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APRESENTAÇÃO

O Encontro Estadual de Professores de Língua Inglesa e Espanhola, promovido pelo Centro 
Universitário UNIVATES, é um evento já tradicional. Neste ano de 2015, teve sua edição de número XVI para 
Língua Inglesa e XI para Língua Espanhola. Trata-se de um evento de nível estadual, que busca integrar 
professores das línguas adicionais e oferecer-lhes um espaço de formação continuada e de troca de ideias 
e conhecimentos.

A edição de 2015 foi inovadora: além de ser um local de conversar com pares e ouvir palestras, 
o Encontro proporcionou aos professores e pesquisadores participantes um espaço para compartilhar 
suas próprias pesquisas e experiências. Além das palestras e oficinas já tradicionais, houve um momento 
especial em que os interessados puderam apresentar aos colegas um pouco do seu fazer pedagógico e 
investigador. Este e-book é resultado desse momento.

Nele, encontram-se os relatos das experiências pedagógicas e os resumos estendidos das pesquisas 
apresentados no evento. Os relatos de experiência versam sobre ações e iniciativas bem-sucedidas em 
sala de aula, bem como novas possibilidades no ensino das Línguas Inglesa e Espanhola, que buscam 
tornar o fazer do professor mais significativo para o processo de aprendizagem de seus alunos, e fazer do 
estudante um cidadão com pensamento crítico. 

As pesquisas apresentadas no evento também estão contempladas neste e-book. Os trabalhos têm 
focos variados. Em Língua Inglesa, temos pesquisas voltadas para o Ensino Básico, que buscam nos PCNs 
soluções para que o ensino resulte em aprendizagem; além disso, há pesquisas voltadas para o Ensino 
Superior, incluindo a criação de um portal de Inglês, a produção de um Objeto de Aprendizagem, e o 
uso de Literatura em aulas da língua estrangeira. Em Língua Espanhola, há um estudo sobre a variação 
geográfica da língua; um estudo que, como os de Língua Inglesa, também se volta para a sala de aula e 
analisa os livros didáticos; e dois estudos com fundamento Literário: um deles sendo de análise comparativa 
entre um famoso romance da Língua Espanhola, Cien años de soledad e uma saga de Língua Portuguesa, 
O tempo e o Vento; e outro sobre o devaneio nas tirinhas de uma das personagens mais conhecidas do 
mundo hispano-americano: Mafalda. 

Dentre os resumos, temos também os textos de Vivian Magalhães, Ask not what the internet can do 
for you, e de Henry Souza, PB Works – Espacios virtuales para las clases de Español, especialmente escritos 
para este e-book. Ambos os autores foram convidados especiais do evento e ministraram as oficinas sobre 
o uso da Internet como fonte de recursos para as aulas de língua adicional.

Agradecemos a todos os autores por sua contribuição na elaboração dos textos, e ao Curso de 
Letras do Centro Universitário UNIVATES, cujo apoio permitiu que este e-book, o primeiro de muitos, se 
tornasse realidade.
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PB WORKS – ESPACIOS VIRTUALES PARA LAS CLASES DE ESPAÑOL

Henry Daniel Lorencena Souza

Los avances tecnológicos proporcionan nuevos soportes para la creación y difusión de materiales 
para la clase de español. La propuesta tiene por objetivo motivar a los profesores para que elaboren páginas 
web, donde tanto alumnos como docentes puedan ser protagonistas. 

El soporte informático, además de permitir nuevos tipos de lecturas, ayuda a que las clases sean más 
dinámicas y les da a los estudiantes mayor autonomía, accediendo a contenidos y materiales no solo durante 
las clases, pero también desde sus hogares. Por esta razón, los recursos disponibles en PB Works se muestran 
ideales para trabajar la competencia comunicativa de los estudiantes, desarrollando habilidades de lectura, 
escritura, audición y producción oral.

Como LÉVY (2002) afirma, en la actualidad vivimos una época limítrofe y vemos como el orden de 
representaciones está cambiando hacia nuevos imaginarios y modos de conocimiento: vivimos uno de esos 
raros momentos en los que, a partir de una nueva configuración técnica, o sea, de una nueva relación con el 
cosmos, un nuevo estilo de humanidad se inventa.

Las páginas de PB Works permiten que se exploten todos los recursos que la web permite: vídeos, 
imágenes, archivos en distintos formatos, enlaces a otros sitios, fotografías, etc. Sin embargo, quizás la 
principal innovación es la ventaja de trabajar con el hipertexto, poniendo en práctica todas las posibilidades 
de lectura no lineal en las que el lector escoge los rumbos de su aprendizaje. 

Adoptar los recursos tecnológicos de forma adecuada, empleando los contextos virtuales que los 
jóvenes están habituados a usar en sus intervenciones diarias, permite que la asignatura de Español pueda 
crear una mayor y mejor identidad con los estudiantes, uniendo aspectos lúdicos que van a reforzar el 
trabajo de adquisición lingüística que se lleva a cabo en el aula. Como afirma AMARAL (2003), el ambiente 
multimedios ya forma parte de la rutina de los niños y adolescentes, lo que equivale decir que ellos saben 
cómo usarlo, pues han desarrollado elementos cognitivos que han modificado la forma de aprender, pensar, 
expresar la creatividad e, incluso, su propia personalidad. 

El material de orientación para la elaboración de las PB Works, usado en el taller realizado durante el 
encuentro, está disponible en la dirección http://encontrounivates2015.pbworks.com/w/page/99736515/
FrontPage.

REFERENCIAS

LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência. São Paulo: 34, 2002.

AMARAL, Sérgio Ferreira do. Internet: novos valores e novos comportamentos. In: SILVA, Ezequiel Theodoro da (Org.). A 
leitura nos oceanos da Internet. São Paulo: Cortez, 2003.
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ASK NOT WHAT THE INTERNET CAN DO FOR YOU

Vivian Magalhães

When we, English teachers, think of the internet, we often tend to think about what it has to offer: 
unlimited information at our fingertips, ready-made materials for download, songs with their lyrics, clipart 
and other graphic resources, teaching ideas, podcasts, videos, tutorials, educational online games and many 
other resources that were unavailable when most of us were students of English a few years (well, in my case 
decades) ago. The World Wide Web has become some sort of an Oracle expected to provide answers to all 
our questions and needs, but the question I’d like to raise is “to what extent is the internet about getting, and 
to what extent is it about giving?” 

When I wrote my Master’s dissertation, 12 years ago, most teachers were still trying to decide whether 
or not the internet was a world they would like to venture into. Those who designed and ran their own 
websites were so rare that I studied them with the same curiosity an ornithologist would study a rare bird. I 
titled my study Teachers “DotCom”: What They Seek and What They Find in the Web. Basically, I wanted to find 
out what their motivation was to put in time and often money to build and keep websites that, in most cases, 
were not a source of income. 

What I found out, mostly, was that these teachers realized that they had something worthwhile to say, 
and that there was no reason, anymore, for their voices to be restricted to the limits of their classrooms or even 
their schools. They also understood that shared knowledge meant generated knowledge. In other words, the 
more knowledge they shared, the more knowledge they acquired, because teaching was no longer a one-
way process in which information went from a transmitter to a receiver. The internet had managed to blur 
these roles to such an extent that interaction became multidirectional, with receivers turning into potential 
transmitters with only a few strokes of the mouse. Finally, ordinary teachers became TeachersDotcom because 
sharing knowledge, materials and experience gave them a sense of belonging. Way back in 1998, French 
sociologist Michel Maffesoli envisioned a neo-tribalism in which social organization would drift away from 
the usual class- based societies and move towards interest-based collectivities. And nothing can be more 
interest-based than the Internet or the nearly one billion websites it hosts. A Google search for the term 
“English-teaching blog” alone will yield 124 million results. 

Twelve years after I wrote my dissertation and 17 years after Maffesoli postulated his theory, the 
reasons why teachers have decided to become actively involved in creating content to be shared online has 
remained basically the same: they cherish the fact that they now have a voice; they know that it is in giving 
that they receive, and they want to be part of this universe of EFL teachers who may work in very different 
settings, but still share pretty much the same difficulties, interests and needs. 

What has changed rather dramatically, though, is that it is not necessary, anymore, for anyone to start 
their own website or blog in order to create content. Social networks such as Facebook have their own interest-
based groups, which allow the sharing of information within a specific “community”. Mobile applications 
such as Pinterest will allow anyone to “pin” their favorite web pages or pieces of information, which will 
then become available to all their followers. Twitter, the popular microblogging network that is limited to 
140-character posts, allows its users not only to broadcast their feelings, ideas, opinions and news, but also to 
follow other twitters who share the same interests. The list is, in fact, much longer: there are, currently, over 
170 social networks which bring people and their peers together, allowing knowledge to flow freely among 
their members. And this interaction can be further enhanced in online forums and collaborative networks 
such as Wikipedia, where collaborators are often ranked in terms of productivity and reliability. 

The internet has given every internaut a voice, but also a choice: to remain a passive recipient of 
information, or to grab the opportunity to make a difference within one’s peers by means of knowledge and 
experience that is shared. 

I hope you opt for the latter. Because getting is convenient, but giving is what makes you a true 
participant in this collaborative universe called the World Wide Web.
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LETRAMENTO E ENSINO DE LÍNGUA ESPANHOLA NA EJA: TAREFAS DE 
LEITURA PARA REFLETIR SOBRE PONTO DE VISTA E IDEOLOGIA

Fabíola Stein

Em minha experiência como professora de uma turma de 3º ano do Ensino Médio da EJA de uma escola 
pública federal, pude construir com os alunos uma profunda discussão sobre como gêneros jornalísticos, em 
especial a notícia, podem expressar um ponto de vista e uma ideologia. Partindo da temática previamente 
planejada para esse grupo, “Estereótipos do mundo hispânico”, propus discutir o que sabíamos sobre Cuba. 
Após a construção de um mapa de conhecimentos prévios, fizemos a leitura em pequenos grupos de um 
texto intitulado “5 mitos sobre la realidade cubana”. A partir da leitura desse artigo de opinião, escolhemos, 
por meio de uma votação, um suposto mito para investigar em aula. A turma escolheu saber mais sobre 
a “libreta de racionaminento”. Tínhamos a motivação, portanto, de formar opinião sobre o assunto e 
desenvolver senso crítico no processo de leitura. Com a proposta de analisar pontos de vista e ideologia em 
notícias, realizamos duas tarefas de leitura que tratavam do mesmo tema, “Libreta de racionamiento cumple 
50 años”. Para resumir esse trabalho, apresento uma linha do tempo das atividades que realizamos em sala 
de aula durante três semanas de aulas.

Figura 1 – Linha do tempo das atividades realizadas durante o projeto

Fonte: Da autora.

