das Habilidades em Língua Espanhola 

(Sétimo Semestre); Estágio II: Teoria e Prática do Ensino-Aprendizagem da Língua 

Espanhola no Ensino  Fundamental e Médio (Oitavo Semestre); Estágio de Observação do 

Ensino - Aprendizagem da Língua Espanhola no Ensino Fundamental e Médio (Oitavo 

Semestre); Estágio de Elaboração e Aplicação  de Material Didático (Oitavo Semestre); 

Estágio IV: Ensino das Habilidades Comunicativas da Língua Espanhola (Nono Semestre); 

Estágio V: Ensino da Língua Espanhola no Ensino Fundamental e Médio (Nono Semestre). 

 

3.2.2 Os programas das disciplinas de Literatura Espanhola e Hispano-Americana 

 

Nesse tópico expomos os programas das disciplinas de Literatura Espanhola I, 

Literatura Espanhola II, Literatura Hispano-americana I e Literatura Hispano-americana II. 
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As ementas das disciplinas se encontram dentro dos programas gerais de cada disciplina 

disponível no site da UFC. 

Um fato importante que precisa ser considerado, é que os programas gerais das 

disciplinas já são fixados pela universidade sem que haja a possibilidade de alteração a cada 

semestre, ocorrendo assim, um engessamento das ementas. Acreditamos que a participação 

do professor nesse processo seria muito importante, pois ele conhece melhor as necessidades 

dos seus alunos, podendo contribuir na reelaboração dessas ementas. 

Segundo Stenhouse (1984), os currículos constituem procedimentos hipotéticos que 

só podem ser comprovados nas aulas e que os professores somente podem comprovar as 

ideias quando se planeja na forma curricular, ou seja, nós professores somos 

importantíssimos na renovação do ensino ou na concretização de novas teorias educativas. 

Acreditamos que o professor deve ser parte ativa no processo de reconstrução 

dessas ementas, sempre atualizando-as e discutindo-as com todo o corpo docente 

pertencente ao Departamento de Letras. A partir de agora, observemos os programas das 

disciplinas de literatura. 

A disciplina Literatura Espanhola I possui quatro créditos com carga horária total 

de 64 h/a, sendo 48 teóricas e 16 práticas. A ementa baseia-se na abordagem da literatura 

espanhola desde a Idade Média até o Iluminismo, enfatizando-se os principais autores e 

obras. De acordo com a justificativa apresentada no programa, a disciplina é de fundamental 

importância para o conhecimento do patrimônio literário e, por consequência, 

linguístico, cultural e filosófico da Espanha. O conhecimento do acervo literário de um 

idioma e da cultura de um país é essencial para a compreensão e vivência dos aspectos 

idiossincráticos de um povo. Tal conhecimento contribuirá para uma formação holística dos 

alunos do curso, futuros e futuras professores de língua e literatura espanhola. Daí a 

importância, justificativa e relevância desta disciplina para uma compreensão mais sólida e 

abrangente sobre os fenômenos histórico-sociais, linguísticos e artísticos da cultura 

hispânica. 

Os contextos estudados na respectiva disciplina são: A épica medieval castelhana e 

o poema de Mio Cid; O Romancero espanhol; Da Idade Média ao Renascimento: La 

Celestina; Renascimento: poesia e prosa; Cervantes: da transição ao Barroco; Barroco e O 

Iluminismo Espanhol: culminação das tendências humanistas. No que se refere à 

metodologia apresentada no programa, as unidades e assuntos das aulas práticas dar-se-ão 

através de atividades de análises das obras estudadas e apresentação de seminários e/ou 

mini-aulas. 
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A disciplina Literatura Espanhola II possui quatro créditos com carga horária total 

de 64 h/a, sendo 48 teóricas e 16 práticas. A ementa baseia-se na abordagem da Literatura 

Espanhola a partir do Romantismo até a atualidade, em que se ressaltam autores e obras 

representativos. 

A justificativa da disciplina no programa baseia-se na afirmação de que a literatura 

se configura como um dos meios mais ricos de expressão da cultura de um povo. Como 

fruto do engenho humano sobre a palavra, as letras são capazes de mostrar, em sua 

materialidade, as múltiplas possibilidades de construção e uso do sistema linguístico. Da 

mesma forma, através das obras literárias, é possível traçar o caminho histórico seguido 

pelos países nos quais ele tenha sido produzido. A literatura deve fazer parte da formação do 

professor, posto que é representativa para a língua, a história e a cultura. Através do estudo 

da literatura e do escopo que a rodeia, contribuímos para uma formação mais sólida e crítica 

do profissional docente, de forma tal que o aluno consiga obter a dimensão de grandeza 

cultural, linguística e artística do povo, cujo idioma ele estuda. A presente disciplina 

justifica-se, pois, nesse contexto, por estudar a produção literária da Espanha, desde o 

século XIX, a partir do Romantismo até a literatura atual. 

Os contextos estudados na respectiva disciplina são: Contexto socio-histórico-

cultural da literatura nos séculos XIX e XX; A poesia romântica española; A literatura 

dramática no Romantismo Espanhol; O romance no século XIX: histórico, o costumbrismo 

realista e o naturalismo na Espanha; A comédia moratiniana, a alta comédia e o  sainete; 

O Contexto socio-histórico do modernismo da geração de 98; Os poetas modernistas; 

Romance e ensaio modernistas; Pós-modernismo e transição às vanguardas; A vanguarda 

española; Os poetas do Grupo de 27; Federico García Lorca – Teatro e Poesia; A 

literatura espanhola pós-guerra civil: prosa e poesia; e A literatura atual na Espanha. 

Quanto a metodologia apresentada no programa, as unidades e assuntos das aulas 

práticas ocorrem através de apresentações orais e expositivas sobre a produção estudada, 

produção de textos críticos-discursivos sobre os estudos realizados e apresentações críticas-

expositivas sobre a produção literária estudada. 

A disciplina Literatura Hispano-Americana I possui quatro créditos com carga 

horária total de 64 h/a, sendo 48 teóricas e 16 práticas. A ementa baseia-se na abordagem 

do estudo da literatura hispano-americana desde o seu início no período ao século XIX, 

destacando seus principais autores e obras. A justificativa da disciplina no programa baseia-

se na afirmação de que há necessidade de conhecimento por parte dos estudantes do curso de 

Letras-Espanhol das particularidades e principais características literárias e culturais dos 
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países da América Hispânica como modo de complementar sua formação de professores do 

idioma espanhol. 

Os contextos estudados na respectiva disciplina são: O período Colonial: 

contextualização histórica e Diários de navegación; O período colonial: cartas, crônicas de 

conquistas, textos escritos a partir dos relatos pré-colombianos; Barroco: características e 

contextualização  do  movimento; Barroco: principais autores e obras; Ilustração e seus 

reflexos nos autores e obras americanas; Neo-classicismo e pré-romantismo: principais 

autores e obras; Romantismo: diversidade do movimento ao longo do subcontinente; 

Romantismo: autores e obras representativos. Com relação à metodologia apresentada no 

programa, as unidades e assuntos das aulas práticas ocorrem através da apresentação de 

seminários e/ou debates. 

A disciplina Literatura Hispano-Americana II possui quatro créditos com carga 

horária total de 64 h/a, sendo 48 teóricas e 16 práticas. A ementa baseia-se na abordagem 

do estudo da literatura hispano-americana do século XIX à produção literária contemporânea, 

destacando seus principais autores e obras. A justificativa da disciplina no programa baseia-

se na afirmação de que há necessidade de conhecimento por parte dos estudantes do curso de 

Letras-espanhol das particularidades e principais características literárias e culturais dos 

países da América Hispânica como modo de complementar sua formação de professores do 

idioma espanhol. 

Os contextos estudados na respectiva disciplina são: Pós-romantismo: literatura 

parnasiana e naturalista; Modernismo: contextualização do movimento; Modernismo: 

suas fases e principais autores e obras; pós-modernismo; Vanguarda: contextualização dos 

movimentos; Vanguarda: principais autores e obras; Literatura do boom x nueva narrativa; e 

Literatura contemporânea. No que se refere à metodologia apresentada no programa, as 

unidades e assuntos das aulas práticas se realizam através da apresentação de seminários e/ou 

debates. 

Para analisarmos o currículo exposto acima, necessitamos entender que para 

formarmos um profissional capaz de ser professor de Língua Espanhola e suas respectivas 

literaturas, o aluno deve transformar-se em um filólogo, ou seja, possuir todos os 

conhecimentos básicos sobre seu objeto de estudo, podendo também exercer a profissão de 

crítico literário, editor ou tradutor, como também professor, necessitando assim da base 

metodológica para que saiba como utilizar esses conhecimentos em sala de aula. 

É nessa ampla perspectiva que a educação literária na universidade deve direcionar 

seu ensino. Os programas das disciplinas e suas respectivas ementas devem ser os elementos 
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norteadores para o professor. É importante que o aluno consiga ao final de sua formação 

literária na Universidade, analisar e interpretar um texto literário, mas também seja capaz de 

utilizar esses conhecimentos de crítica, teoria e história literária durante suas aulas. Se o 

aluno não receber esse conhecimento metodológica durante a sua formação, ele não se sentirá 

apto a utilizar futuramente em suas aulas um texto literário como recurso para o ensino. 

A partir da descrição das disciplinas, onde estão dispostos a descrição dos 

conteúdos, a metodologia e as atividades realizadas nas aulas, observamos que sua 

organização se dá através de uma abordagem historicista da literatura, ou seja, os conteúdos 

são abordados em uma progressão histórica. De acordo com Mendoza (2001), a 

predominância nos currículos de Letras se centra na orientação historicista, onde os 

conteúdos conceituais apresentam caráter enciclopédico (biográfico, histórico e 

metaliterário), enquanto os planejamentos centrados nos procedimentos e 

desenvolvimento de habilidades vinculadas com a formação leitora e com a educação 

estética ou estão ausentes ou só estão presentes de maneira superficial e imprecisa. 

Defendemos a ideia de que as ementas das disciplinas devem ser estruturadas em 

uma divisão por gêneros literários e não por períodos históricos, superando assim uma 

abordagem terminológica. Concluímos, a partir da leitura feita dos cronogramas e ementas, 

que o curso em estudo não dá o espaço devido para a leitura e análise de obras literárias, 

sendo seu foco a cronologia dos movimentos. 

Com relação à metodologia das disciplinas de literatura observamos uma escassez 

de atividades voltadas para a leitura das obras literárias e uma completa ausência no 

tratamento da aplicação do texto literário como recurso para o ensino. É necessário que os 

alunos obtenham formação para serem capazes de utilizar nas suas aulas os textos literários, 

como também sejam capazes de discutir sua própria prática docente na busca de novas 

soluções para o ensino. É importante que sejam levantadas discussões como: O texto 

literário pode ser utilizado em todos os níveis de ensino?, O texto literário é um material 

autêntico? , Em que medida posso utilizar um texto literário na minha aula?. 

No universo que vivenciamos de um professor de Língua Espanhola, ele deve estar 

preparado para ser professor desde o ensino básico ao nível superior, além de cursos de 

idiomas. Sabemos que é um universo de níveis muito diferentes, por isso cabe a 

universidade buscar que a formação do professor seja embasada nas três perspectivas 

apresentadas por Mendoza, para que em suas futuras aulas esses professores não 

reproduzam os mesmos erros, tornando assim um problema cíclico na educação. 
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3.3 Os manuais didáticos e o uso do texto literário: algumas pesquisas 

 

Nesse tópico apresentamos o tratamento dado à literatura em sala de aula, com o 

fim de apresentar uma visão atual da situação do texto literário como instrumento didático 

utilizado nas aulas de Língua Espanhola. Apresentamos a seguir dados de artigos, 

dissertações e teses publicados na última década com pesquisas relacionadas ao tema. As 

pesquisas versam sobre a presença do texto literário em manuais didáticos de cursos de 

idiomas e materiais aplicados no Ensino Médio, propostas didáticas para a inserção do texto 

literário nas aulas de línguas estrangeiras e a importância dada à literatura na formação dos 

professores de Língua Espanhola. 

 

3.3.1 A presença do texto literário nos materiais de língua espanhola 

 

Nesse tópico expomos um breve resumo sobre as pesquisas realizadas na última 

década sobre a análise da presença do texto literário nos livros de Ensino Fundamental II, 

Ensino Médio e métodos de ensino de línguas. 

Fernandes e Marreiro (2010) analisaram os manuais “Interacción e Esencial”. Foi 

observado que a quantidade dos textos literários em ambos os livros é ínfima e explorada de 

maneira puramente gramatical, na maioria dos casos. 

