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Apresentação
Em 2013, a Secretaria de Educação do Estado começou a disponibilizar os Parâmetros
Curriculares da Educação Básica do Estado de Pernambuco. Esses parâmetros são fruto
coletivo de debates, propostas e avaliações da comunidade acadêmica, de técnicos
e especialistas da Secretaria de Educação, das secretarias municipais de educação e de
professores das redes estadual e municipal.
Estabelecendo expectativas de aprendizagem dos estudantes em cada disciplina e em
todas as etapas da educação básica, os novos parâmetros são um valioso instrumento de
acompanhamento pedagógico e devem ser utilizados cotidianamente pelo professor.
Mas como colocar em prática esses parâmetros no espaço onde, por excelência, a educação
acontece – a sala de aula? É com o objetivo de orientar o professor quanto ao exercício
desses documentos que a Secretaria de Educação publica estes “Parâmetros em Sala de
Aula”. Este documento traz orientações didático-metodológicas, sugestões de atividades
e projetos, e propostas de como trabalhar determinados conteúdos em sala de aula. Em
resumo: este material vem subsidiar o trabalho do professor, mostrando como é possível
materializar os parâmetros curriculares no dia a dia escolar.
As páginas a seguir trazem, de forma didática, um universo de possibilidades para que sejam
colocados em prática esses novos parâmetros. Este documento agora faz parte do material
pedagógico de que vocês, professores, dispõem. Aproveitem!
Ricardo Dantas
Secretário de Educação de Pernambuco

INTRODUção
Após a publicação dos Parâmetros Curriculares do Estado de Pernambuco, elaborados em
parceria com a Undime, a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco apresenta os
Parâmetros Curriculares na Sala de Aula.
Os Parâmetros Curriculares na Sala de Aula são documentos que se articulam com os
Parâmetros Curriculares do Estado, possibilitando ao professor conhecer e analisar propostas
de atividades que possam contribuir com sua prática docente no Ensino Fundamental,
Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos.
Esses documentos trazem propostas didáticas para a sala de aula (projetos didáticos,
sequências didáticas, jornadas pedagógicas etc.) que abordam temas referentes aos
diferentes componentes curriculares. Assim, junto com outras iniciativas já desenvolvidas
pela Secretaria Estadual de Educação, como o Concurso Professor-Autor, que constituiu um
acervo de material de apoio para as aulas do Ensino Fundamental e Médio, elaborado por
professores da rede estadual, os Parâmetros Curriculares na Sala de Aula contemplam todos
os componentes curriculares, trazendo atividades que podem ser utilizadas em sala de aula
ou transformadas de acordo com o planejamento de cada professor.
Além disso, evidenciamos que as sugestões didático-metodológicas que constam nos
Parâmetros Curriculares na Sala de Aula se articulam com a temática de Educação em
Direitos Humanos, eixo transversal do currículo da educação básica da rede estadual de
Pernambuco.
As propostas de atividades dos Parâmetros Curriculares na Sala de Aula visam envolver os
estudantes no processo de ação e reflexão, favorecendo a construção e sistematização
dos conhecimentos produzidos pela humanidade. Ao mesmo tempo, esperamos que este
material dialogue com o professor, contribuindo para enriquecer a sua prática de sala de
aula, subsidiando o mesmo na elaboração de novas propostas didáticas, fortalecendo o
processo de ensino-aprendizagem.
Ana Selva
Secretária Executiva de Desenvolvimento da Educação
Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Este documento tem como fundamento principal, para o ensino e a aprendizagem de
Espanhol como Língua Estrangeira, dentro da educação formal do Estado de Pernambuco,
o desafio do “direito de aprender”, o qual deve ser proporcionado a todos os estudantes
brasileiros em igualdade de oportunidades e a partir de um espírito democrático e inclusivo.
Nesse sentido, entende-se que o lugar do professor e as tarefas a ele consignadas devem
envolver o processo de conhecimento de uma forma ampla e autônoma, visando a um
trabalho criativo, em conjunto com todos os sujeitos que formam parte da microssociedade
que é uma escola. Para tanto, o processo de ensino e aprendizagem insere-se dentro do
marco do desafio de fazer aprender.
De acordo com o Documento dos Parâmetros de Espanhol, para o Estado de Pernambuco,
a concepção do direito de aprender foi formulada e construída de forma coletiva e com
base na seleção de seis (6) Eixos da Disciplina, nos quais se destacam as Expectativas de
Aprendizagem (EAs). Ditas EAs representam o conjunto de saberes que deve ser disponibilizado
aos estudantes, ao longo dos anos da educação básica em relação a cada um desses
Eixos e em suas relações de passagem, conexão e religação constantes como maneira
de oportunizar o que é de fato direito deles. Dessa forma, o processo de conhecimento
configurado deixa explícita a ideia dos direitos e com ela abre espaço para oportunidades
e possibilidades, sinalizando que as EAs não devem ser interpretadas apenas como metas.
No entendimento do desafio de fazer aprender, o mesmo documento formula a abordagem
em consonância tanto com os Parâmetros Nacionais quanto com uma nova interpretação
e recolocação da importância da disciplina de Língua Espanhola, enquanto disciplina da
área de linguagem, fundada nas demandas de um país, que vem apoiando as políticas de
crescimento educativo, cultural e social e visando a uma permanente atitude democrática e
de formação de um espírito crítico e cidadão. Como ressaltado nas OCEM/Conhecimento
de Línguas Estrangeiras no específico do espanhol “a reflexão sobre o papel da língua que
se estuda e das comunidades que a falam, na sua complexa relação com o mundo em
geral e com o nosso próprio espaço e nossa própria língua, é de crucial importância na
constituição dessa cidadania” (2006, p. 132). É por isso que a abordagem escolhida prioriza
os princípios da interculturalidade e da interdisciplinaridade, dentro do âmbito do ensino e
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da aprendizagem de Língua Espanhola na educação formal.
Acredita-se que uma efetiva interconexão de conceitos, problemas, temas e metodologias
e uma ativa atitude crítica frente ao mundo da linguagem e das culturas contribuirão para o
desenvolvimento de práticas ligadas, tanto à interdisciplinaridade quanto à interculturalidade,
práticas essas como as de investigação, mediação, diálogo e religação, cujos objetivos
devem visar à inclusão, ao equilíbrio do convívio e às práticas críticas e políticas de todo
sujeito cidadão.
Como forma de oportunizar diretrizes metodológicas e didáticas gerais, recomenda-se a
atenção para um currículo, que seja mobilizado, de forma multidimensional, a partir de uma
visão discursiva, interdisciplinar e intercultural.
Pensamos junto com os Parâmetros Nacionais e com os Parâmetros de Pernambuco
que o currículo multidimensional deve ser organizado tanto em Eixos Temáticos (saberes
transversais), quanto em Eixos do componente curricular (Compreensão Oral, Compreensão
Escrita, Produção Oral, Produção Escrita, Prática de Análise Linguística e Letramento Literário).
Esses Eixos são entendidos como redes, cujas Expectativas de Aprendizagem (EAs) não são
necessariamente metas a cumprir por ano e/ou por bimestre, mas sim de forma gradual,
processual e constante.
Os Eixos do componente curricular foram pensados num desenho em forma de espiral
aberto e interligado. Isso significa reconhecer que a prática desejada no ensino da Língua
Espanhola pode dar atenção devida a diferentes Eixos, mesmo quando o objetivo esteja
voltado para um deles. Por outro lado, busca-se enfatizar que as Expectativas de Aprendizagem
sejam pensadas de forma tal que se passem por elas, em mais de uma oportunidade, ao
longo dos anos, a partir de propostas e ângulos diferentes. É por isso que elas devem ser
ativadas, também de forma gradual e processual, conjuntamente com cada um dos seis (6)
Eixos do componente curricular Língua Espanhola.
No que tange aos Eixos temáticos, procura-se – a partir deles – fomentar o diálogo entre os
saberes transversais e a abordagem interdisciplinar e intercultural, como forma de entender o
novo lugar a ser ocupado do componente curricular Língua Espanhola. Para isso é elaborada
uma proposta de 5 Eixos Temáticos – com seus respectivos horizontes de aprendizagem
(HAs) – em interface com outros componentes curriculares, como por exemplo História,
Literatura, Geografia por considerá-los de importância capital, para promover os saberes que
a Língua Espanhola fomenta.
Nesse sentido, como poderá ser observado, este documento tem como proposta assinalar
princípios gerais que norteiem os docentes no que tange a: colaboração com o trabalho
de Espanhol na escola, considerando as peculiaridades de cada situação de ensino (escola,
bairro, região, Estado) e das relações históricas entre o universo hispânico e o brasileiro;
seleção e sequência dos conteúdos temáticos, culturais, linguístico-discursivos mais
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do referido componente curricular; definição da(s) linha(s) metodológica(s) e das estratégias
mais adequadas; seleção do material pertinente aos propósitos didáticos; sugestão de sete
(7) atividades modelares que sirvam de modelo aberto para o trabalho proposto, assim como
estabelecimento de critérios de avaliação concernentes à situação.
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2. Papel do Professor
Com o intuito de acompanhar o espírito dos documentos oficiais da área, no que tange ao
papel do docente, reconhece-se a importância de reforçar a autonomia e a especificidade
de cada professor e de cada instituição na relação de forças que ocupa dentro da sociedade.
Para tanto, ressalta-se que a atuação do docente deve ser entendida como a de um
construtor, mediador e facilitador de conhecimentos para que o componente curricular
Língua Espanhola leve a cabo sua função dentro do Ensino Formal, coadjuvando na formação
de cidadãos letrados e críticos, participativos e ativos, com autonomia e criatividade para
enriquecer e desenvolver seu aprendizado.
Entende-se, nesse sentido, o papel do professor preocupado com a relação intercultural
do sujeito, que vincula e possibilita os processos de produção-compreensão do discurso
e os processos de identidade sociocultural (SERRANI, 2005), levando em consideração
os processos de identificação cultural, social e emocional dos estudantes vinculados à
experiência da aprendizagem de Espanhol.
Dessa forma, o professor preocupado com o processo intercultural trabalha não apenas
com: a) os vínculos do próprio e do alheio – o universo hispânico –; b) as diferentes posições,
papéis sociais, modos e formas (tipos) enunciativos dentro do universo do discurso; c) as
diversas formas do dizer, das falas, dos sotaques e das variações linguísticas. Esse professor
é, ademais, um sensibilizador (cria sensibilidade) e um articulador do universo discursivo
atento, por sua vez, à problemática das variedades linguísticas do espanhol.
Os estudos contemporâneos sobre a Língua Espanhola, produzidos dentro e fora do Brasil,
assinalam que é uma língua que deve ser considerada em seu processo histórico como uma
língua vária e policêntrica (na relação país/variante de prestígio). Segundo o documento
sobre Conhecimento de Espanhol (CE, 2006, p. 135), considera-se que as representações sobre
as línguas e suas variantes são sempre representações de caráter político e ideológico; que a
própria historicidade dos vínculos estabelecidos pelo ensino de espanhol no país e a própria
experiência da cada professor com essa língua devem ser levados em conta. Nesse sentido,
reconhece-se o professor como “articulador de muitas vozes, falas e sotaques”, conferindolhe autoridade no uso legítimo de sua própria variante que abarca vínculos, trajetórias e
afetos, além de complexos processos socioculturais discursivos. Reconhecer essa autoridade
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poderá “ceder a palavra” (CE, 2006, p. 136) a outros falantes reais, utilizando as mais variadas
tecnologias hoje disponíveis.
Dessa maneira, esperamos também poder colaborar na conscientização crítica sobre os
pré-construídos – reforçados em muitas micropolíticas linguísticas – que fomentam a ideia
de que a Língua Espanhola possa ser uma língua única, comum e neutra, questão que
promove, de forma oculta, a estigmatização tanto do professor quanto dos estudantes.