As tarefas de leituras, atividades 6 e 7 na linha do tempo (Figura 1), foram fundamentais para que 
os educandos tivessem contato com textos escritos em espanhol e pudessem desenvolver sua leitura de 
textos jornalísticos. Apresento a tarefa de leitura da primeira notícia sobre a “libreta de racionaminento” 
para ilustrar como se dá o trabalho com o texto em sala de aula.
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Figura 2 - Exemplo de tarefa de leitura (atividade 6 no quadro sinóptico Figura 1)

Fonte: Disponível em: <http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/cubano-celebra-50-anos-libreta-racionamiento-noticia-1602768>.

A grande “descoberta” que fizemos foi entender que mesmo um gênero essencialmente informativo, 
como a notícia, pode refletir um ponto de vista e expressar uma ideia, uma opinião sobre o tema de que trata, 
devido à ideologia subjacente ao meio jornalístico em que está inserida. 

Minha reflexão sobre essa prática é a de que foi possível desenvolver e ampliar as práticas de leitura 
dos educandos na aula de língua espanhola e formar leitores mais críticos. Este é, portanto, um relato de 
experiência de um projeto de educação linguística, em que é possível ver que o trabalho sobre a linguagem 
e a experiência com novas práticas de letramento possibilita a ampliação das formas de participação no 
mundo social (Simões et al, 2012). Também, concluo que a escolha de um tema pela turma para investigar e 
discutir foi fundamental para o sucesso da aprendizagem (Schlatter & Garcez, 2012).

REFERÊNCIAS

Simões, L. J., Ramos, J. W, Marchi, D., & Filipouski, A. M. (2012). Leitura e autoria: planejamento em língua portuguesa e 
literatura. Série Entre Nós. Erechim: Edelbra. 

Schlatter, M., & Garcez, P. M. (2012). Línguas adicionais na escola: aprendizagens colaborativas em Inglês. Série Entre Nós. 
Erechim: Edelbra.
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AULA DE INGLÊS: CONSTRUINDO UM ENSINO E APRENDIZAGEM 
SIGNIFICATIVOS ATRAVÉS DE ATIVIDADES FÍSICAS E PSICOLÓGICAS 

Gilmárcia Picoli 

Devido a abordagens constantemente desmotivadoras e tradicionais da língua Inglesa, o ambiente 
escolar tem se tornado pesado e não querido por muitos alunos, de modo que a maioria deles fique 
desmotivada a ir para a escola e, consequentemente, não se interesse pelas aulas. Considerando essa situação, 
o ensino de uma língua estrangeira se torna mais complicado e é preciso buscar recursos diferenciados para 
que se possa ter sucesso no ensino e na aprendizagem. Ademais, acredito que quando o aluno vivencia o que 
aprende, ou seja, aprende experimentando determinado conteúdo, a aprendizagem se torna significativa 
e perpassa a superficialidade do estudo maçante, calcado somente na tradução de palavras, classificações 
gramaticais e memorização de regras. O objetivo desta proposta foi o de trabalhar com o corpo e com a 
mente de forma dinâmica e harmoniosa, ressaltando o desenvolvimento humano social do aluno, porém, não 
esquecendo as questões próprias de língua e linguagem, gramática e conteúdos programáticos. Penso que 
abordar a Língua Inglesa de modo diferente e interdisciplinar proporcionar liberdade de expressão na língua 
e diminui o medo e o estresse que quase sempre estão presentes no aprendizado de uma língua estrangeira. 
As aulas foram realizadas por meio de atividades que requereram habilidades físicas e psicológicas; em 
outra instância, trabalho com corpo e mente. A teoria que conduziu a “parte física” foi Total Physical Response 
e comandos de Yoga, e na “parte psicológica” trabalhou-se com música e cores. 

Os resultados alcançados demonstram que os alunos aprenderam os conteúdos construindo sentidos. 
Considerando que é o primeiro ano que tiveram aula de inglês combinado com a dificuldade de lidar com 
atividades diferentes, se tornou difícil muitas vezes, sendo necessário construir e reconstruir objetivos, 
atividades, conceitos e percepções. Alguns objetivos previstos não foram atingidos por conta da indisciplina 
dos alunos, tendo que adaptar o plano várias vezes. Precisou-se refletir muito e buscar soluções para os 
problemas que surgiam. Por causa de tudo isso, que parece muito negativo, o estágio foi fabuloso. Se tudo 
tivesse dado “certo” (e me pergunto o que é “dar certo”?) não teria evoluído como professora, pesquisadora 
e como pessoa. Se tudo o que estava planejado fosse realizado de modo estável pelos alunos, não se teria 
progredido. Por tudo isso e por todas as coisas que transcendem a alma, impossíveis de se colocar aqui, muito 
mais do que atingir objetivos previstos, chegar a algum lugar, foi traçado um caminho com os estudantes. 
E o caminho trilhado para se ter chegado até aqui foi cheio de peripécias; mas foram os obstáculos vencidos 
que fizeram esse caminho acontecer. E isso é muito mais significativo do que o resto. Foram construídas 
pontes de saber com os alunos. E não há nada mais belo do que perceber o professor como um ser que 
constrói, desconstrói e reconstrói sentidos. É um engenheiro em eterna construção.

REFERÊNCIAS

PARÂMETROS curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: língua estrangeira/Secretaria 
de Educação Fundamental. Brasília (DF): MEC/SEF, 1998. Disponível em <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/
pdf/pcn_estrangeira.pdf> Acesso em 09/05/15. 

SCHLATTER, Margarete. O ensino de leitura em língua estrangeira na escola: uma proposta de letramento. 
Calidoscópio Vol. 7, p. 11-23, jan/abr 2009. Disponível em < file:///C:/Users/pc/Downloads/4851-15734-1-SM%20
(2).pdf> Acesso em 18/05/15.

FREEMAN, L. Diane. Techniques and principles in language teaching. Second edition. Oxford: Oxford University 
Press. 189 PP, 2000. (Total Physical Response method)
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PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DA JUVENTUDE BRASILEIRA E ARGENTINA: 
TRABALHANDO COM PROJETOS NA AULA DE LÍNGUA ESPANHOLA

Juliana Battisti, Kétina Allen da Silva Timboni

Este trabalho tem como objetivo contribuir com as discussões sobre o ensino de língua espanhola 
na educação básica, apresentando e discutindo um projeto pedagógico para o ensino de Língua Espanhola 
na escola, apontando implicações da proposta para as práticas de sala de aula. Tendo como pressuposto 
as diretrizes propostas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais e pelos Referenciais Curriculares do Rio 
Grande do Sul, acreditamos que a sala de aula de língua adicional seja um espaço que possibilite ao aluno o 
encontro com a diversidade, com diferentes visões de mundo e com outra forma de expressão da linguagem 
humana. Nosso ponto de partida é a visão sócio-interacionista da linguagem, que afirma que é através dessa 
que participamos e agimos no mundo. “O uso da linguagem é uma forma de ação conjunta, que é aquela 
ação levada a cabo por um grupo de pessoas agindo em coordenação uma com a outra” (CLARK, 2000, 
p.49). O que significa que a linguagem é interação, pensada e estudada sempre em relação a contextos, aos 
propósitos e aos participantes que fazem uso dela. Acreditamos que uma aula de Língua adicional deva 
promover oportunidades de letramento, ou seja, oferecer espaços em que o aluno possa ler e participar 
em eventos variados que exigem a leitura e a escrita, bem como oferecer aos estudantes oportunidades de 
aprendizagem que eles não terão fora da escola, ao menos não de maneira fácil e previsível. (SCHLATTER; 
GARCEZ, 2012). Acreditamos que trabalhar na perspectiva da pedagogia de projetos possibilita 
despertar nos alunos uma capacidade de estabelecer conexões, dialogar os conteúdos, desenvolver senso 
crítico, trabalhar em grupo. As etapas do projeto foram pensadas de modo a criar oportunidades para o 
desenvolvimento de habilidades necessárias para que os estudantes possam se situar, se informar, refletir, 
criar e resolver problemas em ações imediatas de preparação para a cidadania (SCHLATTER; GARCEZ, 
p.68). A apresentação de formas linguísticas depende das demandas surgidas no enfrentamento dos textos e 
atividades de resolução de problemas em projetos de ensino e aprendizagem. Assim, essas formas e estruturas 
linguísticas são vistas como recursos expressivos para fazer isso ou aquilo. Quando isso ou aquilo surge 
como demanda, saberemos como apresentar os recursos linguísticos relevantes (SCHLATTER; GARCEZ, 
p. 68). Com base nessas orientações, propomos um projeto didático que tem como temática principal Ética 
e Política e como objetivo proporcionar uma reflexão sobre o envolvimento do jovem brasileiro na política 
do país. Oportunizando o contato com a língua adicional, o projeto prevê um encontro com o mundo jovem 
argentino e politicamente participativo através de um dossiê de textos, orais e escritos, sobre as principais 
lutas políticas desses jovens. As atividades que constituem o projeto foram pensadas com o objetivo de 
desenvolver o conhecimento instrumental dessa língua, visando a ampliação do repertório linguístico (tanto 
na língua materna quanto na língua adicional). O projeto foi elaborado para uma turma de terceiro ano 
do ensino médio de uma escola pública de Porto Alegre, tendo em vista a interlocução com os estudantes 
da turma de Português para falantes de espanhol I do PPE (Programa de Português para Estrangeiros) da 
UFRGS. Essa turma é constituída por estudantes intercambistas da Argentina. Dessa forma, pensamos em um 
espaço profícuo para compartilhamento de experiências, já que projeto prevê dois momentos principais de 
encontro com os interlocutores: um em que os alunos irão até a universidade e perguntarão sobre a atuação 
da juventude política da Argentina e escutarão as principais indagações sobre a participação da juventude 
política brasileira. O outro momento prevê a apresentação oral de ambos os grupos. Essa apresentação será 
montada tendo em vista as respostas para as perguntas realizadas pelos dois grupos. Os objetivos principais 
do projeto são: refletir sobre a participação política de jovens da América Latina; falar sobre as principais 
manifestações políticas em que os jovens são protagonistas; apresentar nossas investigações oralmente para 
os jovens intercambistas. Para tanto, oferecemos aos estudantes as seguintes opções de ações conjuntas: ler 
textos de diferentes gêneros discursivos sobre a participação dos jovens na política da América Latina; fazer 
perguntas em Língua Espanhola; pesquisar para responder as perguntas dos jovens intercambistas; estudar 
sobre apresentações orais; elaborar uma apresentação contemplando essas perguntas. Dessa maneira, 
o projeto possibilita ao aluno vivências aprofundadas sobre a temática proposta, estudo aprofundado da 
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língua adicional e, ao mesmo tempo, uma reflexão sobre si mesmo e sua posição como cidadão na sociedade 
onde vive.