Nos manuais “Interacción”, é frequente a utilização de textos literários no início das 

unidades, o que se pressupõe a intencionalidade que o texto literário seja lido. Na maioria 

dos casos, as atividades seguem uma linearidade, entretanto o tipo do enunciado gira em 

torno de responder, justificar, preencher lacunas, encontrar no texto, relacionar colunas, 

demonstrando assim que o aluno não precisa se esforçar para a realização das atividades. 

Nos manuais “Esencial”, dastaca-se que a maioria dos textos literários estão 

inseridos nos finais das unidades, alguns chegando a se localizar nos cadernos de atividades, 

constituindo-se como apêndice. Com relação à conectividade entre as atividades propostas 

e os textos, não existe uma sequência anterior ou posterior entre eles, ou seja, constituem-se 

de maneira isolada ou autônoma. 

Dantas e Lima (2010) analisaram os materiais didáticos em língua espanhola de 

dois livros destinados ao ensino de espanhol de curso de idiomas, “Aula Internacional I” e 

“Español en Marcha I”. No total foram encontrados apenas 5 (cinco) textos literários. 

No primeiro método foram encontrados quatro textos literários e no segundo um. 
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De acordo com a análise feita, observou-se que nos quatro textos do primeiro livro 

ocorre uma relação temática e lexical com a unidade. As atividades que complementam 

o texto desenvolvem as quatro habilidades linguísticas, o que comprova a utilidade dos 

textos literários e a eficácia da sua utilização. 

No segundo método supracitado, o único texto presente no método encontra-se 

no final da unidade, não ocorrendo uma conexão com a mesma. 

Moreira, Braga e Sousa (2012), pesquisaram a utilização de textos literários nos 

manuais de língua espanhola para o Ensino Médio “Enlaces”, “Sínteses” e “Ahora Sí”. 

Nos livros selecionados para a análise, relativo ao volume três de cada coleção, foi apurado 

um pequeno número de textos literários. 

O manual “Enlaces”, contempla poucos textos e limitam-se a uma pequena 

variedade de gêneros que praticamente utilizam canções e poemas ou fragmentos de poemas. 

As atividades consistem em exercícios isolados referidos a um mesmo texto, porém formam 

uma sequência. Cada atividade consiste em responder a perguntas sobre o texto. A seção 

destinada ao vestibular não possui nenhum texto literário. 

Em relação às habilidades ativadas nos alunos, os textos literários estudados ativam 

a compreensão leitora e auditiva, por se mostrarem na forma de canções e poemas, gerando 

assim espaço para as atividades de leitura do mundo explorado na aula. 

O manual “ Síntesis”, apresenta uma escassez de textos em cada unidade do 

volume. Dos textos utilizados encontram-se poemas e canções, presentes nas unidades e no 

material específico para o vestibular. A partir dos textos são trabalhadas atividades que 

ativam a análise de fenômenos linguísticos no texto, a expressão oral e a compreensão 

leitora e auditiva. Cada atividade consiste em responder a perguntas sobre o texto, sublinhar 

no texto e falar sobre o texto com outros colegas. 

O manual “Ahora sí” também se registra uma pequena quantidade de textos 

literários. Os gêneros encontrados foram contos, poemas e fragmentos de poemas. Na seção 

destinada ao vestibular não há nenhum texto literário. Dos cinco textos encontrados neste 

manual, três estão inseridos no centro da unidade e dois no final. Cada atividade consiste em 

escrever um texto semelhante e responder a perguntas sobre o texto estudado. As atividades 

propostas ativam a compreensão leitora e auditiva. 

A partir das pesquisas acima podemos concluir que o texto literário ainda possui um 

papel insignificante nos manuais de ensino. A pequena variedade de gêneros literários e a 

forma como as atividades baseadas no TL são desenvolvidas é preocupante, pois só estão 

sendo aproveitadas algumas funções do TL, entre as inúmeras que ele pode desenvolver. 
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Ademais o TL não pode estar desconectado tematicamente do resto da unidade, ele deve ser 

o centro da unidade didática e não aparecer apenas ao final do conteúdo como mero 

aprofundamento cultural, pois esta é apenas uma de suas funções. Questionamos o motivo 

pelo qual o núcleo das unidades didáticas geralmente é um diálogo criado para aquela 

unidade e não um TL, material autêntico, escrito para nativos, onde poderiam ser 

desenvolvidas todas as suas funções como deleite, contexto cultural, social, político, como 

também serem trabalhadas as quatro habilidades linguísticas para o aprendizado de uma 

língua como ler, falar, escrever e ouvir. 

 

3.3.2 A importância dada à literatura na formação do professor de língua espanhola 

 

Paiva (2012) pesquisa em sua dissertação sobre a presença do TL nas disciplinas de 

metodologia I e II de Língua Espanhola do Curso Superior de Licenciatura em Letras da 

UERN. 

Observando apenas os objetivos propostos relacionados ao tema em que estamos 

investigando, a pesquisa baseia-se em observar os conteúdos de ensino que norteiam 

os programas das disciplinas supracitadas e em investigar se estes programas 

contemplam o texto literário na sua proposta de ensino, como também apontar quais as 

convicções encontradas na voz dos professores dessas disciplinas a respeito do trabalho 

com o texto literário na sua proposta de ensino. 

Os resultados da pesquisa mostram que o TL não é explorado nessas disciplinas, 

que são indispensáveis na formação de um professor de línguas e que apesar dos professores 

investigados acreditarem que o TL contribui para a aquisição dos aspectos culturais e para o 

desenvolvimento das habilidades linguísticas, eles não contemplam na disciplina de 

metodologia, pois afirmam que os objetivos do programa não direcionam para este fim. 

Aragão (2006) pesquisa em sua tese sobre a forma em que a literatura é 

tratada didaticamente sobre três perspectivas: objeto de estudo, recurso para o ensino e 

formação de leitores. 

O trabalho tem como corpus de análise o Curso Superior de Licenciatura em Letras 

com habilitação em Língua Espanhola da UECE. Foi realizada uma investigação 

avaliativa, pois indaga sobre a eficácia do programa de formação do curso mencionado, mas 

se reveste de aspectos de investigação-ação no sentido que reflete sobre os caminhos que 

deve seguir um educador para um melhoramento da sua prática, incidindo assim uma 
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reforma curricular e para a procura de uma orientação dos estudantes para uma mudança, 

através de novas investigações posteriores. 

Sobre a consideração da literatura tratada como objeto de estudo foram constatadas 

atividades centradas na vida e obra dos autores, dos períodos literários e gêneros. Os alunos 

questionados destacaram uma escassez de oportunidades para realizar análises literárias 

mais aprofundadas. 

Dos três objetos didáticos dados à literatura citados anteriormente, a literatura como 

objeto de estudo parece ser o único reconhecível através de diversos instrumentos. É como 

se a literatura na UECE fosse estudada somente como objeto de estudo e ainda de maneira 

insatisfatória. No entanto, há alguns projetos de pesquisas propostos pelo Mestrado em 

Linguística Aplicada da mesma instituição, que estão mudando essa realidade. 

No tratamento dos textos literários utilizados como recurso para o ensino, os alunos 

pesquisados expuseram que não se sentiam preparados para o ensino da literatura e que 

também não se consideravam capazes de utilizar materiais literários no ensino de língua 

espanhola. 

Com relação à função da literatura como formadora de leitores, foi constatado que a 

leitura não é uma das atividades mais promovidas durante a formação literária do graduando. 

Poucos entrevistados consideravam-se “muito preparados” para ler e interpretar textos 

literários. Os professores entrevistados reconhecem essa deficiência de leitura que os alunos 

possuem e assumem seu papel de mediadores de atividades de leitura.  

 

3.3.3 Propostas  didáticas para a inserção do texto literário nas aulas de línguas 

estrangeiras 

 

Apresentamos a seguir três pesquisas onde são desenvolvidas propostas de 

atividades com o uso do TL nas aulas de E/LE. A exposição dessas atividades é de extrema 

importância para conhecermos as novas propostas didáticas que estão sendo desenvolvias 

tendo como base o TL. 

Valades (2004) elabora uma proposta didática baseada na poesia da escritora 

espanhola Carmen Martín Gaite. 

A proposta divide-se em três partes e tem como objetivo revisar os conteúdos 

gramaticais abordados, partindo de um material distinto do que costuma oferecer o livro 

didático, despertando também o interesse pela literatura. 
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A primeira parte da atividade está centrada na interpretação de texto, na 

compreensão da sua mensagem e na ampliação do conteúdo lexical. Na segunda, o poema é 

utilizado como apoio para revisar os conteúdos linguísticos, como também para aprofundar a 

interpretação textual nas diversas possibilidades de percepção. Por fim, na terceira parte são 

utilizados dois poemas, onde são abordados os aspectos gramaticais, tentando relacionar o 

tema entre os dois textos. 

García (2006) apresenta uma proposta para a aplicação de atividades 

comunicativas em textos literários de língua espanhola. As atividades propostas se 

subdividem em atividades de pré-leitura, atividades para manter o interesse, atividades de 

exploração dos pontos cruciais e atividades finais. 

Calvo (2010) propõe em seu estudo a análise de dois contos que constituem uma 

proposta didática concreta, demonstrando assim que o ensino de literatura é 

primeiramente um espaço de relação interativa. Os contos trabalhados na atividade são La 

llave da escritora argentina Luisa Valenzuela e Tanta agua tan cerca de casa do escritor 

americano Raymond 

Carver. 
São desenvolvidos, nas atividades propostas, aspectos como a intertextualidade, a 

comparação de registros textuais, a mudança da voz narrativa, palavras alheias e próprias, as 

vozes cruzadas, postos de encontro, recepções leitoras, dentre outros, com o objetivo de 

desenvolver estratégias que facilitem o contraste entre os dois textos, fazendo com que o leitor 

consiga dialogar com os textos e estabelecer relações intertextuais entre eles. A 

intertextualidade e a presença de diálogos nos textos narrativos ativam a participação criativa 

na leitura, desenvolvendo também uma melhor análise crítica literária. A comparação entre 

textos é uma produtiva estratégia para desenvolvermos a competência leitora. 

Primeiramente se faz um uma análise de cada texto isoladamente, acompanhado das 

conclusões que buscam pontos de convergência entre as duas histórias. 

Essas propostas para o ensino do espanhol através da literatura têm como principal 

função ajudar os professores a desenvolver seu trabalho docente e também servir como base 

para posteriores estudos sobre o tema. É importante que se desenvolvam mais propostas 

didáticas com o uso do TL, para que esse material sirva de base para os professores aplicarem 

em suas aulas, tentando modificar assim a forma como o TL é trabalhado atualmente. 
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4 A LITERATURA TRATADA DIDATICAMENTE COMO OBJETO DE ESTUDO, 

COMO RECURSO PARA O ENSINO E COMO FORMADORA DE LEITORES: 

DISCUSSÕES, ANÁLISES E PERSPECTIVAS 

 

O presente capítulo trata da metodologia da nossa pesquisa, da descrição dos dados 

e discussão dos resultados, coletados a partir da observação das aulas e questionários 

aplicados aos professores e alunos. 

 

4.1 Aspectos Metodológicos da pesquisa 

 

Segundo Merriam (1988), o estudo de caso consiste na observação minuciosa de 

um contexto, ou indivíduo, de uma única fonte de documentos ou de um acontecimento 

específico. Classificamos nossa pesquisa como um estudo de caso, pois observamos 

detalhadamente o contexto de uma universidade sob o olhar dos professores, alunos e a 

observação direta das aulas, ou seja, obtivemos a informação de várias entidades no seu 

ambiente natural, aplicando alguns métodos de coletas de dados. 

De acordo com Yin (1990), o estudo de caso é uma forma de se fazer pesquisa 

social empírica ao investigar um fenômeno atual dentro de seu contexto de vida real, 

onde as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são claramente definidas e na situação 

em que múltiplas fontes de evidências são usadas. 

Tuckman (2000) refere que as fontes para obtermos dados num estudo de caso são 

normalmente de três tipos: entrevistas, documentos vários e através da observação. A 

coleta de dados neste estudo baseou-se fundamentalmente nas observações diretas na sala 

de aula, nos questionários aplicados aos professores e alunos e na reunião de documentos do 

curso como os programas das disciplinas, o projeto político pedagógico e a estrutura 

curricular. 

Baseando-se em Andrade (2001), a presente pesquisa classifica-se, quanto aos seus 

objetivos, como descritiva, pois os fatos são observados, analisados, classificados e 

interpretados sem que o pesquisador interfira neles, ou seja, nesse tipo de pesquisa, o 

investigador procura conhecer e interpretar, sem interferências, como se dá o fenômeno 

que ele pretende pesquisar. 