parâmetros na sala de aula de LÍNGUA ESPANHOLA
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3. Eixos Temáticos/Eixos da Disciplina
De acordo com as OCEM, “O currículo é a expressão dinâmica do conceito que a escola e
o sistema de ensino têm sobre o desenvolvimento dos seus estudantes e que se propõe a
realizar com e para eles. Portanto, qualquer orientação que se apresente não pode chegar à
equipe docente como prescrição quanto ao trabalho a ser feito” (2006, p. 9). Em decorrência
disso, a descrição da proposta a seguir é apenas uma sugestão para refletir sobre várias
instâncias, bem como para operacionalizá-las.
Acredita-se que o currículo multidimensional (STERN, 1993; SERRANI, 2005) adapta-se bem
aos saberes e às práticas transversais dos PCN-EF e PCN-EM, assim como à abordagem
geral sugerida neste documento, à interdisciplinaridade e à interculturalidade, por atender,
de forma simultânea, aos dois componentes e aos conteúdos próprios de cada um deles na
sua progressão.
Pensamos que os dois componentes do currículo multidimensional para o ensino e a
aprendizagem de Espanhol na educação formal correspondem aos: 1) Eixos do componente
curricular (com suas Expectativas de Aprendizagem) e 2) Eixos Temáticos (com seus
Horizontes de Aprendizagem). De tal forma, o quadro abaixo explicita seu funcionamento
de forma espiralada:
Saberes e práticas transversais
↓↑
Abordagem interdisciplinar e intercultural
↓↑
Eixos do Componente Curricular Língua Espanhola (+EAs) – Eixos Temáticos (+HAs)
(Currículo multidimensional)

É importante destacar que a gradação de cores proposta no documento Parâmetros
Curriculares de Espanhol, para o Estado de Pernambuco entrelaça-se, de maneira simultânea,
com os dois componentes sugeridos, ou seja, os Eixos do Componente Curricular Língua
Espanhola e os Eixos Temáticos para o ensino e a aprendizagem da Língua Espanhola, e
que eles devem ser trabalhados de forma interligada. A bibliografia atual alerta para que a
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determinada materialidade linguística, como um apêndice favorecendo a “folclorização”,
mas que a interligação seja um fator que operacionalize a coerência dos PCN, nas formas
de compreender a linguagem e o ensino e a aprendizagem de Espanhol.
Em função da transversalidade dos saberes e práticas que regem tanto os parâmetros
do EF quanto do EM, os temas geradores ou Eixos Temáticos sugeridos supõem ativar
uma rede de problemáticas, dentro da experiência cidadã dos estudantes, numa múltipla
escala complementar e, ao mesmo tempo, eles não podem perder de vista a abordagem
pertinente à interdisciplinaridade e interculturalidade. Esses temas relevantes devem estar
sintonizados com a idade dos estudantes, com a sociedade da qual fazem parte e deverão
contribuir em sua formação enquanto sujeitos cidadãos para promover o convívio, o
diálogo e a inclusão.
Dentre os temas geradores (Eixos Temáticos) sugerimos: 1. Eixo Global/Local; 2. Eixo
Pluralidade e diversidade Cultural; 3. Eixo Relações sócio-afetivas; 4. Eixo Meio ambiente
e Trabalho e 5. Eixo Trabalho e Consumo. Por outro lado, em se tratando de sugestão,
o professor pode, de acordo com os seus propósitos didáticos, estabelecer outros eixos
temáticos.
Uma visão ampliada dos conteúdos, entendidos agora como Eixos Temáticos, objetiva
também uma revisão da nossa prática em vários níveis. Segundo os documentos oficiais, um
tema gerador (Eixos Temáticos) pode e deve levar a reflexões de natureza variada: linguística,
pragmático-discursiva, (inter-, multi-) cultural, sócio-histórica, socioeconômica, política etc e
não em seu sentido inverso. Em torno deles, espera-se que sejam articulados e organizados
todos os outros níveis que implicam o ensino e a aprendizagem da Língua Espanhola. Isso
objetiva também deixar de lado certos procedimentos com atividades avulsas, cujo centro
é alguma questão relacionada à prática de uma competência ou de um tema transversal
escolhido ao acaso, assim como representa uma crítica às unidades isoladas e sem conexão,
que são apresentadas em vários livros didáticos ou apostilas, experiências que, embora
bem intencionadas, não focam a linguagem dentro do mundo discursivo e esquecem que
não há língua sem discurso, nem discurso sem língua. Neste documento, entende-se que
os Eixos Temáticos são os núcleos irradiadores das questões linguísticas, discursivas, de
competências encaradas, a partir de uma perspectiva de práticas sociais da linguagem e, por
isso mesmo, críticas.
Nesse sentido, a escolha desses eixos temáticos leva em consideração a proposta de
que os estudantes problematizem e compreendam temas enquanto dimensões do ser
humano, do conhecimento escolar e do mundo dos afetos e das sensibilidades, ao longo
de toda a sua escolarização. Do mesmo modo, também são sugeridos horizontes de
aprendizagem (HAs), que têm como objetivo guiar o docente na formulação de critérios
que possam orientar o trabalho com a Língua Espanhola, em articulação com os eixos
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propostos neste documento. Assim, não se propõem expectativas de aprendizagem (EAs)
com gradações de cores, já que se tratam de temas que se articulariam com as EAs dos
Eixos do componente curricular Língua Espanhola.
De acordo com o documento dos Parâmetros de Espanhol, de Pernambuco, entendese que a interdisciplinaridade seja a forma de fornecer e estabelecer relações de
complementaridade, convergência e interconexões entre os conhecimentos, uma vez
que se espera que os Eixos Temáticos atuem de forma a integrar as disciplinas da educação
básica, para que os estudantes compreendam os objetos de estudo, a partir de uma
perspectiva variada e apreendam a tessitura complexa da vida em sociedade (Cf. MORIN,
2000, p. 45).
Dessa forma, sugere-se, como colocado no documento dos Parâmetros, em primeiro
lugar, um diálogo permanente com as disciplinas da área de linguagem, tanto para avaliar
novas experiências quanto para fomentar, dentro do âmbito da escola, a execução de
projetos compartilhados; já, num segundo lugar, propomos, neste documento de
Parâmetros na Sala de Aula, um diálogo complementar e articulado com as disciplinas de
História e Geografia.
A organização dos temas geradores por Eixos Temáticos passa a ser o grande desafio
teórico e metodológico, uma postura crítica ante as formas de produção e difusão do
conhecimento da Língua Espanhola na escola. A abordagem interdisciplinar e intercultural
baseia-se, também, na compreensão de que, na própria construção do ensino e da
aprendizagem do Espanhol, sejam elaboradas propostas que evitem a folclorização
do universo, que religam as problemáticas de Global/Local, Pluralidade e Diversidade
Cultural, Relações Sócio-afetivas, Meio ambiente e Trabalho e Trabalho e Consumo,
favorecendo não apenas a superficialidade nos conteúdos como também a banalização
das interfaces entre ensino e aprendizagem de Língua Estrangeira, Geografia e História
(e/ou outras disciplinas) e a neutralidade e/ou o reforçamento do status quo. O desafio
teórico, metodológico e crítico visa sublinhar a importância do conteúdo político dos
conhecimentos científicos e escolares, questionando as relações da Geografia, da História
e do componente curricular Língua Espanhola. O caráter despolitizado e acrítico com o
qual, via de regra, era dissimulada a relevância estratégica de tais conhecimentos, poderá
ser melhor entendido quando houver explicação de cada um dos Eixos Temáticos em sua
especificidade.
Os dois componentes interligados e adequados a cada ano em função das Expectativas
de Aprendizagem (vide Documento Parâmetros de Espanhol Pernambuco) e no espírito
interdisciplinar e intercultural devem ser compreendidos sempre de forma interligada e
em espiral. Dessa maneira, podemos observar sua funcionalidade, a partir do quadro a
seguir.
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Compreensão Oral
Compreensão Escrita
Produção Oral
Produção Escrita
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Desde o ensino fundamental, no qual se iniciam o ensino e a aprendizagem da Língua
Espanhola, o objetivo é explicar e trabalhar, de forma em espiral entre as etapas de ensino e
as expectativas e horizontes de desenvolvimento da aprendizagem de Espanhol, ao longo de
toda a educação formal. A gradação dos usos linguísticos, no que tange a cada expectativa
de aprendizagem, é da competência do docente, de acordo com as especificidades dos
estudantes. Ademais, é fundamental, para otimizar o trabalho de ensino e aprendizagem,
buscar a convergência entre as EAs dos Parâmetros e os HAs dos Eixos Temáticos.