Palavras-chave: Ensino de Língua Espanhola. Projetos. Ética. Política. Diversidade.
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COMPREENSÃO ORAL NAS AULAS DE ESPANHOL COMO LÍNGUA 
ADICIONAL: TRABALHANDO COM A TEMÁTICA TURISMO

Juliana Battisti, Kétina Allen da Silva Timboni

Este trabalho objetiva propor uma reflexão sobre o uso de materiais autênticos de compreensão oral 
para as aulas de Língua Espanhola na Educação Básica. Para tanto, apresenta a elaboração de uma tarefa 
com a temática turismo, tendo como objetivo o uso real da língua consolidada em atividades que convidem 
à participação. A partir de uma perspectiva teórica que concebe a língua como ação social, a tarefa busca 
propiciar atividades de compreensão oral integrada com atividades de leitura e escrita e produção oral, 
além de estratégias para lidar com a língua adicional em uso. Entendemos que o trabalho com gêneros 
orais é necessário para que os alunos possam transitar com maior confiança na língua adicional aprendida 
e que a sala de aula é o espaço para que se proponha a reflexão linguística e a apropriação de recursos que 
permitam aos discentes participarem de contextos em que a língua espanhola seja a língua da interação. A 
tarefa proposta prevê dois momentos principais: o primeiro é o contato com um vídeo sobre turismo no 
Uruguai e o estudo deste gênero, assim como tarefas de compreensão do que está sendo dito no vídeo. O 
segundo momento se concentra nas etapas para a elaboração do produto final da tarefa que é a produção 
de um vídeo turístico sobre Porto Alegre em espanhol. Os objetivos principais são: conhecer o gênero 
propaganda turística; trabalhar com vocabulário específico; trabalhar com o contraste dos sons das vogais 
no português e no espanhol; produzir uma propaganda turística que fale sobre Porto Alegre. Para tanto, 
é essencial a realização das seguintes ações: assistir a um vídeo que fale sobre Montevideo; compreender 
as informações do vídeo com tarefas de interpretação e vocabulário; aprender a diferença dos sons das 
vogais no português e no espanhol; elaborar um roteiro para o vídeo a ser filmado; produzir um vídeo que 
apresente Porto Alegre como um ponto turístico em espanhol para ser publicado na página do turista da 
prefeitura de POA. O material foi elaborado seguindo os seguintes critérios, sugeridos por Schlatter (2009) 
e Schlatter e Garcez (2009): a) seleção de temas e sua relevância para os alunos, pensando em possíveis 
práticas sociais nas quais os alunos possam inserir-se; b) seleção de gêneros do discurso implicados nesses 
temas; c) seleção de práticas de compreensão e produção oral (e também escrita), propiciadas pela escolha 
de gêneros; d) a seleção de propósitos de uso de linguagem, tendo como base os gêneros selecionados; e) 
a seleção de recursos linguísticos relevantes para a compreensão/ construção dos gêneros selecionados 
(Andrighetti, 2009, p.70). Além disso, elaboramos a tarefa com vistas a oferecer atividades que explorassem 
a compreensão dos segmentos em detalhes e que propusessem tarefas de produção oral e escrita com base 
no tema proposto, tendo, como pano de fundo, a expansão do tema trabalhado (Andrighetti, 2009). Também 
priorizamos que a produção dos alunos não ficasse encerrada dentro da sala de aula e do ambiente escolar. 
Por isso, propusemos a publicação do vídeo no site do turista da prefeitura de Porto Alegre. Uma das tarefas 
dos estudantes é justamente contatar e convencer a assessoria de marketing de que o vídeo produzido é 
uma boa propaganda da cidade. Também tivemos a preocupação em oferecer um trabalho sistemático e 
reflexivo sobre os efeitos de sentido de aspectos corpóreo-vocais: não interessa somente o que se diz, mas 
como se diz, quem diz a quem, em que situação, com que intenção, com qual suporte (Neves, 2012). Além 
disso, no trabalho, expomos reflexões sobre como os materiais didáticos podem propiciar o engajamento e 
a participação do aluno, trazendo como tópico principal a questão sobre qual seria a quantidade de ajuda 
necessária a ser oferecida para um aprendiz básico para que ele não fique desestimulado por ter poucos 
desafios com tarefas fáceis demais ou não desista delas as achando difíceis. Como base teórica, utilizamos 
estudos sobre o uso de materiais autênticos em aulas de línguas adicionais de práticas orais e os Referenciais 
Curriculares do Rio Grande Sul. Dessa maneira, propomos a discussão sobre como aliar atividades que 
envolvam as várias modalidades da língua, utilizando materiais que circulam no mundo e que sejam 
potencialmente interessantes para alunos pertencentes à escola pública brasileira. 

Palavras-chave: Compreensão Oral. Material autêntico. Língua Adicional. Participação. Educação 
Básica.
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PUPPET SHOW IN ENGLISH CLASSES

Pâmela Bandeira

A puppet show is a method of teaching which usually includes scenery, like a stage, and characters 
made of fabric or paper to represent animals or people. They can be produced by teachers or in the classroom 
with students’ help and cooperation. If they are made in the English class with young students, for example 
aged four to six, the teacher must show them the procedure step by step enriching their vocabulary. 

Procedures:

First: take the materials and teach them the words (scissors, glue, paper)

Then: ask them to cut the characters and glue them on skewers;

After that: play them on the scenery (stage).

The experience is with children aged from four to six years old who are in the process of a foreign 
language acquisition. Puppet shows provide young learners with the opportunity to act out the stories. This 
classroom activity helps the students to feel motivated, to memorize new words and to feel comfortable in 
classes. After using this style of activity, teachers can see how their pupils are involved in class and how they 
want to learn even more new stories.

The main goals are:

-to develop the listening and speaking skills;

-to keep students’ motivation for learning the additional language;

-to show students another purpose of activity apart of book;

-to develop their knowledge;

-to bring new cultures for them;

-to have fun while learning

It is a long process of language acquisition that needs all students’ and teacher’s attention and 
concentration to get a real work, which means giving importance to what can be learned and how far a 
professional can go with a limited number of students. Many things must be considered like the space of 
the room, the material provided for making puppets, the age of the children, and the different styles of 
learning. If a teacher manages well the activity the result of the project will be satisfactory. Everybody can 
do something to improve the classes for a better way, which is why puppet shows come to a perfect acting 
activity to get students moving out of their chairs and being challenged to participate in class effectively.



XVI Encontro Estadual de Professores de Língua Inglesa 
XI Encontro Estadual de Professores de Língua Espanhola 20SUMÁRIO

RESUMOS



XVI Encontro Estadual de Professores de Língua Inglesa 
XI Encontro Estadual de Professores de Língua Espanhola 21SUMÁRIO

I AM, YOU ARE, SHE/HE/IT IS, WE ARE, THEY ARE NOT LEARNING 
ENGLISH: A PROPOSAL OF LITERACY RATHER THAN INSISTING ON 

VERB TO BE

Aline Antunes, Catherine Werlang

This paper is the result of a research promoted by graduate students in Brazilian public schools, 
regarding the Learning of English as a foreign Language. It is widely detectable in school plans that teaching 
verb to be to express general information (I.e. I am a student) carries a huge importance and occurs during 
English classes in four grades at elementary schools. Knowing that this fact has not improved the quality 
of English language taught in Brazil and that this education model strongly supports grammatical aspects, 
we, as graduate students from a teaching training program, decided to investigate the English Language 
teaching process in classes whose students’ first language is Portuguese. But, before going to schools, we 
deeply analyzed the document responsible for governing Brazilian Education System and whose instruction 
should be pursued by all Brazilian elementary and high schools – Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). 
According to the PCN targeted to the foreign language teaching, those who teach a foreign language should 
be aware that the first language, as well the foreign one, allow students to construct meaning and knowledge 
in the social world. Furthermore, reading has a fundamental role in school and learning to read in another 
language can collaborate in student achievement rather than knowing grammatical aspects. The concept 
of literacy was also analyzed. Magda Soares (2010), a Brazilian author, understands literacy as knowing 
how to engage the social practices of reading and writing, and English Literacy is when students take part 
in different activities evolving reading and writing in both first and second language (SOARES, 2010), so 
literacy students must recognize a text and comprehend its main ideas and interact orally or by written.

So, why insist just on verb to be? Why is verb to be one of the most famous verbs in English language 
teaching, in places where English is not an official language? Why is verb to be wearily worked in many 
English classes targeted to nonnative speakers? We know that it probably happens because it is a verb that 
carries no semantic role, being called a copula verb, used in many situations involving English. It involves 
identity or refers to temporary and permanent states, allowing students to construct identity in the foreign 
language. Therefore, it also expresses questions and answers about existence. Although the verb plays an 
important role in English language, the main importance is not in the verb itself, but in the meaning carried 
by it in texts and sentences. Undoubtedly, it is important to know and understand the different forms of the 
verb, but it is even more important to understand why it is being used and what meaning it is carrying in 
determined situations. Teaching verb to be is essential to comprehend many aspects in English, but the other 
verbs are also important and it is not possible to spend much time working with just one verb. There are 
many others things that really need to be taken into consideration, the verb is just a means, not the final goal.

Aiming to understand how teachers work with verb to be and what is important considering the 
English language teaching, ten teachers and sixty students (from three different cities in Rio Grande do Sul) 
were interviewed through some objective questions elaborated by us. In that, teachers were supposed to 
explain about how the process of English teaching as an additional language is and students should answer 
what they think is relevant in the learning process. Some of their students (approximately, sixty students 
attending the eighth grade) were asked about what they thing of English language classes. It is important 
to report that some interviews could not be used, because some students did not answer the questions in a 
proper way or didn’t answer some of the questions.

Most of the interviewed teachers teach English language in various classes in elementary school, 
28% work in groups of sixth grade, 24% in seventh grade, 28% in eighth grade and 20% in eighth grade. 
Approximately 33% of respondent teachers have taught for less than four years. This is the same percentage 
of teachers who have taught English for more than fifteen years, while 12% have taught for more than five 
years and 22% have worked for ten years. Almost all the teachers answered that verb to be is extremely 
important in English Language teaching, while a small percentage of teachers thought the verb is very 
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important. It is interesting to note that no teacher considers the verb to be just important. For them, it is 
one of the most relevant contents in teaching. It shows that teachers are valuing most just one grammatical 
aspect in English Language: the copula verb.

The results reflect a very important point: in all the years in elementary school, the verb to be is 
taught and worked and the teachers, in their majority, are satisfied with it, according to their answers. There 
is a paradox in those questions, because if they are satisfied with their students’ learning, there is no need to 
teach it again in all the years. 