No que se refere ao caráter de estudo, classificamos nossa pesquisa como 

exploratória, pois apesar de não haver uma interferência no ambiente investigado, ela está 

interessada em encontrar e perceber fenômenos, tentando classificá-los, descrevê-los e 
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interpretá-los. E quanto à forma de levantamento de dados, esta pesquisa é primária, pois os 

dados, no contexto da pesquisa, foram colhidos pela primeira vez. 

Já no que concerne à abordagem do problema, e à análise dos dados coletados, esta 

pesquisa se classifica como quanti-qualitativa, pois apresentamos em números os resultados 

obtidos pelos questionários respondidos pelos alunos, numa perspectiva quantitativa, 

paralelamente analisamos também, a partir das respostas dos questionários dos professores e 

dos dados proporcionados pelas observações das aulas de maneira subjetiva, isto é, numa 

perspectiva qualitativa. 

A pesquisa foi realizada no Curso de Letras com Habilitação em Língua Espanhola 

e suas respectivas Literaturas da Universidade Federal do Ceará, Campus do Benfica, 

localizado em Fortaleza. O referido curso, sob o Código 2010.1A, é ofertado na modalidade 

presencial, no turno da noite, licenciatura plena e composto por nove períodos. 

O Departamento de Letras Estrangeiras da Universidade Federal do Ceará oferta 

para o Curso de Letras cinco Licenciaturas em Línguas Estrangeiras Modernas e suas 

respectivas Literaturas (alemão, espanhol, francês, inglês e italiano), na modalidade dupla 

habilitação (português e uma língua estrangeira), e uma Licenciatura em Língua Portuguesa 

e Línguas Clássicas (grego e latim). 

A escolha do contexto da pesquisa se deu devido o nosso interesse em analisar um 

Curso já implementado no mercado há vinte anos e também pelo fato de a UFC se destacar 

na avaliação do ensino superior realizada pelo MEC. Com conceito 4 (quatro), ela é 

considerada a melhor universidade do Ceará, ficando em 24º lugar na posição nacional e 

como segunda melhor do Nordeste, dados que podemos encontrar no próprio site da 

Universidade. 

Os informantes escolhidos para a nossa pesquisa são os professores que estavam 

ministrando as disciplinas de Literatura Espanhola II e Literatura Hispano-americana I no 

semestre que realizamos a nossa coleta, 2014.1, e os alunos que estavam cursando as 

respectivas disciplinas, somando um total de doze alunos e dois professores. 

Os instrumentos para a coleta de dados foram dois questionários aplicados: um aos 

professores ministrantes das disciplinas citadas acima e outro aos alunos matriculados nas 

mesmas. 

Escolhemos o questionário, pois acreditamos ser um meio eficiente para a obtenção 

de informações sobre um assunto, pois possibilita identificar posturas e opiniões 

relacionadas ao tema de interesse do pesquisador. Gil define a seguir o que seria um 

questionário. 
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[...] O questionário é uma técnica de investigação composta por um conjunto de 

questões que são submetidas a pessoas com o propósito de obter informações sobre 

conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, aspirações, 

temores, comportamento presente ou passado etc. (GIL, 1991, p.121). 

 

Para a observação das aulas, elaboramos um protocolo de observação. Este 

instrumento nos guiou durante as observações e nos auxiliou durante a coleta dos dados 

que seriam confrontados com as respostas dos questionários dos professores e alunos, uma 

vez que acreditamos que apenas os dados oferecidos pelos questionários não nos 

possibilitariam dar conta desse universo tão complexo que são as ações do professor em sala 

de aula. 

As observações foram realizadas no semestre de 2014.1 e as modalidades 

dessas observações, de acordo com a divisão proposta por Andrade (2001), foram: não 

participante, visto que houve apenas a observação do pesquisador; sistemática, pois foi 

estruturada, com as finalidades e fenômenos que desejavam ser analisados já delimitados; 

individual, por ser desenvolvida por apenas uma pessoa; e na vida real, realizada no 

ambiente natural dos fenômenos. 

A partir de agora discutiremos como ocorre a educação literária no contexto da 

Universidade Federal do Ceará, ou seja, qual a perspectiva didática que o aluno, futuro 

professor de Língua Espanhola, necessita adquirir no tratamento com o texto literário. Nossa 

discussão será embasada na obra de Mendoza (1998, 2001, 2004, 2007). Ele apresenta em 

sua teoria que a literatura deve ser tratada didaticamente como objeto de estudo, como 

recurso para o ensino e como formadora de leitores. 

Ao capacitar os estudantes para que possam exercer o papel de críticos literários, 

capazes de realizar uma análise filológica do texto literário, desenvolvemos o primeiro 

objetivo proposto por Mendoza, ou seja, tratar a literatura como objeto de estudo. Se o aluno 

não consegue interpretar adequadamente um texto literário, ele não conseguirá utilizá-lo 

futuramente em suas aulas. 

O segundo objetivo determinante da educação literária na Universidade para a 

formação de professores é utilizar o texto literário como recurso para o ensino. O uso do 

texto literário em sala de aula, se bem planejado e selecionado traz muitas vantagens aos 

alunos, devido à riqueza de aspectos linguísticos e culturais, enriquecendo também a 

competência comunicativa. É importante que os alunos, futuros professores, aprendam a 

utilizar os textos literários como materiais de ensino e saibam da importante ferramenta 

que eles constituem para suas futuras aulas. O professor da disciplina deve sempre averiguar 
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se os textos trabalhados na disciplina podem adequar-se à sala de aula, seja em cursos de 

idioma, ensino básico nas escolas ou em aulas aprofundadas de literatura. É 

importantíssimo que os alunos em formação consigam identificar a potencialidade dos 

textos trabalhados em sala para uma possível ferramenta futura para o ensino. Ao final de 

sua formação, o aluno deve sentir-se preparado para trabalhar com textos literários desde os 

níveis mais simples ao ensino de literatura de níveis mais avançados. 

O terceiro objetivo é formar leitores competentes. Devemos desenvolver no aluno 

a capacidade de refletir sobre o sentido de uma obra, contribuindo com a construção do seu 

significado. Para que isso ocorra, o ambiente da sala de aula deve ser de troca de 

informações. A participação do aluno é muito importante nesse processo. A interpretação do 

texto deve ser construída a partir de discussões do professor e dos alunos, mas jamais deve 

ser imposta uma interpretação tida como “correta”. Devemos motivar no aluno, através da 

literatura, o prazer da leitura. É como se fôssemos ensiná-lo a apreciar a literatura e desfrutar 

dos textos. Sabemos da dificuldade do brasileiro com a leitura, como foi citado no primeiro 

capítulo, em que muitos alunos chegam ao nível superior muito aquém do desejável com 

relação à competência leitora. É nesse momento que o professor da disciplina deve ter todo 

um cuidado para introduzir textos que permitam uma conexão com os alunos. O nível do 

texto e o tema são dois pontos importantes a serem observados pelo professor, como 

também a forma como esse texto será estudado em sala. 

Seguem adiante a análise sobre o material coletado na Universidade Federal do 

Ceará, analisados separadamente no semestre 2014.1. Iniciamos com os dados que 

apresentam um panorama da visão dos alunos sobre o ensino da literatura no contexto 

pesquisado. 

 

4.2 A voz dos alunos 

 

Os questionários coletados foram dos alunos do curso de Letras Espanhol da 

Universidade Federal do Ceará que estavam cursando as disciplinas de Literatura 

Espanhola II e Literatura Hispano-americana I, do semestre 2014.1. Os questionários foram 

respondidos presencialmente por todos os alunos que estavam presentes no dia da sua 

aplicação, totalizando 12 alunos. O número de faltosos não ultrapassou 30%. 

O questionário aplicado aos alunos é semiestruturado, sendo dez questões objetivas, 

uma subjetiva e uma objetiva/subjetiva. Para uma melhor visualização dos resultados, 

optamos por fazer gráficos a partir das respostas dos alunos. 
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Na primeira pergunta, solicitamos aos alunos que eles classificassem seu nível de 

leitura literária. Seguem os dados abaixo.  

 

Gráfico 1: Nível de leitura literária  

 

Fonte: Respostas do questionário aplicado aos discentes – Apêndice B 

 

Observamos a partir do gráfico que nenhum aluno considera seu nível leitor 

muito bom, 50% o julgam bom, 41,67% regular e 8,33% muito ruim. A partir desses dados 

podemos ratificar que os alunos do curso de Letras também possuem dificuldade com o 

texto literário. Como mencionado no capítulo 1, no Brasil existe um déficit leitor. Há 

várias pesquisas realizadas no Brasil para melhor entender e tentar modificar essa realidade, 

mas ainda é um problema alarmante para a população brasileira. 

O segundo ponto questionado indaga se o conhecimento em língua materna 

contribui na leitura de textos literários em língua espanhola. Observemos as respostas. 

 

Gráfico 2: A contribuição da língua materna no aprendizado de uma LE 

 
Fonte: Respostas do questionário aplicado aos discentes – Apêndice B 
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Devido à língua portuguesa e à língua espanhola serem derivadas da língua latina, 

ambas possuem uma estrutura similar, tanto lexical, como gramatical. Acredita-se que o 

aluno que possui um bom nível leitor na língua materna terá mais facilidade com a leitura 

literária da língua espanhola. Com base nos dados do gráfico acima, 75% dos alunos 

responderam que o conhecimento na língua portuguesa contribui para um melhor domínio 

leitor da língua espanhola, 25% responderam que sempre contribui e nenhum aluno 

marcou as opções “raramente” e “nunca”. 

O terceiro ponto observado se refere à variedade de obras literárias em língua 

espanhola presentes na biblioteca da Universidade. 

 

Gráfico 3: Variedade de obras literárias na biblioteca 

 

Fonte: Respostas do questionário aplicado aos discentes – Apêndice B 

 

Observamos que 41,67% dos alunos afirmam que a biblioteca da Universidade 

possui uma boa quantidade de livros na área de literatura espanhola e hispano-americana, já 

58,33% afirmam que a quantidade é insuficiente. 

Acreditamos que um bom acervo literário presente na biblioteca da Universidade 

estimula o aluno a leitura de obras. No Brasil, os livros ainda são muito caros para o 

consumo da maioria da população, sendo responsabilidade das instituições públicas 

disponibilizar o acesso à informação através de bibliotecas físicas e digitais, com um acervo 

de qualidade, concedendo também salas específicas de leitura com cabines individuais e 

acesso à internet para pesquisas. Para que novos cursos superiores sejam aprovados no 

Brasil, o MEC vistoria as condições físicas das Universidades, e um dos critérios observados 

é justamente a biblioteca e sala de leitura, a lógica então seria que todos os cursos possuíssem 
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um bom acervo e condições físicas estruturadas, mas infelizmente a realidade não condiz 

com o que a lei impõe. 

O quarto ponto discutido se refere à dificuldade na leitura de obras literárias em 

língua espanhola. 

 

Gráfico 4: Dificuldade na leitura de obras literárias em E/LE  

 

Fonte: Respostas do questionário aplicado aos discentes – Apêndice B 

 

A partir do gráfico podemos constatar que 58,33% dos alunos declaram sentir 

raramente dificuldade na leitura de obras literárias na língua estudada, enquanto 

41,67% atestam que possuem apenas às vezes essa dificuldade. Nenhum aluno marcou as 

opções “nunca” e “sempre”. 

Se compararmos as respostas da pergunta 4 com as da pergunta 1 nos questionamos 

como mais de 50% dos alunos classificam seu nível de leitura literária como regular ou muito 

ruim e ao perguntarmos sobre a dificuldade com as obras literárias em língua estrangeira 

mais da metade informaram que só possuem raramente dificuldade com a leitura dessas 

obras. Esse ponto observado poderá ser analisado em futuras pesquisas, pois com os dados 

coletados não conseguimos compreender como um aluno que possui facilidade ao ler um 

texto literário considera seu nível leitor ruim. 

No quinto ponto abordado foram expostas quatro afirmações. Os alunos deveriam 

apontar uma das opções: “concordo”, “não estou seguro” e “discordo”. A primeira afirmação 

feita foi “Só leio literatura espanhola quando a linguagem é simples ou adaptada.”. 
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Gráfico 5: Leitura de literatura espanhola 

 

Fonte: Respostas do questionário aplicado aos discentes – Apêndice B 

 

Apenas 8,33% concordam com afirmação acima, 16,67% não estão seguros para 

responder e 75% discordam. Assim, a maioria dos alunos acredita que a obra literária deve 

ser lida originalmente e não apenas adaptada. Ao levarmos uma obra literária para um 

estudante da língua que não esteja sendo formado para ser professor é concebível que este leia 

obras adaptadas, mas acreditamos que um futuro professor deve ter acesso não apenas a obra 

adaptada ou linguagem fílmica dessa obra, mas sim a leitura e interpretação crítica do seu 

texto original e completo.  