3.1. Eixo Global/Local
Pautando-se no ensino de língua em uma concepção sociodiscursiva, esse eixo temático
propõe que as vivências e as experiências espaciais dos estudantes, seus saberes
escolares e os proporcionados pelas diferentes mídias contribuam para balizar e ampliar a
compreensão das formas de vivenciar os lugares, entender os territórios, compreendendo os
reordenamentos constantes das regiões, num conjunto de sujeitos que partilham a mesma
língua – o espanhol – e trazem junto com ela visões diferentes e até conflitantes.
Repensar a relação entre sociedade e espaço e suas implicações de poder é compreender
a dimensão espacial do ser humano pela sua historicidade. Essas questões favorecem
não apenas o conhecimento crítico dessas comunidades hispano-falantes, que vivem
a experiência da constante negociação com outras comunidades étnicas e de línguas,
histórias e geografias, mas também o desenvolvimento do raciocínio espacial do estudante
para a compreensão crítica da nossa sociedade informacional e globalizada, na qual tempos
descontínuos e contínuos (diferentes tipos de relações com o tempo em função das culturas
que habitam um determinado território) formam parte das múltiplas escalas planetária (bairro,
cidade, estado, região, país).
A multiescalaridade vivenciada pelos sujeitos hispano-falantes deve ser considerada, a partir
da diversidade de combinações de fenômenos, que ocorrem no mundo, bem como em
sua relação particular com o Brasil e Pernambuco. Assim, estabelece-se um diálogo entre
os vários conjuntos espaciais, que permitirá observar, cartografar, analisar e reelaborar a
configuração espacial dos conjuntos de natureza distinta, nos quais os homens e mulheres
vivem, trabalham e elaboram cultura, quais sejam, conjuntos topográficos, climáticos,
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vegetais, urbanos, étnicos, religiosos, políticos, econômicos relacionados sempre com a
dimensão temporal, isso é, com a história.
Pensando-se nessa possibilidade de explorar o espaço local/global com os estudantes,
pode-se propor um trabalho articulado com o componente curricular de Geografia. Nesse
sentido, a Geografia vem incorporando, há anos, os elementos humanos da relação com o
espaço e com o ambiente, que são os valores, crenças, símbolos e atitudes, tecendo, assim,
o que é hoje conhecido como espaço vivido e como lugar. Das grandes comunidades
hispano-falantes até aquelas que representam minorias, diversos valores, crenças, símbolos
e atitudes formam parte da construção desses lugares de afetos e de experiências.
Para que o estudante construa e/ou amplie a noção de espaço geográfico, durante as aulas
de Língua Espanhola, é possível utilizar uma grande variedade de recursos visuais, incluindo,
entre outros, as mesmas linguagens utilizadas na Geografia, como desenhos, maquetes,
fotos aéreas oblíquas e verticais, cartões postais, imagens de satélites, diagramas, modelos
e mapas. A Cartografia, por meio de desenhos, gráficos, tabelas e, em especial, dos mapas,
permite estabelecer um sistema de comunicação dos referenciais espaciais, em que se
podem contemplar as proposições de integração das disciplinas escolares básicas, somadas
aos conceitos de lugar, paisagem, território e região refuncionalizados para o conhecimento
e compreensão das realidades diferentes do mundo hispano-falante1.
Para que os estudantes possam articular, de forma crítica, seus conhecimentos é necessário
que eles compreendam, reelaborem e reconstruam os ensinamentos de diversos campos
do saber e de diferentes componentes curriculares (Literatura, Filosofia, entre outras). Assim,
torna-se desafio trazer para as aulas de Língua Espanhola as questões de espaço, em suas
dimensões social, cultural, econômica, natural e ambiental, a partir dos conceitos de lugar,
paisagem, território e região articulados em todos os anos, de maneira crítica e criativa.
Quadro Eixo Temático Global/Local
EIXO TEMÁTICO

1 GLOBAL/
LOCAL

HORIZONTES DE APRENDIZAGEM
HA1 – Reconhecer e empregar formas de convívio em diferentes espaços sociais:
na rua, na escola, em casa, no ciberespaço etc.
HA2 – Reconhecer e relacionar, nas diferentes comunidades de pertencimento
(bairro, cidade, estado, país), vínculos sociais que geram identificações e legados
culturais.
HA3 – Compreender e analisar os processos históricos em relação ao espaço
geográfico das diversas populações hispano-falantes.
HA4 – Reconhecer as relações entre sociedade, espaço e poder.
HA5 – Reconhecer e analisar a organização espacial das cidades do ponto de vista
da democracia e da inclusão social.
HA6 – Identificar e problematizar a distribuição dos bens coletivos (oportunidade
de trabalho, moradia, serviços públicos etc.) em relação aos diferentes espaços
geográficos.

1 Recomendamos uma leitura atenta dos documentos redigidos de Parâmetros Curriculares de Geografia e História, assim como
os de Parâmetros na Sala de Aula.
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EIXO TEMÁTICO

1 GLOBAL/
LOCAL

HORIZONTES DE APRENDIZAGEM
HA7 – Relacionar a experiência social vivida pelo estudante com a de diferentes
povos do mundo.
HA8 – Reconhecer e utilizar, de forma crítica, as linguagens específicas das
disciplinas que compõem o currículo escolar.
HA9 – Refletir sobre as múltiplas culturas do mundo, discutindo as várias formas de
relação social, enfatizando questões relativas aos direitos humanos.
HA10 – Elaborar proposta de convivência solidária, a partir da análise de experiências
da organização coletiva de diferentes povos.
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3.2. Eixo Pluralidade e diversidade cultural
Neste eixo, propõe-se uma interface entre as disciplinas de Língua Espanhola e História,
considerando esta última não somente como uma disciplina que estuda, pesquisa e analisa
a experiência humana, em seus diversos registros de tempos e lugares, mas também como
uma disciplina que colabora na formação do aluno para o exercício da cidadania. Por se
tratar de uma disciplina que contribui para o entendimento da construção de sociedades,
comunidades e de identidades, espera-se que os estudantes participem ativamente dessa
aprendizagem, dentro do marco da Língua Espanhola com foco, em particular, na pluralidade
e diversidade cultural.
Em sua importância, o eixo contribuirá para redimensionar, a partir do componente
curricular Língua Espanhola, as formas de interculturalidade, por meio de uma discursividade
que proporciona conhecimento e formas de aproximação às diversas tradições culturais, às
narrativas produzidas (contadas e escritas) de forma coletiva e democrática, às pequenas e
grandes histórias de diferentes comunidades que têm o Espanhol como língua oficial e/ou
como língua dos afetos.
Tomando como base os Parâmetros de História, de Pernambuco, no artigo 11 das
Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (2010), que afirmam “a
escola de Educação Básica é o espaço em que se ressignifica e se recria a cultura herdada,
reconstruindo-se as identidades culturais, em que se aprende a valorizar as raízes próprias
das diferentes regiões do País”, será considerada neste eixo, no intuito de rearticular saberes
próprios dos estudantes e do componente curricular em tela, a interdisciplinaridade com
a Língua Espanhola, num processo de aprendizagem sobre si mesmo, o alheio, aquilo que
viria a representar os aspectos históricos e culturais das comunidades hispano-falantes.
Em outras palavras, a interdisciplinaridade e a interculturalidade oportunizam à escola,
enquanto espaço democrático, relações entre a história, tempos e lugares como formas da
diversidade humana e como formas da construção de identificações e de trajetórias afetivas
num processo de aprendizagem da Língua Espanhola.
Nesse sentido, é essencial localizar, no campo da História e no específico de Espanhol,
questões/temas/problemas significativos para os estudantes, considerando a multiplicidade
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de culturas, etnias, grupos sociais que formam a variada comunidade hispano-falante. Ensinar
a pluralidade e diversidade cultural própria (Pernambuco, Brasil), de forma comparada com
a do universo hispano-falante, deve instar a viver dentro da pluralidade cultural, fortalecendo
a solidariedade e a compreensão crítica que vai do eu aos outros num movimento de
continuum.
Entendendo o professor como um interculturalista, será ele fator decisivo na seleção e
concretização dos conteúdos e dos significados que se propõe confrontar, religar e ensinar,
partindo sempre do reconhecimento das próprias dinâmicas históricas e culturais para se
chegar nas “estrangeiras”. Nessa trama relacional e interdisciplinar, o professor poderá se
servir de saberes de diferentes fontes (livros didáticos, fontes históricas, imprensa escrita,
audiovisual e digital, textos literários e científicos, produções cinematográficas, jogos e
outros) assim como de práticas institucionais (projetos) e comunitárias (diferentes tipos de
tarefas) para consolidar, por meio da investigação, da mediação, do diálogo e da religação,
os conhecimentos a serem aprendidos pelos estudantes no componente curricular Língua
Espanhola enquanto disciplina, que tem como base a construção da competência linguísticodiscursiva-intercultural. Entende-se que, desse modo, se favorecerá, ao mesmo tempo, o
conhecimento e a valorização da heterogeneidade e da pluralidade da língua espanhola,
bem como a organização e a sistematização dos saberes e práticas promovidos.
Quadro Eixo Temático Pluralidade e Diversidade Cultural
EIXO TEMÁTICO