So, search results indicated that although the interviewed teachers were aware of the importance 
of Literacy in the teaching process, they valued verb to be rather than the practices of reading and, for 
this reason, their class plans had as one of the most important aim the teaching of the verb to be. At the 
same point, students also valued verb to be and grammatical aspects, thinking they were the most relevant 
contents during English classes. As a conclusion, it is necessary to rethink the way English Language has 
been worked, firstly because it is necessary to be in accordance with PCNs and secondly because students 
cannot spend four years in elementary school learning verb to be in every grade. Besides, there is a huge and 
massive importance attached to the verb to be, which shows the preoccupation in teaching this grammatical 
aspects rather than teaching cultural aspects or texts reading. The learning process needs to be in touch with 
literary practices, which include learn how to write and read in specific situations, aiming to enlarge their 
participation in social practices, both in Portuguese and English Language.
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EL DICCIONARIO PRÁCTICO DEL ESTUDIANTE Y LA VARIACIÓN 
DIATÓPICA DEL ESPAÑOL

Flávia Zanatta

Hoy la lengua española es hablada por cientos de millones de personas, siendo lengua oficial de 21 
países, distribuidos en tres continentes. Gracias a esa enorme expansión geográfica, el español posee una 
gran diversidad léxica, puesto que es inevitable la existencia de vocablos que tengan su uso restringido a 
uno o a algunos países de habla española.

La principal diferenciación respecto a la variación diatópica, es decir, la variación en el ámbito 
geográfico, se da entre el llamado Español de España y el Español de América. Este último presenta, gracias 
a la colonización española, a la influencia del sustrato indígena y a la evolución natural de la lengua, ciertas 
discrepancias – en los niveles fonológico, morfológico y léxico – con relación al español de España. En el nivel 
léxico, del que nos ocupamos en este trabajo, se encuentran los americanismos, que pueden ser definidos 
como palabras o locuciones usadas mayoritaria o específicamente en Hispanoamérica o que tengan en esta 
gran área un contenido semántico peculiar. Son aquellas palabras que no forman parte del español general, 
es decir, del español común a España y América. Algunos autores propusieron divisiones y clasificaciones 
para los americanismos muchas veces minuciosas (cf. Richard (2000), Vaquero (1998), Morínigo (1996), Lipski 
(1994) y Moreno de Alba (1993)), pero, para simplificar, optamos por clasificarlos como: a) americanismos 
strictu sensu, utilizados en toda Hispanoamérica y no utilizados en España; b) americanismos lato sensu, 
utilizados en determinadas regiones de Hispanoamérica y no utilizados en España; y c) americanismos que 
poseen un equivalente, siendo este empleado en el español de España. Esa tercera clase de americanismos se 
refiere a los casos en que hay dos significantes para un mismo significado, siendo que uno de ellos es de uso 
mayoritario o exclusivo en España y el otro en algunos países o en toda Hispanoamérica.

Es importante resaltar que, por mucho tiempo, la cuestión de la variación diatópica fue negligenciada 
por la “lexicografia oficial”, representada por la Real Academia Española (RAE) o fue considerada como 
una desviación con relación al uso del español peninsular. Sin embargo, con la publicación del Diccionario 
Práctico del Estudiante (DPE (2007)), la RAE parece reconocer la existencia de una norma léxica ejemplar 
propia para Hispanoamérica, dado que dicha obra se destina al público estudiantil hispanoamericano. En 
este trabajo tratamos justamente del tercer tipo de americanismos, o sea, abordamos los casos en que existen 
dos vocablos para designar un mismo contenido semántico, buscando averiguar hasta qué punto la forma de 
mayor empleo en Hispanoamérica goza de prestigio y legitimación por parte de la RAE. En otras palabras, 
el objetivo de este trabajo fue evaluar si el tratamiento de la variación diatópica en el DPE (2007) de hecho 
corresponde al reconocimiento de una norma ejemplar efectivamente integrativa en el plano léxico.

La metodología adoptada para efectuar nuestro estudio consistió en analizar el DPE (2007) a la luz 
de las distinciones coserianas de diatopía y de norma real versus norma ideal (ejemplar) (cf. Coseriu (1973), 
(1980)), bien como de principios metalexicográficos, tales como los criterios de marcación diasistémica y 
de lematización de las formas type (forma canónica, de mayor prestigio) / token (variante o forma de menor 
prestigio) (cf. Welker (2004) e Haensch (1982)). Recogemos un pequeño corpus al cual aplicamos los criterios 
de análisis con la intención de averiguar cómo DPE (2007) actúa en relación a su tratamiento. Algunos de los 
pares de vocablos analizados fueron: adulador/chupamedias, descapotable/convertible, melocotón/durazno, fresa/
frutilla, tirita/curita.

En el caso específico del español, por mucho tiempo se consideró (y todavía hay los que consideran) 
la lengua hablada en las regiones centro y norte de la península como “la norma estándar” para la lengua 
española, tenida como la mejor forma de hablar dicha lengua en detrimento de las innúmeras variedades 
existentes en los países de Hispanoamérica y también en otras regiones de la propia España. Sin embargo, con 
el surgimiento de la Lingüística, la idea de que las variedades regionales están subordinadas a una variedad 
ideal, aquella perteneciente a la norma estándar o ejemplar, fue dando espacio a la noción de que todas las 
variedades deben ser consideradas igualmente, ya que no existe una que sea más correcta que la otra. Y es 
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eso que en un primer momento el DPE (2007) parece hacer, elevar al nivel de norma ejemplar la norma real 
hispanoamericana, puesto que se dice volcado principalmente al público estudiantil de Hispanoamérica. 
Pero lo que percibimos es que DPE (2007) presenta como norma ejemplar la norma real de España.

Respecto a la marcación diasistémica, las marcas adoptadas por DPE (2007) para tratar de los 
americanismos fueron dos: Am y frecAm. La marca frecAm. se aplica a los casos en que el vocablo o la acepción 
es conocido también en España, pero con un uso más difundido en América. Ya la marca Am se aplica a los 
vocablos o acepciones de uso exclusivo en el Continente Americano. Sin embargo, el diccionario deja claro 
que en ningún caso se debe entender que los vocablos o acepciones marcados de esa manera sean usados en 
todos los países del continente. Con relación a esa marcación, creemos ser poco precisa, pues no refleja el real 
uso de los americanismos. Aunque sea una actividad bastante difícil de ser realizada, lo ideal sería hacer una 
marcación “país por país”, pues esto aproximaría más el diccionario de la realidad lingüística de los países 
de lengua española. Por lo tanto, ya en ese aspecto DPE (2007) deja un poco que desear, pues un diccionario 
que se dice volcado al público hispanohablante y que pretende tratar de los americanismos de una forma 
cuidadosa debería fornecer a sus usuarios informaciones lo más precisas posible.

Por lo que se refiere a la lematización de las formas type / token, en DPE (2007) la forma considerada 
type es aquella empleada en el español de España y es en ella que encontramos la definición, mientras que 
en la forma característica de Hispanoamérica encontramos solamente un equivalente, siendo este el vocablo 
utilizado en el español peninsular. Sin embargo, si el diccionario está destinado al público hispanoamericano, 
se esperaría que fueran lematizados los vocablos que forman parte del uso de ese público y, en el caso 
particular de los americanismos que poseen un equivalente en el español peninsular, debería ser considerado 
como forma type el vocablo conocido y de mayor empleo por los hablantes hispanoamericanos y marcar 
diatópicamente el vocablo de mayor uso en España (forma token). 

Basados en los datos encontrados en ese estudio, llegamos a las siguientes conclusiones respecto al 
tratamiento de la variación diatópica en DPE (2007): a) la variación diatópica del español es considerada 
desde el punto de vista de la norma real, pero no de la norma ejemplar, o sea, la RAE reconoce la existencia 
de un número de vocablos de uso exclusivo en Hispanoamérica, sin embargo estos no disponen de prestigio 
y legitimación; y b) aunque haya publicado una obra lexicográfica destinada al público hispanoamericano, la 
RAE demuestra aún no haber llegado a una norma efectivamente integradora en el plano léxico, puesto que 
DPE (2007) presenta como norma ejemplar las formas características del español de España. 
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A CRIAÇÃO DE UM PORTAL DE INGLÊS PARA FINS ESPECÍFICOS (IFE) E 
INGLÊS PARA FINS ACADÊMICOS (IFA): LEVANTAMENTO E ANÁLISE DO 

PERFIL, NECESSIDADES E PREFERÊNCIAS DOS USUÁRIOS.

Guilherme Vieceli, Ana Eliza Pereira Bocorny, Vivian Lameira, Bibiana Finkler

Nos dias atuais, não é possível pensar em educação sem levar em consideração as mudanças sociais 
e tecnológicas que estão efervescentes em nossa sociedade digital globalizada. O conhecimento, antes 
individual, concentrado, objetivo e estável, agora é colaborativo, distribuído, subjetivo e instável. (DUBOC, 
2013). Neste contexto, e a partir de aportes teóricos e metodológicos a serem descritos no transcorrer deste 
projeto, propõe-se a criação de um objeto tecnológico próprio sob a forma de um portal online, multimeios, 
colaborativo e de livre acesso. Tal portal objetiva possibilitar o acesso e a construção do conhecimento 
relativo à leitura e escrita de gêneros acadêmicos e profissionais em inglês, bem como o entendimento 
da terminologia das diferentes áreas de especialidade por meio de recursos e ferramentas variados como 
Massive Open Online Courses (MOOCs), Objetos de Aprendizagem (OAs), glossários colaborativos, blogs e 
wikis. Partindo deste projeto maior, denominado A criação de um portal para o desenvolvimento das habilidades 
de leitura e escrita relativas ao Inglês para Fins Específicos (IFE) e ao Inglês para Fins Acadêmicos (IFA), para 
estudantes universitários da UFRGS, e coordenado pela Prof.ª Ana Bocorny, esta etapa prevê a identificação 
e análise do perfil dos alunos universitários da UFRGS a partir de questionário online e entrevistas não 
estruturadas realizados com alunos da UFRGS de diferentes semestres e de diferentes cursos. Nesta etapa 
da pesquisa, tem-se como objetivo buscar dados que informem o pesquisador não apenas quanto à micro 
e macro estruturas a serem utilizadas no portal, mas também quanto aos conteúdos que deverão ser 
desenvolvidos e incluídos no mesmo nas fases posteriores do projeto. Este plano de trabalho, portanto, tem 
como objetivo fazer o levantamento e análise do perfil, necessidades e expectativas dos usuários do portal e 
de seus stakeholders. Ainda que o usuário alvo primário do objeto seja o aluno (graduação e pós-graduação) 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), supõe-se que os alunos universitários brasileiros, 
bem como o corpo docente e o grupo de servidores das Instituições de Ensino Superior (IES), de uma forma 
geral, possam beneficiar-se de tal recurso. No âmbito da UFRGS, tal iniciativa está vinculada ao Programa 
Idiomas sem Fronteiras Inglês, na medida em que o mesmo tem como principal meta a melhoria dos níveis 
de proficiência em língua inglesa nas Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras, especialmente no que 
diz respeito aos gêneros acadêmicos. A utilização do portal beneficiará seus usuários a partir de ações que 
atendam suas necessidades relativas ao Inglês para Fins Específicos (IFE) e ao Inglês para Fins Acadêmicos 
(IFA), essenciais para o bom desempenho dos alunos brasileiros nas universidades de países anglófonos, 
ao pleno desenvolvimento científico do Brasil, e ao processo de internacionalização das universidades 
brasileiras que, como afirmam Nicolaides e Tilio (2013, p. 296) não significa tornar as universidades menos 
brasileiras, mas sim “tornar o conhecimento aqui produzido mais evidente no contexto internacional”. 
Até agora um questionário piloto foi encaminhado para um número menor de alunos, com o intuito de 
ajustar o questionário para melhor identificação dos alunos. O formulário de perguntas foi encaminhado 
para 76 alunos da UFRGS e, após análise dos dados coletados, identificou-se que 58% têm entre 21 e 25 
anos, 75% dos alunos estão na primeira metade da graduação, 66% deles tem o computador como principal 
meio de pesquisa, grande parte (90%) dos alunos já estudou a língua inglesa, 75% vê a língua inglesa como 
fundamental no meio acadêmico. Entretanto, mais da metade, 62%, dos alunos nunca realizou prova de 
proficiência em língua inglesa. Daqueles que realizaram 55% apresentou nível intermediário. A próxima 
etapa do trabalho será o encaminhamento deste questionário para toda a comunidade acadêmica da UFRGS. 
Os resultados irão nortear as decisões que serão tomadas sobre formato e conteúdo do portal.
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O ARTIGO NEUTRO DA LÍNGUA ESPANHOLA NOS LIVROS DIDÁTICOS 
DE ENSINO MÉDIO