A segunda afirmação do quinto ponto foi “Não gosto de opinar sobre literatura, 

pois temo estar equivocado.” 

 

Gráfico 6: Segurança ao discutir literatura  

 

Fonte: Respostas do questionário aplicado aos discentes – Apêndice B  
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Verificamos que 8,33% concordam com a afirmação supracitada, 33,33% não se 

sentem seguros para responder e 58,33% discordam. Acreditamos que a literatura deve ser 

um assunto sempre discutido em sala de aula. Deve haver uma aproximação do texto 

literário com o leitor. Infelizmente observamos, a partir dos dados acima, que ainda existe 

um distanciamento com o texto literário, como se este fosse de difícil compreensão por 

apresentar um léxico muito variado, estruturas bem formuladas e uma grande variedade de 

metáforas. O que ocorre muitas vezes é que o texto escolhido não está no nível da turma, ou 

não foi trabalhado previamente. Ainda existe um tabu em se trabalhar o TL em aulas para 

alunos iniciantes, como se o TL fosse um texto complexo. Há uma diversidade de gêneros 

literários em vários níveis. Cabe ao professor saber escolher o melhor texto e a maneira que 

irá desenvolver em sala de aula. A terceira afirmação realizada foi “A literatura só é 

necessária na formação de professores.”. 

 

Gráfico 7: A importância da literatura 

 
Fonte: Respostas do questionário aplicado aos discentes – Apêndice B 

 

Constatamos que 100% dos alunos discordam da afirmação acima. A literatura, 

como mencionado no segundo capítulo, é importante na formação de qualquer pessoa. Ela 

nos proporciona deleite, cultura e amplia nossa visão de mundo. Para Pontes (2012) a 

literatura estimula o leitor a vivenciar as ideias fantasiadas do autor, sem deixar de lado as 

experiências acumuladas pelo próprio leitor. A autora ainda afirma que a obra literária, como 

toda obra artística, pode produzir diversas significações, possibilitando uma variedade de 

interpretações que se relacionam diretamente com vivências preexistentes do leitor. 
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Na quarta e última afirmação da quinta questão afirmamos que “A literatura é 

indispensável para o aprendizado do espanhol como língua estrangeira.” 

 

Gráfico 8: A literatura no aprendizado de E/LE 

 
Fonte: Respostas do questionário aplicado aos discentes – Apêndice B 

 

Todos os alunos concordam com a afirmação acima. Sabemos da importância de 

trabalharmos o texto literário no aprendizado de uma língua estrangeira. Por ser um tipo de 

texto escrito para nativos, diferente dos textos produzidos para os manuais de ensino 

de idiomas, possui conhecimentos linguísticos, discursivos e culturais. Consideramos que o 

texto literário pode ser a base para trabalhar todas as habilidades linguísticas. 

Várias pesquisas realizadas no Brasil mostram que o texto literário ainda é 

trabalhado minimamente nos manuais de ensino para o Ensino Médio e para os cursos de 

idioma. Outros gêneros aparecem com maior frequência como textos publicitários, 

informativos, jornalísticos, de opinião, etc. 

Acreditamos que o TL é o mais rico dos textos, a partir dele introduzimos temas 

sociais, emocionais, econômicos, políticos, preparando o leitor para se tornar um ser mais 

crítico, mais perceptivo, desenvolvendo assim uma formação mais integral. 

Ao aprender uma L2 temos de conhecer estruturas diversificadas para conseguirmos 

produzir nosso próprio discurso. Muitos cursos de idiomas e métodos de ensino possuem a 

didática de repetir frases prontas para que o aluno consiga reproduzi-las em alguns contextos 

de comunicação. Acreditamos que para termos um falante proficiente no idioma, ele deve ter 

contato não apenas com diálogos produzidos para a aprendizagem da língua nos manuais de 
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ensino, mas sim com a leitura, discussão e interpretação de variados gêneros literários 

produzidos para os falantes nativos. 

No sexto ponto perguntamos quais conteúdos são mais abordados nas disciplinas 

de Literatura Espanhola e Literatura Hispano-americana. 

 

Gráfico 9: Conteúdos abordados nas disciplinas de Literatura  

 
Fonte: Respostas do questionário aplicado aos discentes – Apêndice B 

 

No questionário, dispomos de nove opções de conteúdos e a opção “outros”, se os 

alunos quisessem indicar algum conteúdo adicional. Constatamos que 83,33% dos alunos 

afirmam que os gêneros literários é um assunto abordado durante as aulas, 58,33% 

resumos de obras, 75% leitura e análise de obras completas, 58,33% relação 

cultura/língua/literatura, 91,67% leitura e análise de fragmentos de obras, 8,33% didática da 

literatura, 58,33% períodos ou escolas literárias, 16,67% teoria literária e 66,67% vida e obra 

de autores. Nenhum aluno adicionou informações na opção “outros”. 

Observamos a partir das respostas um dado muito preocupante referente à didática 

da literatura e à teoria literária.  Ambos estão sendo trabalhados minimamente nas aulas 

de Literatura. Na questão sete foi indagado se a metodologia utilizada nas disciplinas é 

a mais adequada para o ensino de literatura. Todos os alunos responderam que sim. Em 

seguida, foi solicitado que os mesmos citassem aspectos positivos e negativos da 

metodologia. 

Dentre os aspectos positivos citados destacam-se: análise crítica de obras literárias, 

leitura de obras pouco conhecidas, fragmentos autênticos de obras, contexto histórico da 
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obra, filmes relacionados ao tema da aula, seminários sobre as obras e autores estudados, 

seleção das principais obras e autores, teatro baseado nas obras e a valorização da opinião 

dos alunos durante as discussões. 

De acordo com Acquaroni (2007), todos esses recursos citados anteriormente levam 

o aluno à aquisição de diferentes tipos de conhecimento e ao desenvolvimento das 

competências comunicativa, literária, cultural e metafórica. 

Mendoza (2007) comenta que ler fragmentos estimula a leitura de obras completas e 

que o aluno aprende e infere novos conhecimentos sobre a língua falada e a expressão 

escrita. Além disso, o autor atesta que os materiais autênticos são produtos de uma criação 

linguística; refletem e reproduzem a diversidade de possíveis usos, de modalidades de 

discurso e de situações de interação verbal; trazem abundantes exemplos de uso, de 

variedades sociolinguísticas, de diversas modalidades de registros e convenções expressivas 

para ampliar o conhecimento e as competências linguísticas, comunicativa, pragmática e 

sociocultural, através da diversidade de recursos expressivos. 

Dentro os aspectos negativos citados, destacam-se tempo curto para estudar as 

obras de forma detalhada devido à complexidade do conteúdo estudado, nem sempre se 

consegue estabelecer uma relação entre as obras e o contexto histórico, falta de incentivo 

individual aos alunos, poucas disciplinas na área da literatura, grade curricular mal 

elaborada, ou seja, muitos conteúdos para pouco tempo e dificuldade por não possuir 

leituras prévias e falta de conhecimento literário. 

A partir dessas respostas, observamos que não há tempo suficiente para que o texto 

literário seja trabalhado de forma completa. Sugerimos então que as disciplinas de literatura 

sejam reestruturadas e que haja um acréscimo no número de disciplinas específicas de 

literatura. 

Na questão oito solicitamos que os alunos classificassem o processo de 

formação na universidade. Foram dadas cinco opções de resposta: insuficiente, suficiente, 

boa, excelente e não sei avaliar. O primeiro ponto a ser avaliado foi sobre a capacidade 

de ler e interpretar um texto literário. 
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Gráfico 10: Capacidade de ler e interpretar um TL 

 
Fonte: Respostas do questionário aplicado aos discentes – Apêndice B 

 

A partir das respostas, constatamos que 50% afirmaram possuir uma boa 

capacidade leitora e interpretativa literária, 50% a consideram excelente. Nenhum aluno 

marcou as opções “insuficiente”, “suficiente” e “não sei avaliar”. 

Mendoza (2007) comenta porque é tão importante ler bem em uma língua 

estrangeira. O autor afirma que a leitura intervém nos conhecimentos, habilidades e 

estratégias que o leitor fornece e que a ativação da competência leitora-literária põe em 

funcionamento todo o conjunto de conhecimentos prévios do aprendiz. Essas razões 

mostram porque a leitura é um procedimento que reforça e acelera a aprendizagem de LE. 

O segundo ponto avaliado na questão 08 foi sobre a capacidade de avaliar 

criticamente um texto literário. 

 

Gráfico 11: Capacidade de análise crítica de um TL 

 
Fonte: Respostas do questionário aplicado aos discentes – Apêndice B 
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Constatamos que 58,33% dos alunos consideram boa sua análise crítica literária, 

41,67% atestam ser excelente. Nenhum dos alunos marcou as opções “insuficiente”, 

“suficiente” e “não sei avaliar”. Observamos que os alunos avaliam sua análise crítica 

literária de forma positiva, mas consideram o seu nível de leitura literária regular ou muito 

ruim, como exposto na pergunta 1. Questionamo-nos qual seria o problema desses alunos. 

Será que falta de estímulo, falta de acesso às obras, falta de tempo ou falta pelo gosto de ler.  

Se a dificuldade não está na compreensão e análise das obras, teríamos de descobrir o que 

está faltando para que esses futuros leitores possuam um bom nível leitor. 

No terceiro ponto solicitamos que os alunos avaliassem sua capacidade em 

selecionar adequadamente um texto literário para utilização em uma aula de E/LE. 

 

Gráfico 12: Capacidade de selecionar um TL 

 
Fonte: Respostas do questionário aplicado aos discentes – Apêndice B 

 

Certificamos que 8,33% a consideram insuficiente, 25% suficiente, 25% boa e 41% 

excelente. Nenhum dos alunos marcou a opção “não sei avaliar”, ou seja, todos conseguiram 

avaliar sua capacidade em selecionar um TL, apesar de que 33,33% dos alunos atestam que 

sua capacidade não é boa. Acreditamos que um aluno, durante sua formação para ser futuro 

professor, deve ter segurança em saber selecionar e utilizar um TL, tendo em vista que ele 

produzirá o material de sua aula de acordo com o seu público. 

No quarto e último ponto da questão oito solicitamos que os alunos avaliassem 

sua capacidade em utilizar o texto literário como ferramenta para as aulas de E/LE. 
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Gráfico 13: Capacidade de utilizar o TL como ferramenta de ensino 

 
Fonte: Respostas do questionário aplicado aos discentes – Apêndice B 

 

Verificamos que 8,33% consideram sua capacidade de avaliar o texto literário 

insuficiente, 25% suficiente, 33,33% boa e 25% excelente. Esse dado é muito importante, 

pois estamos formando futuros professores. O aluno deve sentir-se preparado para utilizar o 

texto literário em suas futuras aulas e se não o fizer demonstra a sua pouca capacidade e 

preparação com o conteúdo da língua. A proficiência no idioma estudado é um fator básico 

para chegar a ser um professor apto a dar aulas em língua estrangeira em qualquer 

modalidade de ensino. O futuro professor deve ser capaz de trabalhar com qualquer tipo 

de texto, desde os diálogos mais simplificados a textos mais complexos em léxico e nível de 

abstração. 

Na questão nove requisitamos que os questionados marcassem os tipos de obras 

que eles mais gostam de ler. 

 

Gráfico 14: Tipos de obras mais lidos  

 
Fonte: Respostas do questionário aplicado aos discentes – Apêndice B 
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Detectamos que 25% gostam de ler poemas, 33,33% obras teatrais, 50% ensaios, 

75% contos, 83,33% novelas, 16,67% biografias e 16,67% autobiografias. Acreditamos ser 

importante conhecermos os gêneros mais apreciados pelos leitores, para podermos 

desenvolver atividades mais prazerosas, adequadas aos interesses lúdicos e formativos dos 

aprendizes. Observamos que as novelas, os contos e os ensaios são os gêneros preferidos do 

público observado. Os professores, ao início de uma disciplina, devem diagnosticar 

primeiramente quais as obras já lidas pelos alunos, quais gêneros eles mais gostam, qual a 

regularidade com a leitura literária, quais as principais dificuldades dos alunos com o TL. 

Depois de conhecer minuciosamente a realidade da turma é que o professor pode determinar 

a metodologia a ser desenvolvida durante a disciplina, pois cada público possui um contexto 

diferente, devendo ser observado para a preparação das aulas. 