HORIZONTES DE APRENDIZAGEM
HA1 – Compreender o processo histórico e político que constitui a diversidade
econômico-social, cultural, étnica e religiosa em função do espaço e dos
tempos históricos das diferentes populações hispano-falantes e em relação à
questão da diversidade cultural.
HA2 – Identificar e compreender a diversidade de legados histórico-culturais
dos diferentes países e comunidades hispano-falantes no mundo.
HA3 – Reconhecer as diferentes tradições culturais e literárias, as pequenas
(histórias individuais) e grandes histórias (a história oficial e a coletiva) do
mundo hispano-falante.
HA4 – Problematizar a influência mútua entre o espaço local, o regional e o
nacional, e entre esses espaços e o global.
2 PLURALIDADE E HA5 – Estabelecer relações entre história, tempos e lugares, a partir da
DIVERSIDADE
construção histórica de identificações e trajetórias afetivas, levando em
CULTURAL
consideração as ações cotidianas dos sujeitos históricos como constituintes
da história de uma sociedade e produtores de cidadania.
HA6 – Identificar e analisar as formas de exercício do poder nas relações
humanas, tanto nas formas de governo como nas organizações sociais
(familiar, educacional, mundo do trabalho, redes sociais, entre outras).
HA7 – Reconhecer especificidades e semelhanças, estabelecendo relações
entre os modos de ser, viver e conviver dos grupos sociais e étnicos no
presente e em outros contextos históricos.
HA8 – Reconhecer e utilizar, de forma crítica, as linguagens específicas das
disciplinas que compõem o currículo escolar.
HA9 – Refletir sobre as múltiplas culturas do mundo, discutindo as várias
formas de relação social, enfatizando questões relativas aos direitos humanos.
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3.3. Eixo relações sócio-afetivas
Neste eixo, pretende-se acrescentar uma visão do trabalho didático voltado para temáticas
relevantes à humanização das ações que se processam no exercício do ensino de línguas
estrangeiras, a fim de mobilizar valores que possibilitem a inclusão cidadã dos sujeitos
inseridos numa realidade histórica, valorizando tradições culturais e identificações que
reflitam sobre mecanismos mediadores, como a imaginação, a sensibilidade, os sentimentos
e os afetos.
Nessa perspectiva, consideram-se as indicações dos PCN (1997) que orientam que é dever
da escola e de seus professores oferecer ao estudante brasileiro acesso aos recursos
culturais relevantes, para a conquista de sua cidadania e que tais recursos incluem tanto os
domínios do saber tradicionalmente presentes no trabalho escolar quanto as preocupações
contemporâneas, como as questões éticas relativas à igualdade de direitos, à dignidade do ser
humano e à solidariedade, bem como àquelas que dizem respeito às questões da sexualidade.
O Eixo Relações Sócio-afetivas, enquanto eixo temático propõe oportunizar formas de
refletir sobre as diferentes maneiras, a partir das quais o ser humano estabelece vínculos e
identificações de todo tipo, tanto na esfera escolar, quanto na vida fora dela, nos tempos
do trabalho e do lazer. Essas formas de refletir devem levar em consideração as relações
de mediação entre preceitos jurídicos e costumes, hábitos, tradições culturais, afetos que
configuram e balizam um determinado grupo, sociedade ou minoria cultural, etária, étnica,
entre outros, de forma tal que o estudante reflita, de forma autônoma e crítica, sobre o
complexo mundo que o rodeia e o configura como cidadão.
Contribuir no desenvolvimento do conhecimento de si mesmo e do sentimento de
confiança em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de inter-relação
pessoal e de inserção social, e para que o estudante possa agir com perseverança, na busca
de conhecimento e no exercício da cidadania (PCN, 1997) implica disponibilizar, ao longo
de toda a sua trajetória escolar, não apenas saberes tradicionais, mas os que permitam o
conhecimento dos anseios e dificuldades específicos aos diversos aspectos e vivências do
homem, da mulher, das crianças, da juventude e dos idosos, assim como os dos diferentes
grupos (escolares, amizades, familiares, comunitários, de vizinhança, étnicos, linguísticos,
religiosos, etários, de identidade sexual etc.) e das variadas “tribos” (grupos ligados em rede).
Nessa perspectiva sócio-afetiva, está inerente o trabalho linguístico que conscientiza e
valoriza a multiplicidade do idioma em questão, podendo-se trabalhar e discutir a forma
como as diferentes comunidades hispano-falantes vivem suas relações, a partir dos seus
liames com o espaço (espaços de vivência coletiva e particular; espaços públicos e privados),
com os tempos (com suas continuidades e descontinuidades), com as linguagens (desde a
pluralidade linguística às várias tecnologias de hoje) bem como com as artes e as diversas
expressões culturais.

parâmetros na sala de aula de LÍNGUA ESPANHOLA

28

Entende-se que, também, é de relevância focar em diferentes formas de compreender a
dinâmica entre o instituído e o novo como forma de aprimorar as percepções de grupo
familiar, gênero e sexualidade (nas diferentes etapas da vida - infância, adolescência,
velhice), interligando essas questões com os modos dos afetos e a questão do saber viver,
para poder ensinar a viver essas relações num mundo cada vez mais heterogêneo. Essa
compreensão implica refletir, a partir de diversas experiências, as questões que envolvem
a ética, a solidariedade, o respeito, a discriminação, as desigualdades socioeconômicas, os
nossos deveres e obrigações, posto que, mesmo enquanto indivíduos, vivemos num mundo
organizado em sociedades democráticas.
Pensa-se que aproximar essas questões daquelas vivenciadas ou conhecidas pelos estudantes
poderá contribuir não apenas para reforçar a prática cidadã, mas também entrelaçar as
formas racionais com as que falam, a partir do mundo dos afetos, dos sentimentos e da
imaginação.
Sendo assim, no componente curricular Língua Espanhola podem ser fortalecidos os saberes
e as práticas dos estudantes e, ao mesmo tempo, as formas de dar conteúdo atualizado,
crítico, processual e nada neutro (não folclorizado) ao trabalho, podem ser prazerosas e
motivadoras na sala de aula. Considera-se, a partir do posto, o que assinalam os PCN (1997) a
respeito dos conteúdos sobre Brasil, tornando significativo o conhecimento de como vivem,
lutam, criam e conquistam as diferentes pessoas, que se expressam em Língua Espanhola
ou que habitam mundos hispano-falantes sem ser o espanhol sua língua do afeto, para
que possa ser reconhecido, aprendido e apreendido pelos estudantes e, no diverso, seja
valorizada a singularidade de cada um.
Quadro Eixo Temático Relações Sócio-afetivas
EIXO TEMÁTICO

3 RELAÇÕES
SÓCIO-AFETIVAS

HORIZONTES DE APRENDIZAGEM
HA1 – Reconhecer e diferenciar as relações de afetividade com o lugar de
vivência, a partir dos grupos da escola, da comunidade, da cidade, do estado,
do país etc.
HA2 – Identificar e explicitar modos de sentir e organizar as relações sociais e
afetivas em diferentes comunidades hispano-falantes do mundo.
HA3 – Conhecer e explicitar diversas formas de expressar a imaginação e a
sensibilidade acerca das relações sociais e afetivas.
HA4 – Identificar e analisar a heterogeneidade das línguas e linguagens, a partir
da experiência pessoal para se perceber como um sujeito social num mundo
plurilíngue.
HA5 – Reconhecer e valorar as práticas existentes nas relações sociais (grupos,
comunidades, vizinhança, minorias culturais, etárias, religiosas, étnicas, de
identidades sexuais, tribos etc.).
HA6 – Identificar e relacionar as dinâmicas existentes entre o instituído e o
novo, entre o legal e o factual e entre o inovador e as tradições culturais.
HA7 – Debater as relações sociais na perspectiva de identificar a existência de
atitudes solidárias ou discriminatórias, levando em consideração também as
problemáticas de desigualdade social.
HA8 – Reconhecer e utilizar de forma crítica as linguagens específicas das
disciplinas que compõem o currículo escolar.
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EIXO TEMÁTICO
3 RELAÇÕES
SÓCIO-AFETIVAS

HORIZONTES DE APRENDIZAGEM
HA9 – Refletir sobre as múltiplas culturas do mundo, discutindo as várias
formas de relação social, enfatizando questões relativas aos direitos humanos.
HA10 – Elaborar proposta de convivência solidária, a partir da análise das
experiências vivenciadas no espaço escolar.