Kleber Eckert

O tema do presente trabalho é o artigo neutro ‘lo’ da língua espanhola, sob a ótica dos materiais 
didáticos de Espanhol como Língua Estrangeira destinados a estudantes brasileiros de Ensino Médio. Trata-
se do andamento da pesquisa intitulada “O artigo neutro ‘lo’ da língua espanhola nos livros didáticos: forma 
e uso”, desenvolvida no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – IFRS 
– campus Bento Gonçalves durante o ano de 2015. Os objetivos principais do projeto são: identificar como 
os livros didáticos de ensino médio apresentam o artigo neutro da língua espanhola; avaliar se a forma de 
apresentação contribui para a aprendizagem dos estudantes; verificar se o artigo neutro é tratado unicamente 
como elemento gramatical ou se há outros tipos de abordagens, como o da leitura; identificar se o artigo 
neutro é apresentado de forma contrastiva com a língua portuguesa; identificar se há materiais didáticos 
que explicam a origem do artigo neutro; identificar e avaliar os exercícios propostos para a aprendizagem 
do artigo neutro; propor estratégias de ensino do artigo neutro que facilitem a aprendizagem dos alunos. 
Como base teórico-analítica, o estudo está ancorado nos pressupostos da Linguística Contrastiva, em seus 
três grandes campos de análise: a Análise Contrastiva (Lado, 1972), a Análise de Erros (Corder, 1992) e a 
Análise de Interlíngua (Selinker, 1992). Além disso, a base linguístico-gramatical do artigo neutro encontra-
se amparada nos estudos de Alarcos Llorach (1999), Masip (2005), Matte Bom (1995), Sarmento e Sánchez 
(1989), Milani (2011) e Fanjul (2005). Quanto à metodologia, o primeiro passo foi selecionar dez obras de 
Língua Espanhola destinadas a estudantes de Ensino Médio que foram publicadas a partir do ano 2000 
e, dentro delas, identificar os capítulos em que era apresentado o artigo neutro. Até o momento, foram 
analisadas cinco obras: Español Ahora (2003), ¡Ahora sí! Língua Espanhola (2006), Tiempo español: lengua y 
cultura (2007), Listo: español a través de textos (2005) e Espanhol Expansión (2004). Algumas constatações já 
podem ser feitas, a pesar de a pesquisa estar ainda em andamento: em nenhuma delas foi apresentada a 
origem do artigo neutro; na maioria dos livros o neutro ‘lo’ é visto apenas como um elemento gramatical e 
as explicações e exemplos limitam-se a esse tipo de abordagem; poucos livros exploram a diferença entre os 
artigos masculino (el) e neutro (lo); o contraste com a língua portuguesa praticamente inexiste; há exercícios 
que não estão em consonância com as explicações dadas; a forma como a maioria dos livros aborda o artigo 
neutro pode levar a um problema da hipercorreção no uso dos artigos definidos. Em síntese, as formas de 
abordagem do artigo neutro ‘lo’ levam a uma interpretação mais como elemento gramatical e menos como 
elemento de compreensão leitora, ao contrário do evidenciado em Eckert (2014) em relação à aprendizagem 
e ao uso do artigo neutro por aprendizes de espanhol como língua estrangeira. Em sua pesquisa, o autor 
comprovou que as explicações gramaticais são menos eficientes que a compreensão leitora em relação à 
aprendizagem e ao uso do artigo neutro ‘lo’ por parte dos aprendizes brasileiros de espanhol.

Palavras-chave: Artigo neutro. Língua espanhola. Materiais didáticos. Ensino Médio.

REFERÊNCIAS

BRIONES, Ana Isabel; FLAVIAN, Eugenia; ERES FERNÁNDEZ, Gretel. Español Ahora. Vol. 02 e 03. São Paulo: 
Moderna, 2003.

GARCÍA SANTOS, Juan Felipe et al. ¡Ahora sí! Língua Espanhola. São Paulo: Escala Educacional, 2006.

MELONE, Enrique; MENÓN, Lorena. Tiempo español: lengua y cultura. São Paulo: Atual, 2007.

MILANI, Esther Maria et al. Listo: español a través de textos. São Paulo: Moderna, 2005.

ROMANOS, Henrique; CARVALHO, Jacira Paes de. Espanhol Expansión. São Paulo: FTD, 2004.



XVI Encontro Estadual de Professores de Língua Inglesa 
XI Encontro Estadual de Professores de Língua Espanhola 27SUMÁRIO

ALARCOS LLORACH, Emilio. Gramática de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe, 1999.

CORDER, Stephen Pit. La importancia de los errores del que aprende una lengua segunda. In: MUÑOZ LICERAS, 
Juana. La Adquisición de Lenguas Extranjeras. Madrid: Visor, 1992.

ECKERT, Kleber. O uso do artigo neutro ‘lo’ por aprendizes de espanhol como língua estrangeira: uma questão de língua e 
leitura. Tese de Doutoramento em Letras – Universidade de Caxias do Sul – UCS, Caxias do Sul, 2014.

FANJUL, Adrián. Gramática de Español Paso a Paso. São Paulo: Moderna, 2005.

LADO, Robert. Introdução à linguística aplicada. 2 ed. Petrópolis: Vozes, 1972.

MASIP, Vicente. Origem do artigo português e espanhol: aplicações didáticas. In: SEDYCIAS, João. (org.). O ensino do 
espanhol no Brasil: passado, presente, futuro. São Paulo: Parábola, 2005.

MATTE BON, Francisco. Gramática Comunicativa del español: de la lengua a la idea. Madrid: Edelsa, 1995.

MILANI, Esther Maria. Gramática de Espanhol para brasileiros. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

SARMENTO, Ramón; SÁNCHEZ, Aquilino. Gramática Básica del Español: norma y uso. Madrid: SGEL, 1989.

SELINKER, Larry. La interlengua. In: MUÑOZ LICERAS, Juana. La Adquisición de Lenguas Extranjeras. Madrid: Visor, 
1992.



XVI Encontro Estadual de Professores de Língua Inglesa 
XI Encontro Estadual de Professores de Língua Espanhola 28SUMÁRIO

LA REPRESENTACIÓN DEL DEVANEO EN MAFALDA

Rodríguez Imbriaco, Laura Verônica 

Introducción

La lectura es capaz de revelar experiencias únicas capaces de transportar al sujeto del texto o mundo 
real y hacerlo experimentar sentimientos y situaciones en otros mundos sin, entretanto, abandonar totalmente 
la realidad. De acuerdo con Juracy Saraiva (2006), el texto literario a pesar de ficticio no abandona su relación 
con lo real y eso ocurre porque la literatura da forma concreta a sentimientos, dilemas, angustias y sueños, por 
medio de representaciones simbólicas, creadas por la imaginación. Además, los textos literarios representan 
una realidad propia, dada su carga ficcional e imaginaria, posibilitando experiencias de transformación en el 
lector, como proponen Wolfgang Iser (1996) y Jorge Larrosa (2006). Para Larrosa, además, “la experiencia de 
lectura convierte la mirada ordinaria sobre el mundo en una mirada poética, poetiza el mundo”. (2006, p.106) 
En nuestro estudio, ese lector nos interesa como sujeto ficcional cuyo proceso de ensoñación es provocador 
de un efecto benéfico para sí. Es un lector llevado al devaneo a partir de la repercusión de una imagen 
poética, resonando en un mundo bello donde es feliz, de acuerdo con Gaston Bachelard (1993) y, con base en 
su teoría, fueron analizados tres personajes que realizan el proceso del devaneo en la historieta Mafalda, de 
Salvador Quino.

I. La teoría bachelardiana del devaneo

En dos de sus obras, La poética del espacio (1993) y La poética del devaneo (1988), el filósofo francés, 
Gaston Bachelard, llama nuestra atención para el devaneo que merece ser contemplado: aquel que nace 
a partir de una imagen poética. En La poética del espacio (1993), Bachelard apunta para algunas cuestiones 
relativas a la imagen poética: el hecho de ella ser variante; emerger en la consciencia como producto directo 
del corazón, del alma, del hombre tomado en su actualidad; las repercusiones y resonancias que ella provoca 
y su propia constitución bajo el signo de un nuevo ser feliz; entonces, podemos afirmar que el devaneo no 
se limita solo a las imágenes que brotan de un poema, sino que puede despertarse a partir de imágenes 
oriundas de otras manifestaciones artísticas o literarias además del texto poético. El devaneo es el resultado 
provocado por la presencia de una imagen poética que repercute en el alma del yo-lírico, del personaje 
o del lector. Bachelard acentúa que, de algún modo, esa imagen que repercutió en nosotros, haciéndonos 
experimentar muchas resonancias, termina por ser nuestra; ella nos posee, de tal forma que por instantes 
olvidamos su verdadero creador y la hacemos nuestra, pues el alma la habitó. Según Bachelard (1988), el 
devaneo que merece ser estudiado es el que la poesía coloca en la buena inclinación; en él, todos los sentidos 
despiertan y se armonizan, proporcionando el crecimiento de la consciencia y de todo el ser. 