De acordo com Mendoza (2007), para selecionar o cânon a ser trabalhado durante a 

disciplina, devemos observar o nível de formação dos alunos, o interesse dos leitores e o 

grau de desenvolvimento da competência literária. O autor define cânon como um 

conjunto de obras ou textos selecionados como referentes para o conhecimento, estudo, 

formação ou leitura de um determinado grupo. Enfatiza ainda que o conjunto de textos 

selecionados e integrantes de um cânon de formação é a base para a construção de uma 

competência literária e leitora, adequada aos interesses e às capacidades cognitivas de um 

determinado grupo. 

Na questão dez indagamos se através do texto literário podemos trabalhar aspectos 

gramaticas, habilidade oral, habilidade escrita, habilidade auditiva, habilidade leitora, 

despertar o prazer estético e /ou conhecer aspectos culturais. 
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Gráfico 15: Utilização do TL 

 
Fonte: Respostas do questionário aplicado aos discentes – Apêndice B 

 

Verificamos que 33,33% acreditam que o TL pode ser trabalhado para desenvolver 

aspectos gramaticais, 66,67% habilidade oral, 66,67% habilidade escrita, 0% habilidade 

auditiva, 100% habilidade leitora, 25% despertar o prazer estético e 91,67% conhecimentos 

culturais. 

Segundo Mendoza (2004), o texto literário é um material suscetível de ser 

trabalhado e explorado segundo os interesses dos alunos e professores, adaptável a 

qualquer enfoque escolhido. O autor afirma ainda que devemos tratar o texto literário como 

um exemplo de produção linguística, que foi elaborado segundo convenções linguísticas, 

pois seu emprego não exclui nenhum outro tipo de materiais e suas possibilidades de 

exploração dependem da seleção e programação realizada para conseguir o objetivo concreto 

que pretendemos. 

Concordamos com o autor e acreditamos que o texto literário deve ser a base para 

trabalhar qualquer atividade, podendo ser desenvolvidos todos os aspectos citados acima. 

Na questão onze fizemos o seguinte questionamento: Você acredita que ao final do 

curso se sentirá preparado para dar aulas de literatura, ler e compreender um texto em língua 

espanhola e ler e analisar criticamente um texto literário em língua espanhola? As opções 

foram analisadas separadamente. Foram dadas cinco alternativas para que os alunos 

escolhessem: insuficiente, suficiente, boa, excelente e não sei avaliar. Esses três 

questionamentos embasam os três objetivos específicos desenvolvidos em nossa pesquisa. 

Inicialmente perguntamos se o aluno acredita que ao final do curso sentir-se-á 

habilitado a dar aulas de Literatura. 

 



72 

 

Gráfico 16: Capacidade para dar aulas de Literatura 

 
Fonte: Respostas do questionário aplicado aos discentes – Apêndice B 

 

Certificamos que 8,33% dos alunos acreditam que seu domínio para dar aulas de 

Literatura é insuficiente, 33,33% suficiente, 50% bom, 8,33% excelente e 0,00% não 

souberam avaliar. É importante que os futuros professores se sintam capacitados a dar aulas 

nas variadas modalidades de ensino, desde aulas no ensino básico, a cursos de idioma e aulas 

no curso superior. Os alunos devem receber uma educação literária na universidade que os 

capacite a utilizar em suas aulas os textos literários e de discutir sua própria prática na busca 

de novas soluções para o ensino. 

No segundo ponto indagamos se os alunos ao final do curso se sentirão aptos a 

ler e compreender um texto em língua espanhola. 

 

Gráfico 17: Capacidade de ler e compreender um texto em E/LE 

 
Fonte: Respostas do questionário aplicado aos discentes – Apêndice B 
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Verificamos que nenhum aluno considera sua capacidade em ler e interpretar um 

texto na língua estudada insuficiente, que 16,67% a consideram suficiente, 41,67% boa, 

1,67% excelente e 0,00% não souberam avaliar. 

No terceiro ponto apresentado questionamos sobre a capacidade de ler e analisar 

criticamente um texto literário em língua espanhola. 

 

Gráfico 18: Capacidade de leitura e análise crítica de um texto literário em E/LE 

 
Fonte: Respostas do questionário aplicado aos discentes – Apêndice B 

 

Nenhum aluno considera insuficiente seu nível de leitura e análise crítica de um 

texto literário em língua espanhola, 16,67% consideram suficiente, 66,67% bom, 16,67% 

excelente e nenhum marcou a opção “não sei avaliar.” Observamos que os alunos, na sua 

grande maioria, se sentem preparados para ler e analisar criticamente um TL em língua 

espanhola o que representa para nós um avanço, tendo em vista que a leitura e análise 

crítica de um TL são aspectos fundamentais para formarmos um professor competente. 

Mendoza (2004) nos apresenta os principais objetivos da educação literária e 

destaca o papel da leitura e do desenvolvimento das competências leitora e literária como 

núcleos para qualquer tentativa significativa de formação literária. O autor acrescenta que 

o TL guia o aprendiz-leitor na ampliação, consolidação e aplicação de suas habilidades e de 

seus conhecimentos; atualiza conceitos linguísticos, ao mesmo tempo em que infere novos; 

motiva os interesses dos alunos, quando os textos e as obras são adequados ao seu nível de 

conhecimento; mostra claramente usos e recursos criativos e expressivos do sistema da 
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língua; e contribuem com conteúdos e referências sócio-culturais relevantes para a formação 

pragmática. 

Na questão doze, solicitamos que os alunos apresentassem sugestões para melhorar 

a metodologia das aulas de Literatura Espanhola e Literatura Hispano-americana. Dos doze 

alunos, apenas quatro responderam a essa indagação. 

As principais sugestões citadas foram: aumentar as disciplinas ofertadas, pois as 

obras não são abordadas de maneira bastante detalhada e o tempo não é suficiente para 

comportar as devidas análises e discussões; utilizar mais os recursos audiovisuais; mais 

discussões sobre obras e autores. 

A seguir estabelecemos um comparativo entre as respostas dos professores da área de 

Literatura. 

 

4.3 A voz dos professores  

 

Os questionários coletados foram de dois professores que estavam ministrando 

as disciplinas de Literatura Espanhola II e Literatura Hispano-americana I, no semestre 

2014.1. Esses questionários foram aplicados com os professores após o mês de 

observação das aulas para não direcioná-los a agir de acordo com o objeto de estudo. Ambos 

questionados possuem doutorado e são servidores efetivos do quadro docente da 

Universidade Federal do Ceará do Curso de Letras com Habilitação em Língua Espanhola e 

suas respectivas Literaturas. 

O questionário aplicado é semiestruturado, com questões objetivas e subjetivas, 

com o objetivo de identificar as convicções sobre a utilização do texto literário durante a 

formação acadêmica. Os professores dessa pesquisa serão aqui denominados P1 e P2, 

segundo a ordem de realização dos questionários. 

O professor P1 é do sexo feminino, possui 31 anos, formação em Letras 

Português/Espanhol e suas literaturas, mestrado em Linguística Aplicada e doutorado em 

Linguística. Concluiu sua graduação em 2005, mestrado em 2008 e o doutorado em 2014. P2 

é também do sexo feminino, possui 45 anos, mestrado e doutorado em Língua e Literaturas 

Espanhola e Hispano-americana. Concluiu sua graduação em 1994, mestrado em 1999 e 

doutorado em 2005. 

A primeira pergunta realizada foi sobre o ensino de literatura durante a formação 

docente dos questionados. Buscamos nessa pergunta investigar se a formação recebida 
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durante o período de sua licenciatura se assemelha à formação atual da universidade. O 

quadro a seguir mostra as respostas dos questionados: 

 

Quadro 1: O Ensino de Literatura durante a formação docente. 

 

PROFESSOR RESPOSTA 

P1 Acredito que os programas ainda guardam muitos pontos em comum. 
Contudo, a abordagem que se é feita atualmente tende, ainda que 

 timidamente, conciliar língua e literatura. Nota-se um aumento na 

preocupação com a didática da literatura, quer dizer, parece haver uma 

preocupação em ensinar os discentes a ensinar conteúdos literários e 

linguísticos por meio dos textos literários. Há uma tendência, ou melhor, 

abre-se espaços para trabalhar não somente com a teoria da literatura, 

mas com os gêneros literários. 

P2 Não. Minha formação é de outra universidade e a carga horária é 
diferente. Portanto os programas são muito distintos. 

 

Observamos a partir da resposta de P1 que não ocorreu uma mudança considerável 

no programa, mas sim no direcionamento dado à didática da literatura. O foco não é 

somente dado à teoria da literatura, este se amplia para o trabalho com gêneros literários. 

Há uma distância de 9 anos do período em que P1 terminou a graduação para o ano em que 

a pesquisa foi realizada. Já P2 informa que sua formação foi muito distinta. Há uma 

distância de 20 anos entre a conclusão da sua graduação para a presente pesquisa. 

Acreditamos que a diferença na sua formação se dá devido a uma modificação dos 

programas, tendo em vista que já se passaram duas décadas desde a sua formação como 

professora. 

O segundo ponto questionado refere-se às disciplinas já lecionadas na área da 

Literatura dentro do contexto do curso de Letras/Espanhol da UFC. 

 

Quadro 2: Disciplinas de Literatura lecionadas no curso de Letras Espanhol da UFC 
 

PROFESSOR RESPOSTA 

P1 Literatura espanhola I e Tópicos em Literatura Hispano-americana. 

P2 Literatura espanhola II, literatura hispano-americana I, literatura 
hispano-americana II, literatura em língua espanhola II, literatura em 
língua espanhola IV, O conto hispano-americano. 

 

Acreditamos ser importante essa informação para termos um panorama de quais 

disciplinas os professores já ministraram na área específica de nosso estudo, já que nossa 
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pesquisa se baseia apenas na observação de duas disciplinas de Literatura. Concluímos que 

os professores desenvolvem a metodologia de suas aulas de forma semelhante nas outras 

disciplinas já ofertadas, podendo obter assim, um panorama mais abrangente da educação 

literária no curso em estudo. 

O terceiro ponto investigado se relaciona com o grau de importância dado à 

literatura dentro da grade curricular do curso de Letras Espanhol da UFC. Observemos 

abaixo o posicionamento dos professores. 

 

Quadro 3 – Grau de importância dado à literatura dentro da grade curricular do curso 

de Letras Espanhol da UFC 

 

PROFESSOR RESPOSTA 

P1 Infelizmente o olhar dado à Literatura ainda a deixa em uma posição 
marginal no currículo dos cursos de letras, já que a carga o horária 
destinada a ela parece não ser suficiente para o desenvolvimento de uma 

 

 competência literária nos alunos das licenciaturas. Não há um espaço 
dedicado à preparação para o contato e a interação com gêneros da 

esfera literária. O pouco tempo destinado à literatura parece priorizar 

ainda a vida e a obra de alguns autores, bem como a cronologia dos 

movimentos, restando pouco o tempo para a leitura das obras que não 

poucas vezes é substituída pela tradução delas em linguagem fílmica. 

Acredito que um estudo pode revelar que há pouquíssimo tempo dedicado 

à manipulação das obras, à sua leitura e à sua análise. Menos ainda é 

dedicado à relação entre língua e literatura e ao potencial dos gêneros 

literários  para  o  ensino  de  diversos  aspectos  da  língua  como,  por 

exemplo, aspectos ligados à construção do texto, entre eles a 

intertextualidade e aspectos ligados ao próprio discurso e às ideologias 

que estão por trás destes discursos, camuflados ou não nas vozes dos 

personagens. 

P2 Dentro da minha perspectiva e de minha abordagem em sala de aula a 
literatura é uma forma de aproximação à cultura que se está estudando. 

Estudar literatura não é apenas um “treino” para aprender a língua e sim 

um modo de estar em contato com uma forma de prática cultural de um 

determinado povo. 

 

De acordo com P1, o espaço reservado à Literatura na grade curricular é 

insuficiente para que o aluno em formação consiga desenvolver a competência literária. 

Assim, ela informa que o espaço reservado às aulas de literatura além de ser escasso, 

concentra-se na vida e obra de autores. Ademais há pouca leitura de obras literárias, 

muitas vezes sendo substituídas por filmes. 
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P2 expõe sobre a abordagem dada a literatura dentro da sua sala de aula. Informa 

sobre a importância da literatura não apenas para aprender a língua, mas também para ter 

contato com a cultura de um determinado povo. 

Conclui-se, a partir dos comentários das professoras, que a literatura deve ter um 

papel mais importante dentro da grade curricular do curso, e que se devem abrir 

discussões em torno da reelaboração dos programas das disciplinas destinados à formação 

em língua espanhola. 

No quarto aspecto investigado, indagamos se a literatura deve ser estudada somente 

nas disciplinas específicas de Literatura ou também deve ser contemplada nas 

disciplinas de Língua, Metodologia, Prática de Ensino, etc. Observemos os comentários dos 

professores. 