3.4. Eixo meio ambiente e trabalho
Este eixo se relaciona à aprendizagem da Língua Espanhola ao possibilitar a compreensão das
diferentes relações sócio-ambientais e econômicas entre povos e culturas distintos. Dessa
forma, se permite assegurar a formação dos estudantes como cidadãos críticos-criativos,
aptos a tomarem decisões e cientes de seu papel social como sujeitos transformadores de
seu espaço social, e, a partir disso, favorecer a melhor convivência e bem-estar com outros
povos e culturas.
Uma aproximação das relações entre o componente curricular Língua Espanhola, paisagem
e espaço geográfico (transformações feitas pelo homem) pode surgir em função dos vínculos
capitais de transformação de toda sociedade - moradia, alimentação e técnicas – e da contribuição
para um conhecimento crítico, sempre cotejado, ampliado e interligado entre os saberes próprios
dos estudantes, seus saberes escolares e os saberes sobre os modos, em que dentro do processo
histórico foram se dando e ainda são produzidas as culturas das diferentes comunidades hispanofalantes. Dita abordagem interdisciplinar e intercultural baseia-se, também, no entendimento de
que na própria construção do processo de ensino e aprendizagem do Espanhol sejam elaboradas
propostas, para além da folclorização de um tipo particular de turismo cultural, que favorece a
superficialidade nos conteúdos e a banalização das interfaces entre ensino e aprendizagem da
Língua Espanhola e outros componentes curriculares.
Entende-se que para responder o desafio de compreender essas diferentes relações sócioambientais do mundo, alguns outros componentes curriculares como a Geografia, a Biologia, a
Cidadania, a Sociologia e a História (entre outros) podem colaborar para essa interpretação críticosocial do presente. Não obstante, percebe-se, também, uma necessidade de contextualizar e
configurar o espaço social, recorrendo criticamente às condições históricas de criação desse
espaço em suas dimensões – social, cultural, geográfica, econômica e ambiental – como
fruto de ações humanas passadas. Dessa maneira, esse eixo pode contribuir para aumentar as
possibilidades e alternativas da construção da competência linguístico-discursiva-intercultural
em Língua Espanhola, redimensionando e ressignificando o espaço social cidadão, favorecendo,
assim, o convívio entre os diferentes povos no futuro.
Uma dinâmica, que envolve a sociedade e o meio ambiente pode implicar no olhar
atento à problemática entre este eixo e a Língua Espanhola, que parte das experiências
e conhecimentos dos estudantes em função do seu entorno, Pernambuco e Brasil, para
ressignificar as problemáticas dessa dinâmica em relação a diferentes países e comunidades
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hispano-falantes. Isso, tanto no campo e na cidade, quanto na relação que o Brasil mantém
com os diferentes países (estados-nações), com a Região Amazônica e com as fronteiras
físicas entre o Brasil e países e comunidades hispano-falantes ou aquelas de línguas e etnias
diferentes.
Para o conhecimento e a interpretação crítica da realidade, é fundamental que o estudante
relacione o espaço vivido com outras experiências, em outros espaços sociais. Diferentes
linguagens podem ser utilizadas para o ensino e na aprendizagem do Espanhol, a partir
deste eixo. Desenhos, maquetes, fotos de paisagens e de pontos turísticos, cartões postais,
imagens de satélites e mapas são também possibilidades que permitem estabelecer um
sistema de comunicação e de significação, para que os estudantes possam olhar a realidade
de forma a entender a espacialidade complexa da qual somos todos chamados a participar,
nesse tempo de globalização e de territórios conectados por redes informacionais.
Sob um ponto de vista humanista, entende-se o Trabalho como as formas históricas,
sociais e culturais de criar moradia, alimentos e técnicas, a partir das quais os seres
humanos fundamentam suas variadas culturas e, nesse sentido, deve-se, também, partir da
compreensão da relação entre natureza e sociedade, implicada tanto na sua relação com
o trabalho quanto nos vínculos deste eixo. Essa reflexão deverá ser feita sob um olhar que
atenda as continuidades e descontinuidades dos tempos (diferentes tipos de relações com
o tempo em função das culturas que habitam um determinado território), sem esquecer as
continuidades e descontinuidades geográficas (um país, uma região, uma área), bem como
as suposições acerca do que seria natureza e por que ela deveria estar ainda pensada como
separada do trabalho. Assim, acredita-se fortalecer um conhecimento crítico sobre as nossas
modernidades e os tempos contemporâneos no que diz respeito à problemática deste eixo.
Requer-se, assim, uma interação sócio-discursiva do Espanhol para a análise, a explicação e
a significação dos eventos presentes na construção da compreensão dos espaços sociais,
propiciando, de forma produtiva e sustentável, as relações entre meio ambiente e trabalho,
como também naqueles espaços sociais nos quais ainda se experimenta o conflito histórico à
espera de soluções. Essa explicação, análise e significação dos eventos contribuem também
para o autoconhecimento do estudante como sujeito, a investigação e a geração de novos
horizontes dos estudantes, na medida em que ampliam as possibilidades de se observar, de
forma crítica e criativa, diferentes fenômenos e diferentes respostas perante a interligação da
problemática deste eixo temático.
Quadro Eixo Temático Meio ambiente e Trabalho
EIXO TEMÁTICO
4 MEIO
AMBIENTE
e TRABALHO

HORIZONTES DE APRENDIZAGEM
HA1 – Compreender e utilizar categorias de trabalho, natureza, espaço
geográfico e meio ambiente, a partir da análise de suas relações no marco da
experiência dentro do mundo hispano-falante.
HA2 – Reconhecer o uso feito dos recursos naturais e identificar ações de
preservação nas políticas públicas e nas atitudes cidadãs.
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EIXO TEMÁTICO

HORIZONTES DE APRENDIZAGEM

HA3 - Identificar e debater problemas e respostas dadas perante a questão
do meio ambiente, em diferentes comunidades e países hispano-falantes no
mundo.
HA4 – Identificar e avaliar os principais problemas ambientais, a questão da
sustentabilidade, da qualidade de vida e da mobilidade.
HA5 - Identificar e problematizar a distribuição dos bens coletivos (oportunidade
de trabalho, moradia, serviços públicos etc.) em relação aos diferentes espaços
geográficos.
HA6 – Debater questões relativas à ecologia para pensar a sustentabilidade
existencial.
4 MEIO AMBIENTE
HA7- Identificar e analisar a composição de matrizes energéticas no mundo
e TRABALHO
hispano-americano.
HA8 – Reconhecer a importância das ações dos cidadãos, dos movimentos
sociais e ambientalistas para o enfrentamento dos desafios ambientais no
mundo contemporâneo.
HA9 – Compreender o significado da existência da fome no mundo e a
necessidade de ações para a segurança alimentar.
HA10 – Reconhecer e utilizar de forma crítica as linguagens específicas das
disciplinas que compõem o currículo escolar.
HA11 - Refletir sobre as múltiplas culturas do mundo, discutindo as várias formas
de relação social, enfatizando questões relativas aos direitos humanos.

3.5. Eixo trabalho e consumo
A atividade do trabalho constitui parte integrante da esfera socioeconômica do ser humano.
Nesse sentido, o trabalho deve ser compreendido enquanto prática social histórica com
a qual as mulheres e os homens, desde suas origens, vêm criando moradia, alimentos e
técnicas – entre as quais as tecnologias modernas se inserem. Por isso, é necessário partir
da compreensão da relação que envolve e vincula sujeitos, trabalho e consumo, no marco
de nossas sociedades mais complexas, sob um ponto de vista, que atenda às continuidades
e descontinuidades dos tempos históricos (diferentes tipos de relações com o tempo em
função das culturas, que habitam um determinado território), sem esquecer as continuidades
e descontinuidades geográficas (um país, uma região, um estado).
É importante frisar, também, as suposições acerca das relações entre sujeitos – enquanto
consumidores e cidadãos (que não é sempre a mesma questão de peso) – e trabalho, posto
que dentro da lógica das nossas sociedades não podem ser vistas de forma separada. Buscase, assim, fortalecer um conhecimento crítico sobre as nossas modernidades e os tempos
contemporâneos no que diz respeito à problemática de Trabalho e Consumo.
Compreende-se que ao pensarmos os vínculos capitais de transformação de toda sociedade
– moradia, alimentação, técnicas e tecnologias, devem ser reforçadas noções que têm seu
fundamento na cidadania, na História e na Filosofia, que remetem a questões em torno da ética,
da solidariedade e do viver em comum. Portanto, não são consideradas apenas as noções de
mercado de trabalho e das profissões necessariamente, mas, sim, considera-se como o trabalho
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é constituído e constitui uma esfera importantíssima da vida social dos homens (incluindo-se
tradições), valorizando a relação recíproca entre o mundo do trabalho (produção) e a vida do
sujeito (produtor), levando em consideração os aspectos sociais envolvidos no universo do
trabalho, negando a existência de separação mecânica entre produto e seu produtor.
Neste eixo, ao religar-se consumo a trabalho, pretende-se articular as esferas econômicas de
produção – trabalho, produção, distribuição e comercialização de bens (da qual a publicidade
também faz parte), na medida em que o consumo não é parte dissociada delas. Significa,
ainda, entender o trabalho e o consumo como processos sociais próprios de nosso sistema
capitalista de economia, no qual desenvolvemos nossas vidas e exercemos direitos, obrigações
e responsabilidades.
Sendo o consumo parte integrante desse processo, é interessante refletir sobre o uso específico,
simbólico ou de status que lhe é outorgado à compra de bens: o que compramos? para quê?
por quê? quanto compramos?, bem como compreender que é necessário interagir com todo
um sistema de linguagens (anúncios, manuais, contratos, direitos e obrigações do consumidor
etc) para nos inserirmos, por exemplo, em situações de negociação. Por outro lado, é relevante
conhecer criticamente o significado de posse de bens e os valores que carregam, tanto para
refletir como esses mesmos bens formam parte do sistema, quanto para se criar uma consciência
social sobre o acesso a certos bens considerados básicos, enquanto mecanismos de controle da
sociedade. Isso possibilita pensar as relações entre consumo e inclusão social, entre consumo e
pobreza e entre desigualdade social e distribuição de renda.
Interligar trabalho e consumo representa poder pensar autônoma e criticamente sobre os
processos sociais dentro das dinâmicas do instituído e do novo, interagindo com as formas de
como isso é instituído, pensado e discutido no mundo hispano-falante, em toda a sua variedade
de comunidades. Nesse sentido, estaremos fortalecendo novas formas de pensar o trabalho e o
consumo em nossa sociedade contemporânea.
Entende-se que o desenvolvimento gradual deste eixo, ao longo dos anos escolares poderá
contribuir para um conhecimento crítico, sempre cotejado, ampliado e interligado entre os
saberes próprios dos estudantes, seus saberes escolares e saberes ampliados sobre como
se constituíram e ainda são produzidos os processos sociais entre trabalho e consumo,
historicamente e, em diferentes espaços geográficos, no âmbito das diferentes comunidades
hispânicas, bem como nas suas relações com Pernambuco e Brasil.
A abordagem interdisciplinar e intercultural baseia-se, também, no entendimento de que,
na própria construção do processo de ensino e aprendizagem da Língua Espanhola,
sejam elaboradas propostas para além da folclorização do universo, que religa as noções
de trabalho às de consumo, favorecendo não apenas a superficialidade nos conteúdos
e a banalização das interfaces entre ensino e aprendizagem da Língua Estrangeira, da
Geografia e da História, como também a neutralidade e/ou o reforçamento do status quo.
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conhecimentos científicos e escolares, questionando as relações da Geografia e da História
e do componente curricular Língua Espanhola com o caráter despolitizado, acrítico e
desinteressante com o qual, via de regra, era dissimulada a importância estratégica de tais
conhecimentos.
Quadro Eixo Temático Trabalho e Consumo
EIXO TEMÁTICO