II. Análisis de algunos personajes y tiras

Para el presente análisis, seleccionamos tres tiras, siendo una del personaje Manolito, una de Mafalda 
y una de Felipe. En la primera (Fig.1 – Anexo 1), vemos a Manolito caminando con su maleta del colegio 
hasta que algo parece despertarlo; él para en un determinado lugar, se saca el uniforme que se transforma 
en un traje y, así, inicia su devaneo (que durará los dos cuadros siguientes). En él, se imagina un ejecutivo 
que se apronta para hacer un viaje de negocios. El transporte – y creemos que la imagen provocadora del 
devaneo – es un tobogán que, posiblemente, en su imaginación, haga el papel de avión, no solo por la 
representación de las escaleras, que recuerdan el embarque aéreo, sino por ser el medio más utilizado por 
ese tipo de profesional. Al aterrizar, su devaneo se rompe y vuelve a la dura realidad que, por su fisonomía, 
no es nada agradable: la ida a la escuela.

En la Fig. 2 (Anexo 1), nos deparamos con el personaje Mafalda ya en devaneo, por eso es difícil 
precisar la imagen que desencadena el proceso; aunque, sabiendo de las aflicciones de la niña en relación a 
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los problemas mundiales de la época, no sería pretensioso imaginar que ese pueda ser el punto de partida. 
El deseo de ser una intérprete de la ONU, para que haya un buen entendimiento entre las naciones, es 
mencionado en algunas de sus tiritas. En esta, el devaneo va recorriendo los caminos de la felicidad hasta 
el tercer cuadro, como vemos por la postura tranquila de la niña y las palabras que le vienen a la mente. 
A partir de ahí, surgen las discusiones entre los líderes de los Estados Unidos y de la Unión Soviética, y 
ella, como intérprete de la ONU, percibe que las lenguas aprendidas no tendrán la fuerza necesaria para 
solucionar los conflictos, concluyendo que será necesario un medio más eficiente, como el yudo.  

El último personaje analizado es Felipe, y entre sus principales devaneos se encuentra el ser como 
su héroe, el llanero solitario. Para Felipe, las historietas del Llanero Solitario representan una lectura que 
permite también la transformación del lector – en este caso el propio niño – al compartir la experiencia de 
vida adicional que esos textos le traen. En la próxima tira (Fig.3), observamos como esa transformación 
puede ocurrir, a través de la imaginación del chico que logra reproducir, en el segundo cuadro, su corto, 
pero intenso devaneo. A partir de la pregunta de Mafalda, en cuadro inicial, sobre la posibilidad de si la tele 
atrofia la imaginación infantil, Felipe busca la respuesta – o la imagen – en sus lecturas o en dibujos animados 
de su héroe solitario reproducidos en la tele. Así, como el lector de Larrosa (2006) que precisa pasar por un 
proceso de metamorfosis para poder leer el mundo con una mirada poética, Felipe direcciona la mirada, y 
todo su cuerpo, a las tiras de su gran héroe para proyectarla al devaneo, al transformar su caballo imaginario 
(representado por un palo y una cinta) en el valiente animal del llanero solitario, él, en el propio llanero, y 
el simple peatón, en un indio enemigo. De ese modo, en el segundo cuadro, el amigo de Mafalda entra en 
el devaneo que sólo él y nosotros, lectores, comprendemos, dando, finalmente, una respuesta evasiva a su 
amiga, al volver al mundo real, ya que sería difícil para Felipe intentar contarle el devaneo que acabó de 
experimentar. 

Consideraciones finales

Basándonos en el estudio de la teoría del devaneo, realizado por Gaston Bachelard, fue posible percibir 
como algunos de los personajes de Mafalda realizan el proceso de ensoñación, a partir de la repercusión 
de una imagen poética – no siempre perceptible para el lector – que maravilla al sujeto, favoreciendo su 
crecimiento en un mundo imaginado que supera el real, donde sus aflicciones se aquietan.

Constatamos que la mayoría de los devaneos representados – considerados los de buena inclinación 
o ascendentes – permitió que los personajes analizados pudiesen vivir las resonancias, libremente, en el 
mundo soñado y bello perteneciente al devaneo, o sea, viven su instante de fuga del mundo real para uno 
irreal, pues, como ya anuncia Bachelard (1988), el real no siempre es consistente. Por otra parte, en todos 
ellos la vuelta para el mundo real es una condición necesaria para que ocurra la transformación del lector, 
sugerida por Larrosa (2006).
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ANEXOS

Fig.1 (Mafalda, 2010) 

Fig.2 (Mafalda, 2010) 

Fig.3 (Mafalda, 2010)
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LET’S GO! SHALL WE GO? JUST GO! A TEXTBOOK ANALYSIS ON THE 
TEACHING OF THE IMPERATIVE MOOD

Makeli Aldrovandi

This paper aimed at analyzing how pragmatics was approached in two textbooks distributed by the 
Ministry of Education to public schools in Brazil. We analyzed whether pragmatic aspects were taken into 
account in the lessons that were supposed to teach the Imperative Mood in English as a Foreign Language 
classes. 

Initially, the concept of Pragmatics is presented: Pragmatics is a field of Linguistics that studies 
language in a context taking into consideration the speaker and the hearer, mainly the intention of the 
speaker upon making an utterance. Politeness Theory is one of the theories that have been developed to 
study different aspects of language use. This theory was idealized by Brown & Levinson in 1987. However, 
it had had its beginning earlier, with Grice’s Cooperative Principle. 

After setting the theoretical ground for the research, the National Curricular Parameters (PCN) for 
Brazil were analyzed, as well as what they suggested to the teaching of a foreign language in Brazilian High 
Schools, regarding the competences to be developed by the students on this level. The objective of teaching a 
foreign language at school, according to the PCN, is not only reading, speaking, understanding and writing 
correctly in the target language, rather to provide the student with the possibility of “reaching a level of 
linguistic competence able to allow him access to information of various types, while contributing to his 
general education as a citizen2” (PCN, 2000). The National Textbook Program (PNLD) also has some criteria 
for selecting the collections that may be adopted by the public schools in the country, and these criteria were 
verified as well. 

Based on the PCN and the PNLD Guide, an analysis of two textbooks was carried out. The analysis 
aimed at verifying whether there was coherence between the PCN and the textbooks. The relevance of this 
study lies in the knowledge that, for Politeness Theory, commanding is one of the speech acts considered to 
be the most face-threatening. 

As for methodology, we investigated if the textbooks presented: 1. Connection between grammar 
topic and proper usage in real life conversational situations; 2. Information on the difference in meaning 
achieved by the usage of one grammar form over another; 3. Reflection on the impact of the speaker’s choice 
for some specific grammar form on the hearer. 4. Application of the grammar topic to varied linguistic 
practices and situations. 

We have come to the conclusion that, even though the textbooks had a great variety of activities 
which comprehend the abilities of speaking, writing, listening and reading, they still treated grammar as 
an element apart, without contextualization nor application to real life interaction. The explanation on the 
topic was given in Portuguese in both books, and it was basically structure information. In both materials, 
the grammar topic was presented by itself, without any instructions on how to use it properly in real life 
conversations. 

Effective communication is accomplished not only by using correct forms, but appropriate forms as 
well. Making pragmatic mistakes is as negative as making a grammar mistake. 

Keywords: Pragmatics, Politeness Theory, PCN, Textbook.
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FERRAMENTAS DE SUPORTE À LEITURA E À ESCRITA ACADÊMICA

Fernanda Soldatelli, Pedro Reis, Ana Eliza Pereira Bocorny

O Brasil está hoje inserido em um contexto de internacionalização no que diz respeito à produção 
de conhecimento no meio acadêmico. Grande parte do que antes era produzido, acabava restringido às 
fronteiras do próprio país por causa de uma barreira linguística, já que, de maneira geral, a produção 
acadêmica, em escala mundial, é publicada na língua inglesa. Atualmente, um dos objetivos das políticas 
públicas voltadas para a educação tem sido o de socializar a já existente produção de conhecimento no 
âmbito acadêmico brasileiro, com a de contextos acadêmicos internacionais. 

Dentro desta perspectiva, nasce o programa Idiomas sem Fronteiras (IsF). Primeiramente nomeado 
Inglês sem Fronteiras, o programa é criado como uma extensão do então Ciências sem Fronteiras (CsF). O 
primeiro objetivo era o de munir possíveis candidatos a uma bolsa de intercâmbio pelo CsF em um país 
de fala inglesa, com o conhecimento necessário para ingressar em um contexto estrangeiro, assim como 
acompanhar e desenvolver as produções acadêmicas de universidades do exterior. Em dezembro de 2014, o 
programa torna-se uma política independente, desvinculando-se do CsF, e passa a chamar-se Idiomas sem 
Fronteiras, com o objetivo de englobar mais idiomas em sua constituição. Além disso, o programa tem um 
caráter de muita valia no que diz a respeito à formação de professores de idiomas. Hoje o IsF tem NucLis 
(Núcleos de Língua) em quase todas as instituições federais de ensino superior. 

Visando a efetivar o processo de internacionalização da universidade, o Nucli UFRGS oferece diversos 
cursos de inglês para fins acadêmicos (English for Academic Purposes - EAP), entre eles, o curso “Leitura e 
escrita para fins acadêmicos com o suporte de ferramentas eletrônicas: resumos acadêmicos”. O objetivo maior deste 
curso é apresentar aos alunos ferramentas eletrônicas disponíveis com acesso total ou parcial na internet. A 
partir de tarefas planejadas pelos professores, os alunos desenvolvem suas habilidades de escrita e leitura 
na língua inglesa. No transcorrer das aulas, foram apresentadas as ferramentas, com o intuito de auxiliar a 
execução das tarefas. Desta forma, foi possível a transposição dos conhecimentos utilizados na leitura e na 
escrita de resumos acadêmicos para quaisquer outras formas textuais. O uso de resumos acadêmicos como 
texto base para a reflexão vem da característica curta do texto, que possibilita um trabalho mais dinâmico em 
sala de aula, e, também pelo fato de resumos acadêmicos serem a porta de entrada para artigos completos.

Inicialmente, o curso foi implementado em duas turmas compostas por alunos de diferentes cursos, 
majoritariamente de pós-graduação. No entanto, em uma das turmas os alunos possuíam conhecimento 
básico de língua inglesa, nível A2 de acordo com o QCE (Quadro Comum Europeu), enquanto na outra 
turma, os alunos apresentavam nível B2. Desta forma, foi de grande importância, conhecer o perfil dos alunos 
através da Needs Analysis feita com ambas as turmas, a partir da qual, os professores e as coordenadoras do 
programa puderam traçar o planejamento do curso de forma mais organizada e objetiva, considerando as 
necessidades e características dos alunos. 

As atividades trabalhadas no curso foram divididas da seguinte maneira: Pre-Task, Tasks e Post-Task. 
Como Pre-Task foi solicitado, no primeiro dia de aula, que os alunos produzissem um resumo acadêmico 
sem o auxílio de qualquer ferramenta. Tal tarefa foi proposta para que ao final do curso, após a Post-Task, 
na qual os alunos reescreveram o resumo produzido na primeira aula, os alunos pudessem comparar suas 
produções.