 

Quadro 4: Presença da literatura em toda grade curricular 

 

PROFESSOR                                                RESPOSTA 
 
 

P1 Acredito ser importante desmistificar a existência de barreiras entre os 
componentes da área da linguagem, tendo em vista que estes convergem 

para uma formação mais completa dos profissionais de língua. É 

necessário insistir em uma abordagem interdisciplinar da língua que 

considere seus aspectos linguísticos, metodológicos, didáticos e culturais. 

A língua é o instrumento de trabalho dos profissionais da área de letras, 

portanto, ela deve estar presente em todos os componentes do curso. A 

literatura, por sua vez, é uma das manifestações mais preciosas da língua, 

pois apesar de muitos julgarem seu conteúdo artificial e desvinculado das 

manifestações mais correntes e autênticas da língua, ela é, sem dúvida, um 

reflexo importante das transformações linguísticas provenientes das 

interações sociais e por isso há, sim, espaço para a literatura não somente 

nas disciplinas de literatura, mas nos demais componentes da formação 

do licenciando em letras. 

P2 Percebo que muitas vezes a literatura é mal ou subutilizada em algumas 
disciplinas. Esse fato faz com que o aluno, muitas vezes, não entenda a 

importância de seu estudo. Muito professores que ministram disciplinas 

mais didáticas não percebem a importância e a relevância da literatura e 

acabam transferindo esse preconceito para os alunos. Acho que deveria 

haver um trabalho mais de equipe e consciente onde cada um pudesse 

colaborar com sua especialidade. 

 

P1 acredita ser importante a presença da Literatura em toda grade curricular. 

Informa- nos sobre a importância da interdisciplinaridade para desmistificar as 

barreiras existentes entre os componentes curriculares. P2 afirma que a literatura é 
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subutilizada em algumas disciplinas e sugere um trabalho em equipe onde cada profissional 

colabore com sua especificidade. 

Observamos a partir do discurso dos professores que a Literatura, dentro do 

contexto do curso de Letras Espanhol da UFC, é trabalhada apenas nas disciplinas 

específicas. Acreditamos que a literatura deve estar presente nas disciplinas de Língua e 

Cultura, Didática, Variedades Linguísticas do Espanhol, Semântica e Pragmática, Estágio, 

dentre outras. O texto literário, como mencionado no capítulo 2, é um ótimo recurso 

didático que desempenha uma ampla funcionalidade formativa, podendo ser desenvolvido 

em atividades específicas de aprendizagem, tanto na aula, como fora dela. 

No quinto ponto discutido, solicitamos aos professores que identificassem os 

principais problemas existentes no ensino da Literatura, de acordo com sua vivência. 

Observemos o que foi relatado. 

 

Quadro 5: Principais problemas existentes no ensino da literatura 

 

PROFESSOR RESPOSTA 

P1 a.   Espaço excessivo para a história da literatura, para o estudo dos 
autores e de um listado de obras, já que os alunos não leem as obras, 
só tomam conhecimento de sua existência. 

b.   Olhar isolado para a literatura, desvinculado da língua e da cultura. 
c.   Falta de um trabalho prévio que despertasse os alunos para uma 

recepção crítica dos textos literários. 
d.   Análise das obras como objeto de estudo e como ferramenta para o 

ensino da língua estrangeira. 

P2 Muitas vezes alguns professores preferem apenas tratar da historiografia 
da literatura e não propriamente trabalhar o texto literário. Outros usam 
a literatura como meio de fazer com que os alunos falem, escrevam, ou 

seja,  aprenda  a  língua.  Esse tampouco me parece ser o propósito da 

literatura em um curso de Letras. 

 

P1 cita em seu discurso sobre o espaço reservado à história da literatura e ao 

estudo de autores e não propriamente à leitura e análise das obras. P1 ratifica ainda que as 

obras devem ser analisadas como objeto de estudo e devem servir de ferramenta para o 

ensino da língua. Ressalta que a literatura não deve ser estudada desvinculada da língua e da 

cultura e que é importante que seja realizado um trabalho prévio para a recepção crítica dos 

textos literários. 
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P2 também afirma em seu discurso que muitos professores tratam apenas da 

historiografia da literatura, deixando de trabalhar com a obra em si. Ressalta que alguns 

subutilizam a literatura apenas para o ensino da língua. 

Estamos de acordo que o discurso literário é a maior amostra de potencialidade 

normativa e expressiva do sistema da língua, podendo sim ser utilizado como ferramenta 

para o seu estudo, mas utilizar o TL apenas com esse fim ou como suporte para exercícios 

de análise estilística seria inconcebível, tendo em vista que sua funcionalidade vai muito 

além de um mero aprendizado do sistema de uma língua. 

Com relação ao estudo dos autores e da historiografia da literatura, 

sobrepondo o estudo da obra literária, infelizmente ainda é algo presente nas aulas, como 

podemos constatar através da voz dos professores. 

No sexto ponto abordado foi solicitado que os professores enumerassem as 

principais carências que os alunos possuem para compreender e analisar um texto ou 

uma obra literária. Seguem as respostas enumeradas pelos participantes. 

 

Quadro 6: Dificuldades para compreender ou analisar um texto literário 

 

PROFESSOR RESPOSTA 

P1 a. Falta de identificação com a tarefa que lhe é solicitada. 
b. Falta de conhecimento prévio relacionado à língua, ao instrumental 

necessário para analisar uma obra, aos aspectos culturais e 
ideológicos. 

P2 Pouco contato com leitura em geral e leituras literárias em língua 
estrangeira e na língua materna. Não conhecer a base de elementos para 
uma análise literária (narrador, eu poético, etc). Falta de material de 
leituras básicas e complementares. 

 

P1 e P2 informaram que a falta de conhecimento com a língua materna e 

estrangeira dificulta a compreensão, como também a falta de conhecimento necessário para 

analisar uma obra. 

De fato, é preocupante a falta de leitura e embasamento teórico, principalmente em 

um curso de Letras onde se presume que um aluno da área da linguagem possui um 

nível de leitura diferenciado. Como mencionamos no primeiro capítulo, a dificuldade 

do brasileiro com a leitura está estampada em todas as pesquisas realizadas nas últimas 

décadas. É necessário haver um maior investimento em bibliotecas públicas, preços dos 



80 

 

livros mais acessíveis, um maior estímulo nas escolas ao prazer de ler, tendo em vista que 

até muitos professores não possuem essa competência leitora. 

Posteriormente, no sétimo ponto discutido, elaboramos algumas indagações sobre 

a prática docente dos questionados. Seguem abaixo as perguntas realizadas com as 

respectivas respostas dadas pelos professores. 

 

Quadro 7: Prática docente 

 

PERGUNTA P1 P2 

a) Acredita que as intervenções do professor podem 
distanciar o aluno do desfrute literário? 

NÃO NÃO 

b) Você observou se as interpretações dos textos 
comentados que você apresenta na aula são diferentes 
das que os próprios alunos atribuiriam aos textos? 

SIM NÃO ESTOU 
SEGURO 

c) Na sua prática da sala de aula você costuma fomentar a 
criatividade interpretativa? 

SIM SIM 

d) Você prepara seus alunos para que eles possam trabalhar 
futuramente com o texto literário em sala de aula? 

SIM NÃO 

e) Você desenvolve atividades de análise crítica de textos 
literários? 

NÃO ESTOU 
SEGURO 

SIM 

 

Observamos que apenas duas respostas das cinco foram iguais. Na primeira 

pergunta realizada P1 e P2 concordam que as intervenções do professor não distanciam o 

aluno do disfrute literário, ou seja, é importante que o professor seja um mediador durante o 

estudo do texto, sempre realizando intervenções, mas tendo o cuidado para não direcionar a 

interpretação do texto de acordo com o seu ponto de vista. O professor deve ser um 

motivador para que o aluno desperte o interesse pela leitura. 

De acordo com Mendoza (2004), quando a leitura se projeta com intenção 

formativa, os recursos se orientam a potencializar a interpretação pessoal. Isto supõe atender 

às razões, opiniões e valorizações que o leitor é capaz de estabelecer. Eco (1981) também 

considera que a interação leitora põe em jogo os direitos do texto, como também de seus 

intérpretes, destacando ainda que, desde a perspectiva teórica das últimas décadas, o direito 

dos intérpretes está se sobrepondo. 

Na segunda pergunta, observamos que as respostas são diferentes. P1 afirma que 

observa se as interpretações atribuídas por ele a um texto são diferentes das desenvolvidas 

pelos alunos, enquanto que P2 respondeu que não está seguro sobre essa indagação. Como 

discutido no parágrafo anterior, a interpretação do leitor deve ser valorizada, já que esta é 

uma atividade lúdica e formadora, na qual ele consegue acessar seu conhecimento prévio e 

emprega os recursos necessários para elaboração de sua própria opinião, que muitas vezes, 
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difere da opinião do professor. É nesse momento que o leitor se motiva a participar da 

análise da obra, necessitando do apoio do professor como mediador do processo e não como 

impositor de uma interpretação tida como correta. 

Mendoza (2004) menciona que com frequência o aluno se encontra indefeso diante 

do texto, conhecedor de suas limitações e de que sua interpretação possivelmente não 

corresponda com a fixada pela autoridade, quer dizer, o professor ou o crítico. Isto pode 

gerar um processo de inibição e inclusive de renúncia à leitura. 

Na terceira indagação ambos afirmam que costumam fomentar a criatividade 

interpretativa na sua prática de sala de aula. Esse é um ponto importantíssimo que devemos 

destacar, pois deve ser desenvolvida no aluno essa capacidade de interpretar o texto a partir 

de seu conhecimento prévio, por isso a importância de um repertório cultural abrangente. 

Quanto mais leituras anteriores o aluno possui, melhor será a sua capacidade criativa de 

interpretação e isso deve ser explorado pelo professor em sala de aula. 

A quarta pergunta refere-se ao segundo objetivo proposto por Mendoza, o texto 

literário utilizado como recurso para o ensino. Indagamos aos professores se eles preparam 

seus alunos para que eles possam trabalhar futuramente com o texto literário em sala de 

aula. P1 responde afirmativamente e P2 negativamente. 

Devemos preparar esse aluno para que ele saiba como utilizar esse texto literário em 

diversas modalidades, seja em cursos de idiomas, em salas de educação básica ou na própria 

universidade como futuros professores. O curso de Letras é um curso de Licenciatura, 

estamos formando futuros professores e a didática deve sim estar presente em todo 

conhecimento obtido ao longo do curso. 

A quinta pergunta realizada refere-se ao primeiro objetivo apresentado por 

Mendoza que é a capacidade filológica de realizar uma análise crítica de um texto literário. 

Perguntamos aos professores se eles desenvolvem atividades de análises críticas em sala de 

aula. P1 informa que não está seguro, ou seja, não tem certeza se as realiza e P2 respondeu 

afirmativamente. Sabemos que um dos objetivos da educação literária na universidade é 

formar críticos literários, com capacidade para realizar análises profundas dos textos 

literários, amparadas pelo amplo aparato teórico. 

No oitavo ponto discutido, solicitamos que os professores marcassem quais 

conteúdos eles davam prioridade nas disciplinas de literatura espanhola e hispano -americana. 
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Quadro 8: Conteúdos trabalhados em sala 

 

CONTEÚDOS P1 P2 

Gêneros literários X  

Resumos de obras   

Leitura e análise de obras completas X  

Relação cultura/língua/literatura X X 

Leitura e análise de fragmentos de obras X X 

Didática da Literatura X  

Períodos ou escolas literárias   

Teoria literária  X 

Vida e obra de autores   

 

Observamos que apenas dois conteúdos são trabalhados pelos dois professores, a 

relação cultura/língua/literatura e leitura e análise de fragmentos de obras. P1 afirma também 

trabalhar com gêneros literários, leitura e análise de obras completas e didática da 

Literatura. Já P2 afirma trabalhar, além dos dois conteúdos em comum com P1, com a teoria 

literária. 

Ambos afirmam não trabalhar com resumos de obras, períodos ou escolas literárias 

e vida e obra de autores, apesar de P1 haver citado no ponto três que a grade curricular 

ainda prioriza a vida e obra de autores e a cronologia dos movimentos. P2 também cita o 

mesmo no ponto cinco quando afirma que alguns professores preferem tratar da 

historiografia da literatura. 

A partir das informações fornecidas, observamos que infelizmente ainda é dada uma 

importância muito grande a aspectos não tão relevantes como a vida e obra de autores e aos 

períodos ou escolas literárias. É necessário haver uma mudança inicialmente na grade 

curricular, consequentemente nas ementas das disciplinas, para que haja uma unificação 

do que se estudar nas disciplinas de literatura. 