5 TRABALHO
E CONSUMO

HORIZONTES DE APRENDIZAGEM
HA1 – Interagir com a noção de trabalho na sua historicidade, associando-a ao
local de trabalho, ao salário, à profissão, ao ramo de atividade e à situação de
desemprego.
HA2 – Identificar e diferenciar os significados do mundo do trabalho, assim como
os objetos produzidos e suas formas de consumo.
HA3 – Identificar e compreender criticamente os significados das formas de
trabalho, dos objetos produzidos, dos meios de transporte e do deslocamento de
pessoas e mercadorias.
HA4 – Problematizar as exigências sociais inerentes a uma sociedade de consumo.
HA5 – Relacionar os modelos de desenvolvimento com a satisfação das
necessidades básicas dos cidadãos relativas a: moradia, trabalho, educação, saúde,
lazer, etc.
HA6 – Reconhecer e avaliar formas históricas de trabalho e consumo.
HA7 – Identificar e valorar os impactos das transformações técnicas e tecnológicas
no processo de produção, no mundo do trabalho, do consumo e do lazer.
HA8 – Reconhecer a importância histórica das ações de cidadãos, da sociedade
civil e dos movimentos sociais para o enfrentamento dos desafios do mundo
contemporâneo.
HA9 – Identificar e relacionar os modos de viver, conviver, trabalhar e partilhar das
diferentes comunidades hispano-falantes.
HA10 – Reconhecer e utilizar, de forma crítica, as linguagens específicas das
disciplinas que compõem o currículo escolar.
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4. Descrição de procedimentos
4.1. Abordagem/Método/Metodologias
Pensa-se que abordagem é aquela que adota e interpreta de forma conceitual os objetivos
transversais propostos pelos documentos oficiais. Por isso, já temos desenvolvidas as linhas
que privilegiam a interdisciplinaridade e a interculturalidade e que deverão nortear o processo
de ensino da Língua Espanhola. Segundo Leffa (1988, p. 212), “abordagem é o termo mais
abrangente e engloba os pressupostos teóricos acerca da língua e da aprendizagem. As
abordagens variam na medida em que variam esses pressupostos”. Dessa forma, a abordagem
proposta é articulada aos saberes e práticas transversais, aos grandes temas geradores –
Eixos temáticos – em prol de uma educação crítica, cidadã e ampla, permitindo a autonomia
do professor em suas escolhas. Entretanto, é importante frisar que a abordagem sugerida
responde também à concepção do que seja a linguagem, o ensino e a aprendizagem da
Língua Espanhola no marco da educação formal no Brasil.
Entende-se a necessidade de reforçarmos a distinção entre “método” e “metodologia” para
um reconhecimento mais científico das ferramentas com que conta o professor de Espanhol
dentro da Educação Básica. A metodologia alude ao conjunto de procedimentos e ações,
através dos quais visamos a atingir o domínio dos conteúdos e a decorrente consecução dos
objetivos com sucesso. Já, no que tange ao conceito de método, estamos nos reportando
às normas e regras para a escolha, ordenação e apresentação das questões linguísticas de
forma geral, bem como os critérios de avaliação dentro de um curso específico (LEFFA,
1988, p. 212 apud FERNANDEZ, 2010, p. 73-74).
Para melhor entender a diferença entre método e metodologia, pode-se observar as práticas
modelares propostas no item 6 do presente documento. Nessas práticas, foi utilizado o
método comunicativo sócio-interacionista, apresentando metodologias (procedimentos
metodológicos) diferenciadas, de acordo com cada proposta de atividade. Essa discussão
será melhor explicada no item seguinte.
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4.2. Procedimentos Metodológicos
Os procedimentos metodológicos devem estar sempre consubstanciados com o espírito
do documento dos Parâmetros Curriculares de Espanhol para Pernambuco, no sentido de
atender às formas com as quais é pensado o processo de conhecimento e de ensino e
aprendizagem. Nesse sentido, é importante voltar sempre a eles, para reencaminhar esse
processo em função dos princípios norteadores de interdisciplinaridade, interculturalidade
e contextualização do currículo – abordagem – levando sempre em consideração as
experiências cotidianas dos estudantes, assim como os fundamentos com os quais é
entendido o componente curricular Língua Espanhola, na escola formal e a visão de
linguagem, isso é, uma visão sociodiscursiva de língua e de seu ensino.
Nesta parte do documento, não nos propomos a elencar uma lista de procedimentos
metodológicos, mas sim a destacar apenas algumas práticas que poderão ser melhor
compreendidas no item seis (6) sobre as práticas modelares. Ao partir do entendimento
de que a aprendizagem é uma construção social, é importante frisar a necessidade de que
todos os procedimentos tenham por objetivo tanto a construção coletiva do conhecimento
quanto a interação individual de cada estudante, assim como o lugar do professor como
mediador, como articulador, que também é parte desse processo e é por ele atingido.
Como os Parâmetros Curriculares e os Parâmetros na Sala de Aula promovem o direito
de aprender e o direito de fazer aprender, compreende-se que o direito ao processo de
aprendizagem pertence ao estudante. Nessa perspectiva, o professor deverá esclarecer os
estudantes sobre o objeto de aprendizagem (o que se ensina), o porquê de sua proposta
curricular, suas relações com conteúdos e atividades prévias e posteriores, tanto do
componente curricular em específico como dos vínculos interdisciplinares, assim como
explicar e contextualizar os procedimentos metodológicos e suas atividades. Por outro
lado, é relevante enfatizar que o ensino também tem como tarefa viabilizar atividades que
possibilitem aos estudantes o questionamento da realidade e dos diferentes objetos de
conhecimento.
Para o trabalho em sala de aula, podem ser pensadas as atividades ocasionais (com que
a turma ou a escola possam interagir em diferentes situações particulares), as atividades
permanentes e as atividades sequenciadas. No caso das atividades permanentes, recomendase que sejam delimitadas, desde o começo do ano ou por bimestre. Elas devem ser bem
descritas, em suas etapas, tempos e objetivos, em que ambiente serão desenvolvidas (em
casa ou na escola) e os critérios de avaliação. É importante levar em consideração que os
estudantes já criam expectativas em relação às atividades rotineiras, por isso devem ser bem
definidas.
Na proposição das atividades sequenciadas, devem ser apresentados, de forma clara, os
dados relativos à duração, às partes que as compõem, aos objetivos, às metas, e às fases
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de avaliação. Para os projetos, as oficinas e as tarefas, deve-se observar a mesma prática,
imprimindo-lhe significado dentro da disciplina e, na medida do possível, dentro da escola e
para os estudantes. Cada uma dessas práticas elencadas tem que ser pensada em função das
estratégias mais bem sucedidas em cada turma, levando em conta quais são as condições
prévias de que precisamos, qual o conhecimento prévio do estudantes (tanto os de vida
pessoal como os escolares), que tipos de atividades são necessárias para a problematização,
para o levantamento de ideias, para a investigação e a religação de conteúdos com seus
momentos de sistematização e ampliação, bem como os variados procedimentos de
avaliação, coletiva, em pequenos grupos ou individual, além de suas fases de reformulação
bem descritas.
Ao entendermos os Eixos do componente curricular Língua Espanhola como práticas
discursivas, estamos entendendo-as como práticas sociais contextualizadas que devem,
também, ser reportadas, de forma convergente, às novas tecnologias, como no caso dos
multiletramentos. Segundo as OCEM, o multiletramento expande e reconfigura o conceito
de letramento ao incorporar outras linguagens como o hipertexto, as wikis e os diversos
índex, os quais, por sua vez, aparecem ligados em rede a outras linguagens como gráficos,
sons, imagens, vídeos (2006, p. 106). Ao encará-los como práticas sociais contextualizadas e
como suporte para procedimentos metodológicos devem-se levar em conta os complexos
usos da linguagem, que surgem e se expandem dentro deles, as formas de letramentos
específicos a cada gênero já estabelecido ou novo, assim como as maneiras de leituras
multissensoriais, nas quais a compreensão das ideias é realizada, por meio da percepção
das imagens e dos sons - ou todos eles juntos de uma forma suplementar - o que difere da
leitura de um texto impresso (Cf. GUZZO in BARROS; COSTA, p. 137).
Por outro lado, como afirma André Lemos2, devemos compreender a cibercultura não
apenas como ampliação da cultura e dos horizontes críticos dos estudantes, mas também
como um espaço de liberação da emissão, ou seja, produção coletiva e em rede, numa
conexão generalizada e aberta que, ao mesmo tempo em que as pessoas se agregam,
potencia o político e o social. A reconfiguração atual da cultura – a própria divulgação e
produção de livros, músicas e cinema – deve instar para novas formas de virtualização, nas
quais o ler, o produzir e o atualizar estejam em sintonia com os tempos contemporâneos.
Outros procedimentos metodológicos que podemos apontar são as rodas de leitura,
a contação de histórias, a confecção de livro ou de diários de leitura, a implementação
de saraus literários, feiras de livros com feiras de cultura, nas quais podem ser pensadas
parcerias com outros componentes curriculares da área de linguagem. Essas práticas podem
ser planejadas no início do ano, de forma tal que ativem a modalidade de projetos e tarefas
conjuntas na sala de aula e na escola, realizadas a cada mês, ou no final do bimestre.
2 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=hCFXsKeIs0w>. Acesso em: 03/07/2013. O Professor André Lemos da
Universidade da Bahia forma parte do Grupo de Estudos Educar na cultura digital. O vídeo refere-se ao debate “Educar na Cultura
digital” – Bienal de São Paulo, 2010.
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4.3. Materiais didáticos
De acordo com o PCN-EF (1998, p. 19), a aprendizagem de uma língua estrangeira como a
Língua Espanhola:
[...] deve garantir ao aluno seu engajamento discursivo, ou seja, a capacidade de se envolver e
envolver outros no discurso. Isso pode ser viabilizado em sala de aula por meio de atividades
pedagógicas centradas na constituição do estudante como ser discursivo. (...) Essa construção
passa pelo envolvimento do aluno com os processos sociais de criar significados por intermédio
da utilização de uma língua estrangeira.