Como Tasks, foram propostas discussões gerais sobre artigos acadêmicos, diversos pontos foram 
levados em consideração, como por exemplo, definições dos diferentes tipos de artigo, identificação das partes 
que compõe um artigo e como elas ocorrem dentro da produção acadêmica de cada área de conhecimento. A 
mesma reflexão foi feita em relação ao resumo acadêmico, foram analisados os tipos, definições, suas partes 
(contextualização, objetivo, metodologia) e foi solicitado para que os alunos buscassem resumos de suas 
respectivas áreas e identificassem as partes, por fim e utilizando os exemplos selecionados, foram analisadas 
as estruturas mais recorrentes (lexical bundles).
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Quanto às ferramentas apresentadas aos alunos, algumas delas foram: Google Scholar, WebQualis, 
Google Translate, Google Ngram Viewer - Google Books, MAZEA, Corpus of Contemporary American 
English (COCA), WordNet Search, Skell e Grammarly. Algumas delas, como Google Scholar e Web Qualis 
foram utilizadas para a busca de artigos e resumos de boa qualidade para as análises feitas. Outras como 
COCA e Grammarly foram trabalhadas com intuito de ajudar os alunos com alguns problemas de ortografia, 
regência e concordância verbo-nominal. Já as ferramentas WordNet Search e Skell foram utilizadas para a 
busca de sinônimos e verificar o contexto das palavras procuradas.

Por fim, e ainda dentro das Tasks propostas, os alunos fizeram uma atividade de versão. Selecionaram 
um artigo no qual constasse o resumo em português e em inglês. Utilizando as ferramentas apresentadas, as 
questões em relação à estrutura dos resumos e alguns conteúdos gramaticais trabalhados (no caso da turma 
de nível A2), os alunos fizeram a versão do resumo em português para o inglês e compararam com a versão 
original do artigo.

Os alunos da turma de nível mais básico mostraram-se mais dependentes das ferramentas para a 
construção das tarefas e também da coordenação da professora. Porém a medida que se acostumavam com o 
contexto da aula, com as ferramentas eletrônica e com as produções em si, conseguiam trabalhar de maneira 
bastante autônoma. Os alunos de nível mais avançado mostraram-se mais seletivos no uso das ferramentas 
desde o início do curso. Provavelmente pelo fato de terem um conhecimento mais abrangente da língua, 
usavam somente as ferramentas que achavam necessárias e da maneira que achavam mais apropriada. 
Em ambos os casos, no entanto, houve significativa melhora na compreensão da leitura, na escrita e na 
estruturação dos textos trabalhados em aula.

Concluímos, então, que a proposta de formação que lançamos é apropriada para o contexto acadêmico, 
mostrando que vem ao encontro às necessidades da comunidade acadêmica brasileira, que cada vez mais 
precisa estar preparada para as exigências do meio acadêmico internacional.
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LA CONSTRUCCIÓN DE CIEN AÑOS DE SOLEDAD Y SUS RAÍCES EN LA 
MEMORIA Y LA EXPERIENCIA

Tiago Pedruzzi

Este análisis forma parte de la tesis de maestría intitulada Memória, experiência e ficção en Cem Anos de 
Solidão e O Tempo e o Vento que, además de analizar la producción de la novela Cien años de soledad de Gabriel 
García Márquez y sus memorias, tenía como objeto de estudios la saga de Erico Verissimo intitulada El 
tiempo y el Viento cuya producción a partir de las memorias y de la experiencia fue comparada a la de García 
Márquez. Para que se pudiera realizar el presente trabajo se hizo un estudio de las memorias, entrevistas 
y relatos de Gabriel García Márquez a fin de entender cómo se dan las transformaciones de los elementos 
experiencia y memoria en la construcción de la novela Cien años de soledad. Consideramos para el análisis, 
las tres dimensiones del texto literario: autor, obra y lector, apoyados en el concepto de mimesis tripartita 
presente en la obra de Paul Ricoeur Tiempo y narración. El referido concepto puede ser entendido como un 
intento de remeter a todas las etapas que involucran la construcción de un texto desde el momento que 
es pensado por su autor hasta el encuentro de los mundos del lector y el escritor o sus refiguraciones. El 
material memorialístico para el presente análisis fue recogido de dos conocidas obras de García Márquez: 
Vivir para contarla y El olor de la guayaba. Además de esto, fueron consultados otros textos autobiográficos/
memorialísticos no tan conocidos, ni por eso considerados menos importantes, como entrevistas del escritor. 
A ejemplo de esto tenemos Los García Márquez de la periodista Silvia Galvis y también textos escritos por 
personas de la familia como Tras las claves de Melquíades de Eligio García Márquez, hermano de Gabo. Según 
los estudios de Paul Ricoeur, el discurso no deja de ser acerca de alguna cosa, por eso, los textos poéticos 
hablan acerca del mundo, pero no de manera descriptiva. De ese modo, es importante considerar el mundo 
que es el punto de partida del escritor. Más allá de eso, se puede considerar el peso que tiene la memoria y 
la experiencia en la construcción ficcional del escritor colombiano, pues en muchas oportunidades afirma la 
fuerza de la experiencia familiar en la urdidura de la trama ficcional. 

Para que se pueda comprender la aplicación de la mimesis tripartita en Cien años de soledad, debemos 
considerar que la mimesis I es la composición de la intriga que está arraigada en una pre comprensión del 
mundo de la acción con sus estructuras inteligibles y sus fuentes simbólicas y su carácter temporal, como 
demuestra Ricoeur. Así, la mimesis I es una lectura del mundo, de lo vivido, de lo absorbido de los otros. 
De ese modo, la mimesis I está apoyada en la representación de la acción humana en primer lugar. Con 
relación a la mimesis II, podemos decir que configura la narración disponiendo en la trama aquello que 
está prefigurado hechos, acontecimientos, historias, es decir, el repertorio simbólico y vivencial del autor. 
Finalmente, la mimesis III está anclada en el lector. Según Ricoeur, no importa la intención del autor, sino lo 
que los lectores leen. Aquí, importa la intersección que se establece entre el mundo del texto y del oyente/
lector. Para explicar ese concepto, Ricoeur trae la idea de una prehistoria de la historia narrada que resulta 
en pantalla de fondo. En ese momento, en la mimesis III, es como si se cerrara un círculo, o sea, el lector se 
encuentra con las experiencias del autor, aunque éstas no sean exactamente una transposición literal de lo 
que ha pasado, pues siempre se le agregan elementos nuevos a la narración.

Para completar el proceso entre experiencia y memoria, cabe agregar la idea que nos trae Ivan 
Izquierdo de que nosotros, humanos y animales adquirimos memorias a través de las experiencias y que 
éstas pueden ser una percepción de un hecho externo (una flor) o interno (un dolor) o un conjunto de hechos 
o eventos (nuestra infancia). Este conjunto de hechos, específicamente la infancia, en Gabriel García Márquez, 
es el aspecto principal en la construcción de Cien años de soledad. Sobre esa obra Gabo afirma que sólo quiso 
dejar un testimonio del mundo de su infancia que vivida en una casa grande y triste, con una hermana que 
comía tierra, una abuela que adivinaba el futuro y diversos parientes con nombres iguales que nunca hacían 
distinción entre la felicidad y la demencia.

Entre los hechos recordados por García Márquez en sus memorias/autobiografías, uno se destaca: 
la experiencia da haber vivido en la casa de sus abuelos cuando era niño. Esta casa formó parte del primer 
intento de la escrita de una novela que se intitulaba La casa, pero que nunca llegó a ser concluida. Enseguida, 
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al escribir Cien años de soledad, ésta pasó a ser el modelo para la casa de los Buendía. También la ciudad de 
su niñez, Aracataca, figura como el universo a ser narrado en su novela y es en un regreso a ella que surge 
la necesidad de narrar ficcionalmente lo vivido. Además de los hechos vivenciados en su infancia, otros 
aspectos contribuyeron para la construcción narrativa de la novela, tal como el tono con el cual los abuelos 
contaban las historias, una especie de serenidad a toda prueba que no se alteraba, aunque se les estuviera 
cayendo el mundo encima, de acuerdo con las palabras de Gabriel García Márquez.

En el presente trabajo se hizo un análisis de como los hechos de la experiencia de Gabriel García 
Márquez fueron aprovechados y transpuestos a la obra ficcional Cien años de soledad. Así, si consideramos que 
la literatura es intertexto y que toda la obra es reescrita de obras anteriores y diálogo con obras posteriores, 
entonces, la novela Cien años de soledad denota un carácter intertextual cuando se la pone en paralelo con las 
memorias de García Márquez. Dicha obra está impregnada de otros textos, incluso del ‘texto” – realidad del 
autor. 

REFERÊNCIAS

DOMINGO, José. Entrevistas – Gabriel García Márquez. In: COBO BORDA, J. G. Repertório crítico sobre Gabriel García 
Márquez. Santafé de Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1995.t.1. 

EL MANIFIESTO. Entrevista a Gabriel García Márquez – El viaje a la semilla. In: COBO BORDA, J. G. Repertório crítico 
sobre Gabriel García Márquez. Santafé de Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1995.t.1. 

FERNANDES-BRASO, Miguel. La soledad de Gabriel García Márquez. Barcelona: Planeta, 1972. 

GALVIS, Silvia. Los García Márquez. Bogotá: Arango-Peisa, 1996. 

HARSS, Luis. Los nuestros. Buenos Aires: Sudamericana, 1973. 

MÁRQUEZ, Elígio García. Tras las claves de Melquíades. Bogotá: Norma, 2001. 

MÁRQUEZ, Gabriel García. Cien Años de Soledad. España: Alfaguara, 2007. 

______. El olor de la guayaba: conversas com Plínio Apuleyo Mendoza. Buenos Aires: Sudamericana, 1996. 

______. La bendita manía de contar. Madrid: Ollero ; Ramos, 1998. 

______. COMPARATO, Doc; DIEGO, Eliseo Alberto et al. Me alugo para sonhar. Trad. Eric Nepomuceno. Niterói: Casa 
Jorge Editorial, 1997. 

______. Textos costeños. Barcelona: Bruguera, 1982. v.1: Obra Periodística. 

______. Vivir para contarla. Buenos Aires: Debolsillo, 2008. 

MARTIN, Gerald. Gabriel García Márquez: una vida. Buenos Aires: Debate, 2009. 

MONSALVE, Alfonso. El deber revolucionario de un escritor es escribir bien. In: Cobo Borda, J. G. Repertório crítico 
sobre Gabriel García Márquez. Santafé de Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1995.t.1. 

PLOETZ, Dagmar. Gabriel García Márquez. Madrid: EDAF, 2004. 

RICŒUR, Paul. O único e o singular. São Paulo: UNESP, 2002. 