No nono ponto abordado foi indagado se as ementas de literatura devem ser 

estruturadas levando em conta uma vertente historicista, ou dividida em gêneros. 
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Quadro 9: Conteúdo das ementas de Literatura 

 

PROFESSOR RESPOSTA 

P1 As ementas devem ser estruturadas tendo em conta uma abordagem 
literária, linguística e didática dos gêneros literários, superando os 
efeitos redutores de uma abordagem estritamente terminológica. Há que 

se ressignificar o texto literário considerando aspectos pragmáticos, 

históricos e culturais de modo a ampliar a percepção da tríade autor- 

texto-leitor. 

P2 Trabalhamos dentro de um programa cuja vertente é historicista. Acho 
que a divisão por gênero artificial e que não abrange a realidade literária 
pelo menos das obras hispano-americanas. Em qual gênero classificar, 

por exemplo, Civilización y Barbarie de Sarmiento? Entretanto, apesar, 

de seguir a vertente historicista não me limito a estudo de escolas 

literárias, realizamos um trabalho de leitura e análises de obras e de 

fragmentos. 
 

Há uma divergência enorme entre os professores.   P1 afirma que as ementas 

devem ser estruturadas a partir de uma abordagem literária, linguística e didática dos 

gêneros literários, já P2 discorda afirma que deve ser historicista, apesar de não se limitar 

aos estudos de escolas literárias. Pesquisas atuais, como a de Aragão (2006), propõem que 

as ementas sejam divididas por gêneros literários, poesia, prosa e teatro e não por uma 

divisão centrada no tratamento historicista da literatura, tendo em vista que o objetivo 

principal das aulas deve ser o texto literário e não a história da literatura. 

No décimo e último ponto discutido entre os professores, expusemos afirmações 

para que eles inserissem o seu grau de concordância. 
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Quadro 10: Estudo da Literatura 

 

AFIRMATIVAS P1 P2 

a) O estudo da literatura não é a aprendizagem de uma sucessão 
de movimentos de datas, autores e obras, nem a 
simples enumeração de influências e de características de 
ensino. 

MUITO DE 
ACORDO 

MUITO DE 
ACORDO 

b) A função do professor de literatura se organiza entre seu rol 
de mediador no acesso às produções literárias, sua função de 

intérprete crítico dos textos, sua função de mediador na 

exposição de metodologias de análises e as funções docentes, 

que se consideram essenciais, de formador e de estimulador 

ou animador de leitores. 

DE 
ACORDO 

MUITO DE 
ACORDO 

c) A liberdade do leitor depende da autonomia leitora que 
alcança o indivíduo na formação específica de sua 
competência leitora-literária. 

DE 
ACORDO 

DE 
ACORDO 

d) Para formarmos um bom professor literário, devemos 
prevalecer o tratamento didático da literatura como objeto de 
estudo, sobrepondo a literatura como recurso para o ensino e 
como formadora de leitores. 

NÃO 
ESTOU 

SEGURO 

NÃO 
ESTOU 

SEGURO 

 

No item a há uma convergência na resposta dos professores. Ambos estão muito 

de acordo com relação à afirmação em que o estudo da literatura não é a aprendizagem de 

uma sucessão de movimentos e nem a simples enumeração de influências e de 

características de ensino. Como mencionado anteriormente, a Literatura vai muito aquém de 

qualquer texto criado para o ensino da língua. Um texto literário possui informações 

culturais, históricas, sociais, políticas. Seu estudo não deve ser desenvolvido de forma 

fragmentada e taxativa dentro de uma escola ou de um movimento. 

No item b apresentamos uma afirmação sobre a função do professor de literatura. 

P1 responde que está de acordo e P2 que está muito de acordo. É de fundamental 

importância o estudo do papel do professor em sala de aula. Este deve ter o cuidado para 

não impor suas concepções sobre o texto estudado, mas sim debater, juntamente com os 

alunos, possíveis interpretações. Essa troca de informações dos conhecimentos prévios dos 

participantes da discussão é importantíssima para um aprofundamento da análise literária. 

No item c ambos estão de acordo com a afirmação: a liberdade do leitor depende 

da autonomia leitora alcançada através da formação da competência leitora-literária. Um 

leitor que não possui leituras prévias é muito mais dependente do professor do que um 

leitor que possui um arcabouço leitor maior, pois pode trazer conhecimentos de outras 

leituras para ajudar a fazer sua própria interpretação e análise literária. 



85 

 

No item d ambos professores responderam que não estão seguros quanto à 

afirmação de que a literatura tratada como objeto de estudo deve se sobrepor à literatura 

como recurso para o ensino e como formadora de leitores. Concordamos com Mendoza 

(2004), quando ele apresenta em sua teoria que para formarmos um bom professor literário 

os três objetivos propostos por ele, apresentados no início deste capítulo, devem ser 

desenvolvidos com o mesmo grau de importância durante toda a formação da 

Licenciatura, ou seja, devemos contemplar a literatura na sua tripla funcionalidade: como 

objeto de estudo, recurso para o ensino e formadora de leitores. 

Seguidamente, apresentamos a análise das aulas observadas das disciplinas 

vinculadas diretamente à Literatura. 

 

4.4 A prática em sala de aula 

 

Foram observadas aulas de Literatura Espanhola II e Literatura Hispano -americana 

I, pois eram as disciplinas que estavam sendo ofertadas no período da pesquisa. Optamos por 

realizar a nossa observação no dia em que as professoras iniciaram um assunto novo, para 

que conseguíssemos ter uma visão mais completa do desenrolar do conteúdo estudado. 

Ambas as disciplinas foram observadas por um período de 3 (três) semanas durante 4 dias em 

cada disciplina, sendo ministradas 2 aulas por dia, totalizando 8 (oito) aulas de 50 minutos 

cada. Todas as aulas observadas foram gravadas para uma posterior consulta durante as 

análises. O instrumento para a análise das aulas foi um relatório de observação que serviu de 

base para os pontos principais a serem analisados. 

Acreditamos ser muito importante a observação das aulas para que pudéssemos 

elaborar uma comparação entre “o que se diz” e “o que se faz”. Mostramos a partir de agora 

uma descrição do que foi realizado nas aulas de cada disciplina separadamente. 

No primeiro dia de observação da disciplina de Literatura Hispano-americana I, a 

professora inicia a aula solicitando que os alunos discutam o texto que foi entregue 

anteriormente para leitura. O texto é um fragmento da obra Facundo: civilização e barbárie, 

primeiro capítulo, de Domingo Faustino Sarmiento, 1845. A professora contextualiza 

historicamente a obra e a caracteriza como híbrida, tendo em vista ser uma novela/ensaio. 

Posteriormente, ela se refere a alguns vocábulos que foram vistos anteriormente no 

dicionário que são fundamentais para a compreensão do texto. Os alunos são indagados sobre 

alguns desses significados e participam positivamente a motivação da professora. Logo após, 

ela faz referência a uma música da banda Engenheiros do Hawaii, que trata de alguns termos 
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que estão presentes também no fragmento da obra literária estudada. Em seguida, ela 

explica aos alunos que a obra é dividida em três partes e explica cada uma delas sempre 

fazendo indagações aos alunos sobre a ideia política da obra e seu contexto histórico. 

Posteriormente, inicia-se a leitura do texto com a participação dos alunos e da professora, 

através da leitura e comentários. 

No segundo dia da aula de Literatura Hispano-americana I, a professora retoma 

a leitura do fragmento da obra Facundo: civilização e barbárie, iniciando o segundo 

capítulo. Ela solicita que os alunos contem o que acontece posteriormente na história. 

Seguidamente, faz uma análise minuciosa do texto, analisando os personagens, as imagens 

descritas, espaço, tempo, contexto histórico e social, sempre instigando a participação dos 

alunos com questionamentos. Ela destaca os trechos escritos em Francês e pergunta se os 

alunos buscaram a tradução. Um aluno responde positivamente e ela o ajuda na tradução 

comentando o trecho e destacando a importância de observamos as citações, mesmo em 

outra língua. Fala que o texto foi escrito não para os gaúchos, homens do campo, pois 

estes conhecem apenas a linguagem oral. Ela solicita que os alunos continuem a leitura em 

voz alta e intercala com comentários e perguntas para instigar os alunos a participar dando o 

seu ponto de vista. A professora pergunta aos alunos se eles gostaram do fragmento da obra 

e explica que não terão tempo de lê-la completamente, entretanto motiva os alunos à leitura 

posterior. Solicita que os alunos leiam o fragmento do livro Martín Fierro, de José 

Hernández, que será trabalhado na próxima aula. Ela fala da relação existente entre as duas 

obras Martín Fierro e Civilização e barbárie, já que as mesmas possuem o mesmo tema, mas 

enfatiza que possuem distintas opiniões sobre o mundo gaúcho. 

No terceiro dia de aula da disciplina Literatura Hispano-americana I a 

professora iniciou a aula com um vídeo contendo um pouco da cultura gaúcha, sua música, 

trabalho, linguagem, papel da mulher nesse contexto. A professora parou o filme e comentou 

algumas partes. Explicou que os versos cantados no vídeo fazem parte de fragmentos da obra 

Martín Fierro, poema de José Hernández, que narra o caráter independente e sacrificado dos 

habitantes dos pampas argentinos. Solicitou após o vídeo que os alunos, durante a leitura em 

casa, destacassem um fragmento que acharam interessante para comentar na próxima aula. 

Posteriormente, resolve algumas questões sobre as obras Civilização e barbárie e 

Martin Fierro oralmente, solicitando sempre a participação dos alunos.  

No quarto dia de aula da disciplina Literatura Hispano-americana I, a professora 

continuou o estudo da obra Martín Fierro, de José Hernández. Apresentou o contraste entre 
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as duas obras estudadas. Explicou sobre seu contexto e sua forma poética, caracterizando-a 

como um poema narrativo, de versos octossílabos, organizados em sextilhas. 

Explica que o poema possui características da escola romântica e seus episódios 

novelescos apresentam violentos contrastes. Logo após, iniciou-se um estudo comentado 

juntamente com os alunos sobre as principais partes da obra. Os alunos se mostraram 

muito participativos, destacando os pontos que mais lhe interessaram, como por exemplo, a 

religiosidade marcada em alguns versos. Após os comentários a professora solicitou que 

cada aluno fizesse a leitura de 3 (três) estrofes em voz alta e foram discutindo os trechos 

mais importantes. 

Na primeira aula de Literatura Espanhola II os alunos apresentaram seminários, 

divididos no início do semestre, para que tivessem tempo hábil para ler as obras e preparar 

as apresentações. As obras trabalhadas foram “Bodas de Sangre”, “Yerma” e “La casa de 

Bernarda Alba” de Federico García Lorca. Durante as apresentações a professora fez 

complementações, instigando também a participação dos alunos que não estavam 

apresentando o seminário. Ao final das apresentações foram feitos comentários individuais 

com cada grupo, apresentando os pontos positivos dos seminários e soluções para as 

próximas atividades. 

Na segunda aula de Literatura Espanhola II a professora retomou o assunto dos 

seminários para um melhor aprofundamento das obras. Explicou que não devemos ler as três 

obras como trilogia, apesar delas terem sido publicadas seguidamente, pois “Bodas de 

Sangre” e “Yerma” são tragédias e “La casa de Bernarda Alba” é um drama. Explicou a 

diferença entre tragédia e drama, sempre provocando os alunos com indagações. 

Posteriormente, iniciou uma discussão sobre a relação entre as três obras, discutindo também 

o papel mulher em cada uma. Ao final, fez comparações com algumas obras brasileiras, 

como por exemplo, “D. Casmurro”, de Machado de Assis. 

Na terceira aula de Literatura Espanhola II a professora iniciou o assunto 

Generación del 27. Começou falando sobre os autores que pertenciam a esta geração. 

Posteriormente, coloca um vídeo que discute se os participantes se enquadravam em uma 

geração ou não. A professora comenta um pouco sobre o vídeo antes de colocá-lo. Ela 

comenta que no filme são feitas perguntas à população espanhola sobre a geração de 27, 

quais foram seus escritores, o que era essa geração. Faz uma relação com o brasileiro, que 

em sua maioria também não conhece a nossa literatura. Explica que é um vídeo que traz a 

discussão para a realidade. Após o vídeo, a professora perguntou aos alunos o que eles 

compreenderam e os instigou a participação. Ela comenta que a geração de 27 não está 
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vinculada apenas a literatura, que  não é uma geração apenas de poetas, mas vinculada à 

arte e à política, era uma forma de ser. Os alunos se mostraram bem participativos à 

discussão. A professora coloca mais três vídeos sobre alguns escritores da geração de 27, 

sempre intercalando com comentários e indagações aos alunos, para estimulá-los à 

participação. O segundo vídeo tem como título El orador Ramón Gomez de la Serna y sus 

gregerías - Vanguardia. O terceiro vídeo tem como título Gregerías: metáfora y humor. O 

quarto vídeo tem como título A las cinco de la tarde, poema de Federico García Lorca. 