Portanto, deve-se primeiro entender a relevância da coerência na seleção dos materiais
didáticos adequados tanto aos saberes e práticas transversais, à abordagem interdisciplinar
e intercultural, quanto à metodologia escolhida dentro da órbita de um currículo
multidimensional. É importante observar que hoje em dia os materiais são de grande
abrangência e não se nucleiam necessariamente em torno do livro de texto (livro didático).
Dessa maneira, esse material é tomado como elemento de mediação e nunca como a
única ferramenta que norteia o trabalho pedagógico. Ademais, destaca-se a importância
dos PNLD 2011 (seleção e aquisição de coleções didáticas para os anos finais do EF) e 2012
(seleção e aquisição de coleções didáticas para o EM) como referência permanente na hora
das escolhas e dos planejamentos.
Os materiais que se encontram à disposição em diversos portais vão dos impressos, aos
audiovisuais e multimídias - hipertexto, wikis, os diversos índex, ligados, muitas vezes, às
outras linguagens como gráficos, sons, imagens, vídeos etc. assim como outras formas de
linguagem mais pessoais podem e devem ser exploradas: blogs, twitter, games etc. No entanto,
eles devem estar em consonância com a abordagem teórico-metodológica específica de
ensino e aprendizagem da Língua Espanhola, no marco dos documentos oficiais.
Em outro sentido, recomenda-se a seleção e a utilização de materiais que possam despertar
o interesse, a crítica e a curiosidade dos estudantes e que, ao mesmo tempo, evitem a
“pasteurização” e “folclorização” no tratamento de diferentes assuntos (Cf. GUZZO in
BARROS; COSTA, p. 137).
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5. Avaliação
A avaliação é um tema que apresenta diferentes concepções e está relacionada a vários
elementos do contexto escolar (como por exemplo: currículo, planejamento, professores,
estudante etc.), portanto, deve ser ponto de constante discussão, análise e reflexão no
cerne da atividade docente. Por outro lado, diante da complexidade do assunto, é primordial
distanciar-se de posturas que a denominam como o papel único e finalista da aprendizagem,
ou seja, romper com a concepção de avaliação como “produto” do ensino e aprendizagem.
O que significa sensibilizar os professores para uma visão da avaliação como processo e, por
esta razão, não se pode limitá-la e consolidá-la num instrumento, comumente denominado
“prova”, resultante, de forma equivocada, de uma mensuração de conhecimentos.
Além disso, ao conceber o professor a avaliação como processo, é necessário que este
admita a contínua tarefa de análise, sendo também consciente de que a mobilidade de
seu resultado é devido aos fatores externos (metodologia, material didático, formação do
professor, planejamento, questões emocionais do estudante, estrutura familiar, situação
social etc.). Dessa forma, a avaliação da aprendizagem é fruto de um contínuo que se dá, por
meio do desenvolvimento do estudante, a partir da construção de significados mobilizados
pelos sentidos promovidos pelos saberes envolvidos na aprendizagem, bem como da
participação do docente como mediador e reconhecedor de sua função para o estímulo e
o avanço progressivo dos objetivos do estudante.
Nesse sentido, Kohonen (2000) define que a avaliação da aprendizagem do estudante deve
ser de forma contínua, através de atividades que integrem os objetivos da aula, o currículo
escolar e a experiência de vida, mediante a utilização de diversas formas de valorização da
aprendizagem, ressaltando os pontos positivos, promovendo a motivação e destacando as
atitudes de superação e autonomia.
Assim, cabe ao professor motivar os estudantes para um olhar crítico frente aos conhecimentos
do componente curricular, fomentando novas aprendizagens através da interação entre os
conhecimentos escolares e a experiência de vida. A avaliação assume, portanto, não apenas
uma atividade unilateral atribuída, exclusivamente, à realização de instrumento avaliativo pelo
estudante, mas sim uma relação entre os saberes construídos dos estudantes e a mediação
do professor no processo educativo.
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é denominada “ação avaliativa, enquanto mediação”. Nesse processo, o professor se torna
um investigador que, ao longo do ano letivo, acompanha o estudante descobrindo seus
pontos fortes e outros a serem melhorados, além de criar estratégias para melhorar o seu
desempenho
Ademais, a avaliação quando é processual, tem como propósito a valorização da capacidade
reflexiva do estudante. Assim, a avaliação deve complementar o processo de aprendizagem
do estudante, deve também ajudar o processo de autoaprendizagem, o que significa que
o estudante estaria mais consciente dos objetivos a serem alcançados, ampliando sua
busca pelo conhecimento. Dita capacidade reflexiva é uma parte essencial no processo
de aprendizagem, pois proporciona informação significativa tanto para o professor quanto
para o estudante. Consequentemente, é a partir das reflexões que se possibilitam novas
oportunidades de aprendizagem, caso o estudante necessite de mais estímulo para alcançar
os objetivos pretendidos. Por outra parte, a reflexão permite não apenas avaliar os estudantes,
como também o trabalho docente, o processo de ensino e aprendizagem e os instrumentos
avaliativos utilizados.
Zabala (1998, p. 199) propõe questões que podem ser úteis antes de elaborar os materiais a
serem utilizados nas situações avaliativas. São elas:
a) Que sabem os alunos em relação ao que quero ensinar?
b) Que experiências tiveram?
c) O que são capazes de aprender?
d) Quais são os seus interesses?
e) Quais são os seus estilos de aprendizagem?
Esses questionamentos norteiam o trabalho docente, possibilitando uma aproximação entre
o universo do estudante e a contextualização dos instrumentos avaliativos. Tomando o
docente esse direcionamento para elaboração dos mecanismos de avaliação, compreendese que a avaliação deve reconhecer e valorizar o progresso dos estudantes, indicar os
objetivos não alcançados de forma clara, visando à superação das dificuldades encontradas.
Quando o estudante não entende o que errou e não tem oportunidade de superar suas
dificuldades, isso significa que o processo avaliativo não teve sucesso. Ou seja, a avaliação
só é eficaz se pensada em função do que vem depois dela e do que esclarece acerca da
aprendizagem, tanto para professores quanto para o estudante.
Diante do exposto, conforme estabelecido nos Parâmetros Curriculares de Pernambuco
Língua Espanhola, a aprendizagem está fundamentada no desenvolvimento de competências
discursivo-comunicativas como Produção Oral e Escrita, Compreensão Oral e Escrita, e Prática
de Análise Linguística. No que se refere à avaliação, orienta-se a analisar todo o processo
de construção do conhecimento do estudante, correlacionando os saberes da experiência
pessoal aos saberes escolares. Ademais, os conhecimentos inerentes a competências
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discursivo-comunicativas podem ser dinamizados nas mais diversas ferramentas de análise
e reflexão das situações de aprendizagem, portanto, não é plausível limitar a avaliação a
apenas uma “prova escrita”, tampouco como elemento preponderante. Assim, entende-se
que o professor ao avaliar levará em consideração o desenvolvimento integral do estudante.
Para tanto, a avaliação não tem um fim em si mesma, como tradicionalmente se pode
considerar e se transmitir ao estudante; pelo contrário, é um processo que deve ser realizado
em diferentes etapas, com distintas finalidades, sendo parte integrante e intrínseca do
processo educacional e não se reduz apenas ao controle ou mensuração da aprendizagem
do estudante a partir de notas e conceitos.
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6. Práticas Modelares
As práticas modelares selecionadas têm por finalidade mostrar caminhos possíveis para a
consolidação gradual e processual do caráter interativo do processo de ensino e aprendizagem
de Língua Espanhola, em função da interligação dos Eixos do referido componente curricular
com os Eixos Temáticos. Elas são “modelares” porque servem como modelos, exemplos
para se pensar a interconexão dos dois eixos, no desenvolvimento das Expectativas e
Horizontes de Aprendizagem, nas linhas principais dos parâmetros, nos materiais, no que
deve ser consolidado e considerado pelo professor como construtor e mediador. Em tais
práticas são descritas cada uma das suas partes, seus objetivos (relação dos Eixos, Gêneros
mobilizados e as Expectativas de Aprendizagem mais importantes), os tempos, os materiais,
os procedimentos metodológicos, as formas de avaliação e sua bibliografia. O professor
poderá observar que não foram inseridas as Expectativas de Aprendizagem (EAs) com sua
respectiva numeração, por entender que, muitas vezes, isso vai depender da composição de
cada turma. Em cada uma das práticas modelares existem ícones sugestivos direcionados
ao professor, visando a um diálogo, não apenas para a compreensão dos objetivos, como
também para procura de materiais e bibliografia.

6.1. Quadro Descritivo Das Práticas
Ensino Básico

Eixo da disciplina
Parâmetros Curriculares

Eixo Temático

Meio Ambiente e Trabalho.
Prática modelar 6.2.a Compreensão Oral e Escrita; Subtema: Fauna
6º ano Ensino
Produção Oral e Escrita;
* Interface com Ciências, Geografia, História.
Fundamental
Prática de Análise Linguística. Subtema: fauna nordestina e amazônica e
reciclagem.
Local/Global e Pluralidade e Diversidade
Prática modelar 6.2.b Compreensão Oral e Escrita; Cultural.
7º ano Ensino
Produção Oral; Letramento Subtema: Formas de estar no espaço social.
Fundamental
Literário.
* Interface com Geografia, História, Música,
Literatura.
Relações Sócio-afetivas.
Compreensão Oral e Escrita;
Prática modelar 6.2.c
Subtema: Mitos de origem (Popol Vuh, vídeo
Produção Oral e Escrita;
internet + texto)
8º ano Ensino
Letramento Literário;
Fundamental
* Interface com História, Literatura,
Prática de Análise Linguística.
Geografia.
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Ensino Básico

Eixo da disciplina
Parâmetros Curriculares

Eixo Temático

Global/Local; Trabalho e Consumo;
Prática modelar 6.2.d Produção Oral e Escrita;
Pluralidade e Diversidade CULTURAL.
9º ano Ensino
Compreensão Oral e Escrita;
Subtema: Trabalho e migrações
Fundamental
Prática Análise Linguística.
* Interface com Geografia, História.
Compreensão Escrita;
Pluralidade Cultural e Diversidade Cultural.
Prática modelar 6.2.e
Produção Oral e Escrita;
Subtema: Modos da cidadania (Guatemala/
1º ano Ensino Médio
Prática de Análise Linguística. Belize; referendum).
Prática modelar 6.2.f
2º ano Ensino Médio

Compreensão e Produção
Escrita; Produção Oral;
Prática de Análise
Linguística.