______. Tempo e narrativa. São Paulo: Martins Fontes, 2010.v. 1: A intriga e a narrativa histórica. 

______. Tempo e narrativa. São Paulo: Martins Fontes, 2010.v.2: A configuração do tempo na narrativa histórica. 

______. Tempo e Narrativa. São Paulo: Martins Fontes, 2010. v.3: O tempo narrado. 

______. Teoria da interpretação: o discurso e o excesso de significação. Lisboa: Ed. 70, 2009. 



XVI Encontro Estadual de Professores de Língua Inglesa 
XI Encontro Estadual de Professores de Língua Espanhola 37SUMÁRIO

______. Percurso do reconhecimento. São Paulo: Loyola, 2006. 

______. A memória, a história, o esquecimento. Campinas: Ed. Unicamp, 2010. 

______. A metáfora viva. Porto: Rés, 1983. 

SALDIVAR, Dasso. Gabriel García Márquez: viagem à semente: uma biografia. Rio de Janeiros: Record, 2000. 

VARGAS LLOSA, Mario. García Márquez: historia de um deicídio. Barcelona: Barral, 1971. 

VISIÓN. Cien años de um pueblo. In: COBO BORDA, J. G. Repertório crítico sobre Gabriel García Márquez. Santafé de 
Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1995.t.1



XVI Encontro Estadual de Professores de Língua Inglesa 
XI Encontro Estadual de Professores de Língua Espanhola 38SUMÁRIO

LITERATURA NA AULA DE LÍNGUA INGLESA DO PROGRAMA IDIOMAS 
SEM FRONTEIRAS

Ana Paula Seixas Vial, Larissa Goulart da Silva

As experiências em sala de aula, utilizando a leitura literária com o objetivo de promover a 
aprendizagem de língua inglesa, apresentadas neste trabalho, ocorreram no contexto do Programa Idiomas 
sem Fronteiras (IsF) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O Programa IsF oferece 
cursos gratuitos de língua inglesa para os alunos de graduação, pós-graduação, professores e técnicos 
administrativos dessa universidade desde 2013 com o intuito de promover a internacionalização da 
universidade. O Núcleo de Línguas (NucLi) da UFRGS conta com 20 professores, quatro coordenadoras e 
seis assistentes administrativos, com uma oferta constante de 60 turmas. Os cursos podem ter a duração de 
16, 32, 48 e 64 horas.

Os projetos relatados aqui aconteceram no primeiro semestre de 2015 em três turmas de níveis básico, 
intermediário e avançado do curso Inglês para Internacionalização. Os alunos foram nivelados respectivamente 
para os níveis A2, B1 e B2 de acordo com o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas através do 
teste de proficiência TOEFL ITP oferecido de forma gratuita também no âmbito do Programa. O curso Inglês 
para Internacionalização tem por objetivo desenvolver a competência de alunos no que tange à comunicação 
oral e escrita, em todos os níveis de proficiência linguística, a partir das atividades e dos conteúdos propostos, 
a fim de prepará-los para a vida acadêmica no Brasil e em outras universidades do mundo, contribuindo, 
assim, para o processo de internacionalização da universidade. 

Dessa forma, optamos por utilizar livros de literatura em língua inglesa como forma de promover 
o letramento contextualizado e para desenvolver e consolidar as quatro habilidades dos nossos alunos. O 
objetivo do nosso projeto era promover a leitura extensiva em língua inglesa desde o nível básico até o nível 
avançado. Para isso, na turma de nível básico, foram utilizados graded readers (livros adaptados) do livro The 
Adventures of Tom Sawyer (As Aventuras de Tom Sawyer). Enquanto isso, nas turmas dos níveis intermediário 
e avançado, baseados em algumas sugestões feitas pela professora, os alunos tiveram a oportunidade de 
escolher os livros na versão original em inglês que gostariam de ler. Os três níveis realizaram, como produto 
final de suas leituras, vídeo-resenhas que foram publicadas no site de compartilhamento de vídeos Youtube 
(http://www.youtube.com). 

Por que ler literatura em sala de aula? Collie e Slater (1992) apresentam os seguintes argumentos a 
favor do uso da literatura em sala de aula: 1) é material autêntico; 2) seu sentido não é estático; 3) é capaz 
de atravessar as fronteiras do tempo e do espaço, podendo dialogar com culturas de países diferentes em 
diferentes épocas; 4) proporciona enriquecimento linguístico e cultural; e 5) proporciona o envolvimento 
pessoal dos aprendizes nas tarefas propostas. Além disso, este projeto proporcionou o contato com leitura 
extensiva, algo que seria difícil de ser feito dentro do limite de tempo das aulas. Hill argumenta que: 

as principais características da leitura extensiva são: quantidade, ler pela essência e a fluência. Esse é o tipo de 
leitura que as pessoas fazem no seu tempo de lazer. Somente livros oferecem uma quantidade de texto que 
pode ser lida confortavelmente e somente ficção proporciona o tipo de texto que pode desenvolver a fluência do 
aluno. (...) As vantagens da ficção são de que o contexto é universal e que a combinação de narrativa e diálogo 
são muito mais fáceis de ler do que a prosa expositiva (2008, p. 186)

Levando esses aspectos em consideração, o projeto percorreu os seguintes passos: a) reconhecimento 
do gênero através do visionamento de outras vídeo-resenhas; b) estudo do contexto de produção das obras, 
especialmente na turma de nível básico em que todos leram o mesmo livro; c) estudo das adaptações das 
obras para o cinema, teatro etc.; d) leitura de resenhas críticas de livros a fim de preparar os alunos para a 
leitura e para a posterior criação da vídeo-resenha; e) criação de um script para o vídeo; f) apresentação da 
proposta de vídeo em sala de aula; g) gravação e edição da vídeo-resenha; h) visionamento em sala de aula e 
discussão com os colegas. Como resultado desse projeto, os alunos tiveram oportunidade de vivenciar uma 

http://www.youtube.com/
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experiência de leitura extensiva em língua adicional que não teria sido realizada apenas em sala de aula, 
além de ter contato com a língua inglesa inserida em seu contexto e cultura. Nós, as professoras, pudemos 
aprender a trabalhar com leitura literária em sala de aula de língua adicional e a tentar incitar o gosto pela 
leitura nos nossos alunos.
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OBJETO DE APRENDIZAGEM (OA) SOBRE A REDAÇÃO DE RESUMOS 
ACADÊMICOS DA ÁREA DA SAÚDE: UM ESTUDO BASEADO EM CORPUS.

Vivian Lameira, Ana Eliza Pereira Bocorny

As mudanças sociais e tecnológicas trouxeram novas formas de aprender. Nos dias de hoje, há várias 
pesquisas que relacionam o aprender com os múltiplos instrumentos de ensino que a internet e os aparelhos 
digitais proporcionam. Vinculados às novas formas de aprender em uma sociedade digital globalizada 
estão os Novos Letramentos, ou New Literacies em inglês (LANKSHEAR; KNOBEL, 2003; 2007). Os Novos 
Letramentos, além de utilizarem novas tecnologias (new technical stuff), designam um novo conceito sobre 
o que seja o conhecimento, o texto e a língua (new ethos stuff). Esses conhecimentos geram novas formas de 
aprender e ensinar. Um dos objetivos desse projeto é entender estes novos conceitos e aplicá-los através de 
novas práticas por meio de uma pedagogia própria em uma plataforma digital com a utilização de recursos 
tecnológicos. Dessa forma, o projeto propõe a criação de um objeto de aprendizagem virtual definido aqui 
como “qualquer recurso digital que possa ser reusado para apoiar a aprendizagem” (WILEY, 2002). Tal 
recurso, que é online, multimeios, colaborativo e de livre acesso, guia o aluno ao longo de cinco tarefas: 
(i) o entendimento do que é o gênero acadêmico resumo; (ii) a identificação de suas partes em exemplos 
reais (padrões de organização textual); (iii) o conhecimento das especificidades de sua linguagem (padrões 
textuais típicos do gênero); (iv) a produção de resumos a partir de um modelo criado para este fim; (v) a 
avaliação colaborativa do texto produzido. A metodologia utilizada neste trabalho segue os princípios da 
Linguística de Corpus. Para desenvolver o objeto de aprendizagem (i) foi compilado um corpus de análise 
recente (2014-2015) com quatrocentos resumos em inglês de artigos de pesquisa de dois periódicos com 
maior fator de impacto das áreas estudadas: Nature e The New England Journal of Medicine, (ii) foi descrita 
a macroestrutura dos resumos, tendo em vista padrões de organização textual; (iii) foram identificados os 
agrupamentos de padrões textuais mais recorrentes nas partes macroestruturais identificadas; (vi) foram 
criadas atividades piloto. Os materiais desenvolvidos até o momento são atividades piloto que visam à 
identificação da macroestrutura de seis resumos acadêmicos, ao conhecimento dos padrões textuais típicos 
do gênero e a produção de um resumo acadêmico a partir de um modelo criado para guiar o aluno ao 
longo da sua produção. Essas atividades piloto foram aplicadas em uma amostra de 13 pessoas, idade 
média 20-30 anos, com alunos de áreas distintas, na disciplina de Inglês Instrumental da UFRGS e em 
uma amostra de nove pessoas, idade média 20-30 anos, com alunos do curso de LETRAS, na disciplina 
de Inglês VI da UFRGS. O resultado parcial dos exercícios realizados mostra que um OA construído a 
partir de tarefas e sem a interlocução do professor, pode produzir bons resultados no sentido de contribuir 
para a construção do conhecimento relativo à redação do gênero acadêmico resumo em inglês. Contudo, 
notou- se que as atividades estavam muito longas e que haveria grandes chances de os alunos perderem 
o interesse de completá-las. Dessa forma, visto que essas tarefas constituem o conteúdo do OA virtual e 
que elas precisam ser práticas e atrativas para o público, mudou-se a ideia da criação de apenas um OA 
para a criação de três. O primeiro OA leva o aluno ao entendimento do que é gênero acadêmico resumo 
em inglês e qual é a sua macroestrutura, o segundo trata da linguagem mais recorrente nos resumos que 
compõem o corpus e o terceiro disponibiliza um modelo de resumo acadêmico que ajuda o aluno no 
desenvolvimento de seu próprio resumo. Com essas modificações, o usuário pode escolher o OA que deseja 
utilizar de uma forma mais ágil. Uma outra possibilidade de utilização do OA é como atividade de suporte 
às tarefas desenvolvidas nos cursos presenciais de redação de resumos acadêmicos do Programa Idiomas 
sem Fronteiras – UFRGS, caracterizando uma forma de blended learning, entendido como modelo de ensino 
e aprendizagem semipresencial que integra teorias e práticas de educação online e presencial ancoradas 
num redesenho multimodal, multilinear e flexível (FERNANDES, 2015). Por fim, para o aperfeiçoamento 
dos trabalhos desenvolvidos, é proposta a interação entre alunos através do compartilhamento dos textos na 
ferramenta GOOGLE DOCS. Outros diálogos também podem ser desenvolvidos via blogs e facebook. O ideal 
é que essas interações possam ajudar os alunos a sanarem suas dúvidas através de um sistema ágil e que visa 
um desenvolvimento para fins educacionais. 
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