Na quarta aula de Literatura Espanhola II, a professora continuou o assunto iniciado 

na aula anterior, Generación del 27. A professora iniciou a aula lendo alguns poemas de 

autores da geração de 27. Solicitou que cada aluno fizesse a leitura de um poema e fez 

comentários intercalando com a leitura e motivando os alunos para que participassem da 

análise dos poemas. 

De acordo com Mendoza (2001), durante a licenciatura, o aluno deve ser formado 

para ser um mediador no acesso às produções literárias, intérprete crítico dos textos, 

mediador na exposição de metodologias de análise, como também formador e estimulador de 

leitores. Baseando-nos nas funções expostas pelo autor, a partir da observação das aulas, 

observamos que a educação literária dentro do nosso contexto de estudo, deve ser 

reelaborada, pois acreditamos que nem todas as funções são desenvolvidas durante as aulas. 

Constatamos ainda que o foco das aulas consiste na leitura, interpretação e análise 

de fragmentos de obras, contextualizados historicamente. Há uma sequência realizada nas 

aulas, onde são feitas inicialmente comentários para contextualizar o fragmento do texto, 

posteriormente se inicia a leitura intercalada com comentários realizados pelo professor e 

com perguntas direcionadas aos alunos com o intuito de instigá-los à participação. 

Em algumas aulas observamos a utilização de vídeos e de outros textos vinculados 

ao assunto. Acreditamos que utilizar recursos intertextuais são fundamentais para 

desenvolver a competência literária. Segundo Mendoza (2001), os saberes da competência 

literária associados com a atividade de intertexto, integram os saberes literários, linguísticos 

e culturais. 

Observamos ainda que os comentários realizados pelos alunos são aceitos pelo 

professor, ocorrendo um diálogo constante entre professor/texto/aluno. 

Verificamos também que, em nenhum momento, o professor mostra aos alunos 

como utilizar o TL como recurso para o ensino. No entanto, com relação à formação de 

leitores, acreditamos que o número de obras lidas durante as disciplinas é muito pequeno, 

tendo em vista que estamos formando futuros professores na área da linguagem. 
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A partir dessa observação podemos concluir que o aluno, durante sua formação 

literária, está sendo conduzido a tratar a literatura apenas como objeto de estudo, ou seja, 

realizando análises críticas fragmentadas durante as aulas. A formação do leitor se dá 

minimamente, pois o tempo destinado a leitura de obras completas é muito pequeno. Quanto 

ao aluno ser preparado didaticamente para utilizar o TL como recurso para o ensino é uma 

ação quase inexistente. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A fim de estabelecermos, neste momento, nossas considerações finais, 

primeiramente retomamos os objetivos traçados de modo a responder às questões de 

pesquisa. Assim, podemos sintetizar os resultados mais relevantes, mostrando assim como 

os questionamentos foram respondidos. Posteriormente, apresentamos as contribuições de 

nosso estudo, bem como algumas sugestões para futuras pesquisas. 

Conscientes da importância de formamos profissionais competentes no ensino de 

Literatura e com o intuito de realizar um estudo baseado nas aulas de Literatura Espanhola e 

Literatura Hispano-americana do curso de Letras Espanhol da UFC, o objetivo geral desse 

estudo consistiu, exatamente, em identificar se a literatura é tratada como objeto de estudo, 

como recurso para o ensino e como formadora de leitores no curso de Letras Espanhol 

da UFC. 

E, nesse sentido, os objetivos específicos foram: (1) Verificar as convicções dos 

professores formadores do Curso de Letras Espanhol, com relação ao tratamento 

didático dado a Literatura nas suas aulas; (2) Verificar, a partir das convicções dos 

professores em formação, como se dá a formação literária do curso de Letras Espanhol; (3) 

Observar qual o uso dado ao texto literário nas aulas de Literatura Espanhola e Hispano-

americana. 

Entendemos que todos os objetivos foram alcançados, como se pode comprovar no 

último capítulo de análise e interpretação dos dados obtidos em nossa pesquisa e a partir das 

questões que nortearam nosso estudo foram respondidas, conforme sintetizamos abaixo: 

Com relação à primeira pergunta da pesquisa: Quais as convicções dos professores 

formadores com relação ao tratamento didático dado à Literatura no curso de Letras 

Espanhol da UFC? Os resultados nos mostraram que os professores formadores reconhecem 

que o olhar dado à Literatura dentro do currículo do curso de Letras Espanhol ainda é 

insuficiente, restando pouco tempo para a leitura das obras, muitas vezes sendo substituídas 

pela linguagem fílmica. Informaram que alguns professores ainda dedicam muito tempo 

de sua aula à historiografia da literatura, bem como utilizam o texto literário apenas 

como ferramenta para o ensino da língua estrangeira. 

Os professores participantes da pesquisa afirmaram ainda que a literatura deve 

estar presente não apenas nas disciplinas específicas de Literatura, mas em todos os 

componentes da formação de um licenciado em Letras, tendo em vista a literatura ser um 

reflexo importante das transformações linguísticas provenientes das interações sociais. 
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Ao observar as três bases fundamentais de nossa pesquisa, percebemos que há 

divergências entre as respostas no que se refere à literatura tratada como objeto de estudo 

e como recurso para o ensino. O primeiro professor afirma que prepara os alunos para 

trabalhar futuramente com o texto literário em sala de aula, mas que não está seguro em 

afirmar que desenvolve atividades de análises críticas de textos literários. Já o segundo 

professor assegura que não prepara os alunos para trabalhar futuramente com o texto 

literário, mas afirma desenvolver atividades de análises críticas de fragmentos de textos 

literários durante suas aulas. 

No que se refere à literatura como formadora de leitores, os professores afirmaram 

sempre fomentar a capacidade interpretativa dos alunos, mas declararam que o contato dos 

alunos com a leitura em geral, leituras básicas e complementares, e com textos literários, 

tanto na língua materna como na língua estrangeira, é pequeno, faltando assim 

conhecimentos prévios como aspectos culturais e ideológicos para uma análise mais 

completa das obras. 

Com relação a autoanálise das suas aulas, observamos que não há uma 

interdisciplinaridade no conteúdo que é trabalhado nas aulas de Literatura e nem na forma 

como esses conteúdos são desenvolvidos. O primeiro pesquisado afirmou que durante suas 

aulas trabalha com gêneros literários, leitura e análise de obras completas, didática da 

literatura, já o segundo pesquisado afirmou trabalhar com teoria literária. Ambos afirmaram 

realizar atividades com leitura e análise de fragmentos de obras e relação 

cultura/língua/literatura. 

Acreditamos que se faz necessário haver uma interdisciplinaridade maior entre 

os professores, não apenas das disciplinas de Literatura, mas todos os que compõem o corpo 

docente do curso de Letras Espanhol da UFC. Faz-se necessário haver discussões 

constantes sobre a presença da literatura na grade curricular, nas ementas, nos conteúdos 

abordados, assim como na metodologia utilizada em sala de aula. 

Com relação à segunda pergunta da pesquisa: Quais as convicções dos alunos 

sobre sua formação literária? Ao analisar o seu nível de formação leitora literária, metade 

dos questionados considera sua competência leitora boa e a outra metade a considera regular 

ou muito ruim. Mais da metade dos alunos afirmam que o acervo literário da Universidade é 

insuficiente e todos ressaltaram que a literatura é muito importante para sua formação 

e indispensável para o aprendizado de uma língua estrangeira. 

No que se refere aos conteúdos abordados nas aulas de Literatura Espanhola e 

Hispano-americana, destacamos que mais de 90% dos alunos atestam que nas aulas não 
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há uma preparação didática para o uso do texto literário nas suas futuras aulas, mais de 80% 

afirmam não estudar teoria literária. 

Um dado que nos chamou atenção é que 75% afirmam que leem e analisam obras 

completas. Esta informação difere da resposta dada pelos professores, que afirmam não 

trabalhar obras completas devido à falta de tempo. No entanto, alguns estudantes, quando 

solicitados para que citassem aspectos negativos da metodologia utilizada nas aulas de 

Literatura, informaram que o tempo é curto para estudar as obras de forma detalhada devido 

ao seu grau de complexidade, ademais, afirmaram que nem sempre ocorre a relação das 

obras com o contexto histórico e que a grade curricular está mal elaborada devido à pequena 

quantidade de disciplinas na área da Literatura. 

Com relação à terceira pergunta da pesquisa: Na prática, qual é o tratamento 

didático dado ao texto literário nas aulas de Literatura Espanhola e Hispano-Americana?, 

as respostas obtidas através das 16h/a observadas, foi uma parcela do total de aulas dos 

professores pesquisados, já que não podemos assegurar que durante todas as suas aulas, os 

professores ajam da mesma forma. Percebemos, a partir das observações, que o foco das 

aulas de Literatura se dá na leitura e análise de fragmentos de obras e de poesias. Os trechos 

estudados foram inicialmente inseridos em um contexto histórico, social e cultural. Os 

alunos são sempre motivados a participarem através da leitura e de indagações feitas pelos 

professores. 

As aulas são realizadas com o auxílio de vídeos, apresentação de seminários, 

feedback com cada grupo ao final das apresentações individualmente, leitura e análise 

de poemas, leitura e discussão de fragmentos de obras. 

Na disciplina de Literatura Espanhola II os alunos leram uma obra completa, 

exposta no início do semestre, em que foram divididas equipes para posterior apresentação 

de seminários relativos às obras estudadas. 

Com relação à observação dos três objetivos relacionados à educação literária, 

expostos no capítulo 3, observamos que o foco maior das aulas se dá na presença constante 

da realização de análises filológicas de textos literários, onde os estudantes são motivados 

durante toda a aula a interpretação crítica, ou seja, tratando a literatura como objeto de 

estudo. Percebemos que os alunos possuem muita dificuldade em expressar seu ponto de 

vista, pois notoriamente não possuem muitas leituras prévias. 

Não observamos a presença da formação com relação ao ensino de como 

utilizar o texto literário nas posteriores aulas que serão ministradas pelos futuros professores. 
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Em nenhum momento os alunos foram direcionados para planejarem ou selecionarem textos 

adequados como fragmentos de obras ou poemas para suas futuras aulas. 

No que se refere a capacitar o futuro professor para desenvolver o prazer pela 

leitura e a competência leitora, notamos que a dificuldade dos professores se dá, 

inicialmente, pela falta de leitura dos alunos em língua materna, abrangendo-se a língua 

estrangeira. Ademais, durante as aulas são lidos, na maioria das vezes, apenas fragmentos 

de obras, que consideramos insuficiente para formar um futuro professor. 

Ao responder essas questões, nossa pesquisa oferece contribuições teóricas, 

metodológicas e didáticas relativas à formação literária do professor universitário, pois nos 

preocupamos com a qualidade do ensino que estamos oferecendo aos nossos alunos, que 

serão brevemente futuros professores. 

Oferece, ainda, contribuições mais práticas no que tange, por exemplo, â 

necessidade de reformulações nos programas das disciplinas do curso, não apenas nas 

disciplinas específicas de literatura, tendo em vista a importância da presença da literatura 

em todas as disciplinas. 

Essas contribuições poderão servir para iniciar uma reflexão sobre a prática 

docente não apenas dos professores dessa pesquisa, mas também a outros que tenham acesso 

à nossa pesquisa, já que pretendemos divulgá-la posteriormente através de encontros 

científicos. 

Entendemos que a metodologia utilizada pelos professores não é fixa, estando o 

professor em constante processo de aperfeiçoamento. Ao se depararem com os resultados 

apresentados em nosso trabalho, acreditamos que eles possam ver a necessidade da 

mudança, pois a partir da reflexão iniciamos um processo de transformação, já que nós 

professores, somos responsáveis pela qualidade de formação dos nossos alunos. 

É necessário que o departamento de Letras trabalhe de forma unificada o assunto, 

discutindo abertamente a proposta do ensino de literatura dentro do curso de Letras 

Espanhol. Sugerimos ainda que seja criada uma disciplina que trate especificamente da 

didática da literatura, tendo em vista a importância da literatura na formação de um futuro 

professor. 

Propomos que outras pesquisas sejam realizadas com o intuito de comprovar a 

eficiência de se trabalhar a literatura tratada didaticamente como objeto de estudo, como 

recurso para o ensino e como formadora de leitores. 
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Esperamos que as discussões e resultados de nossa pesquisa sirvam para todos 

aqueles que trabalham com a formação de professores e se interessam por um ensino de 

qualidade para os nossos cidadãos brasileiros. 
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