Relações Sócio-afetivas; Pluralidade e
Diversidade Cultural.
Subtema: Modos de falar e contar uma
experiência de vida.

Meio Ambiente e Trabalho; Pluralidade e
Compreensão Escrita;
Prática modelar 6.2.g
Diversidade Cultural.
Produção Escrita e Oral;
Subtema: Bônus de petróleo
3º ano Ensino Médio
Prática de Análise Linguística.
Interface com Geografia e Biologia.

6.2. Descrição das Práticas Modelares
6.2.a. Primeira prática modelar
ANO: 6º ano – Ensino Fundamental II
TEMPO: 4 aulas (50 minutos)
EIXOS DA DISCIPLINA: Compreensão Escrita e Produção Oral
CONTEÚDOS
* Gênero: glossário
* Abordagem de uma proposta de Projeto Interdisciplinar Espanhol/Ciências e sob o eixo
temático Meio Ambiente e Trabalho.
* Subtemas: Reciclagem e fauna nordestina e amazônica3.
OBJETIVOS
* Conhecer e usar o nome de alguns animais do Nordeste e da Floresta Amazônica, em
Língua Espanhola, por meio da elaboração de um glossário visual em formato de um jogo
da memória.
* Reconhecer as especificidades e a função sócio-discursiva do gênero glossário,
ampliando as competências de leitura do mesmo.
* Desenvolver a competência discursivo-linguística para a elaboração desse gênero, de
maneira criativa.
* Apresentar propostas de leitura, articulando as linguagens: verbal, não verbal e visual.

3 Tanto por fauna amazônica como por fauna nordestina se entende o conjunto de espécies animais distribuídas por todo o
território, que corresponde a cada uma dessas regiões.
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interpretação.
* Estimular a participação dos estudantes na articulação dos eixos temáticos com as
expectativas de aprendizagem dos Eixos da disciplina.
* Desenvolver a prática de trabalho em grupo e o respeito às diferentes opiniões.
* Exercitar a compreensão de regras de um jogo, visando adquirir estratégias para enfrentar
situações corriqueiras.
* Interagir sócio-discursivamente com os demais estudantes, percebendo que os conceitos
de “ganhar” e “perder” fazem parte da vida de todo ser humano.
RECURSOS DIDÁTICOS
* Tampinhas plásticas de garrafas de refrigerantes, sucos, leite etc.
* Fotocópias
* Quadro
* Tecido para decorar (opcional)
* Cola
* Tesoura sem ponta
METODOLOGIA
Preparação:
* Baixar o curta metragem “Cambia tu mundo”, disponível em: <http://www.youtube.com/
watch?v=qCdDPCZfDoE>. ou providenciar fotos que ilustrem o tema meio ambiente.
* Comunicar aos estudantes sobre o projeto e pedir-lhes que juntem tampinhas plásticas
de garrafas de refrigerantes, sucos, leite etc para entregarem ao professor, em todas as
aulas, à medida que comecem a juntá-las.
• O projeto pode ser pensado para o fechamento de um bimestre, para dar mais tempo
de juntar as tampinhas.
* Criar, através de um programa de edição de imagens4, um modelo de glossário visual sob
a forma de um jogo da memória com as figuras e os nomes de alguns animais em língua
espanhola.
• Pode-se propor também, em conjunto com a aula de Artes, que os próprios estudantes
desenhem seus animais ao invés de já trazerem tudo impresso.
* Providenciar as cópias das imagens produzidas para que os estudantes possam recortar
e colar.
• Professor, o gênero glossário pode ser desenvolvido com o tema principal de outras
unidades didáticas, que se estejam trabalhando no momento, como por exemplo:
números, frutas, estabelecimentos comerciais, partes de uma casa etc.
4 O modelo ilustrativo proposto, em anexo, foi feito através do Paintbrush que é fácil de utilizar e está presente até mesmo no
computador mais simples. Podem-se criar várias folhas com animais diferentes para enriquecer mais a atividade e para que os
estudantes possam trocar entre si depois de jogarem.
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* Preparar conjuntos de 12 tampinhas idênticas para distribuir os estudantes.
AULA 1
1ª Etapa: Conscientização ambiental – A reciclagem
A arte verbal desenvolve-se a partir de diferentes tecnologias. A prática abaixo pretende fazer
com que os estudantes reconheçam as características da situação discursivo-comunicativa
e interajam significativamente, mediante sua recriação no espaço escolar.
Para começar, propõe-se aos estudantes que assistam ao curta metragem “Cambia tu
mundo”,

disponível

em:

<http://www.youtube.com/watch?v=qCdDPCZfDoE>.

para

estimular a reflexão crítica, preparando-se para as perguntas que virão a seguir.
• Se não for possível assistir ao curta, o professor pode trazer algumas fotos ilustrativas
sobre o tema e colar num canto do quadro, pois assim também estará trabalhando
com a linguagem visual. A proposta de trabalho com o eixo temático Meio Ambiente
e Trabalho permeia todas as disciplinas, por isso é interessante chamar a atenção dos
estudantes para uma reflexão sobre o que eles já aprenderam sobre o tema. Uma boa
maneira de começar a aula é propor, no quadro, uma prática de produção de um
mapa semântico.
Prosseguindo com a prática, sugerem-se as seguintes perguntas que estimularão a
participação oral e reflexão interdisciplinar: ¿De lo que ya hemos aprendido sobre el medio
ambiente en otras asignaturas5, qué palabras conocemos que tienen relación con ese tema?
• Exemplos que poderão surgir e que o professor escreverá no quadro: contaminación,
reciclaje, aire, basura, deforestación etc.
¿Conocen la regla de las tres R: REDUCIR – REUTILIZAR – RECICLAR? ¿Qué significa cada
una de estas palabras?
Ahora pensemos en nosotros, en nuestras casas: ¿cuáles son las actitudes individuales que
podemos hacer para reutilizarlas?
¿Qué materiales conocemos que se pueden reciclar?
2ª Etapa: Depois de escutar os estudantes e ajudá-los com a formação do mapa semântico
– que já é um miniglossário – em Língua Espanhola, o professor anuncia sua proposta de
projeto: juntar tampinhas plásticas para reciclagem em sala de aula.
• Professor, os estudantes do 6º ano costumam se envolver bastante nesse tipo de
projeto. Para aguçá-los ainda mais, o tema principal do projeto, que seria “a confecção
do jogo da memória com o vocabulário da fauna”, poderia ser mantido em segredo
até o dia de sua realização.
• Para estimular a curiosidade pelo projeto, recolher as tampinhas trazidas pelos
estudantes antes da aula final.

5 Talvez seja necessário parar e explicar o que significa esta palavra em espanhol.
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1ª Etapa: Após sondar como anda a captação das tampinhas, o professor escreve no quadro
a palavra “animales” e estimula a que os estudantes digam nomes de alguns animais que
eles conhecem e se sabem como seriam os nomes destes em Espanhol. O professor anota
os nomes no quadro e trabalha esse vocabulário prévio com todos. Depois, pergunta quais
daqueles animais mencionados pertencem à fauna nordestina e amazônica.
• Essas perguntas poderão incitar a muitas dúvidas e questionamentos, principalmente
na hora de saber as regiões originais de cada animal. Os sites abaixo podem ajudar
a saber um pouco mais sobre os animais típicos da região amazônica e da região
nordestina.
http://www.voltairenet.org/article125599.html
http://www.portaleducarbrasil.com.br/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=212590
http://www.suapesquisa.com/geografia/animais_floresta_amazonica.htm
• Pode-se trabalhar também a questão dos animais do Brasil que estão em risco de
extinção. Estes sites contribuem para a pesquisa prévia do professor:
http://www.voyagesphotosmanu.com/vegetacion_fauna_brasil.html
http://www.barrameda.com.ar/animales/animales-en-peligro-extincion-en-brasil.htm
2ª Etapa: Discutido e construído esse conhecimento prévio, o professor sugere um desafio
que deverá ser resolvido em dupla: descobrir quais são os animais típicos dessas duas regiões
e como se chamariam em espanhol. Provavelmente, os estudantes vão usar o restante do
tempo da aula e algum tempo fora da sala de aula para cumprir esse objetivo. A socialização
seria feita na aula seguinte.
• Este trabalho de aproximar o conhecimento à realidade do estudante é muito
importante para tornar a aprendizagem do vocabulário desejado mais significativa.
• Para responder a este desafio, os estudantes podem usar a internet, enciclopédias,
perguntar aos professores de Geografia ou de Biologia etc. Por isso, é fundamental
que o professor adapte essa prática à realidade da escola, preparando previamente
tudo o que possivelmente vá usar na aula.
No fim da aula anterior à realização do projeto, lembrar os estudantes de trazerem, para a aula
seguinte, o material individual necessário: cola, tesoura e tecido para decorar (dependendo
do estado das tampinhas e das condições de cada turma).
AULA 3: Jogo da memória com os animais
1ª Etapa: O professor socializa a pesquisa de cada dupla de estudantes com toda a sala
e cobra as tampinhas, que eles conseguiram recolher. Logo, usando as mesmas duplas,
orienta para que separem as tampinhas que são idênticas e descartem as que não. Depois
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disso, pede para que desenhem6, recortem e colem as imagens do mesmo animal, no lado
de dentro das tampinhas, formando pares.
• A construção coletiva é primordial para se construir conhecimento e saberes de um
cidadão autônomo.
• O professor pode distribuir entre os estudantes os conjuntos de 12 tampinhas idênticas,
já preparados anteriormente. Como a proposta é de um jogo da memória, a aparência
do lado de fora das tampinhas deve ser uniforme, do contrário pode-se encapá-las
com tecidos ou outro material colorido para uniformizá-las.
• Essa prática também pode ser feita com imagens de livros e revistas velhos, pois a
adaptação vai depender das condições da escola.
O resultado é mais ou menos este:

Fonte: Disponível em: http://goo.gl/mSQHWq.
Acesso em julho 2013.

2ª Etapa: Nesta etapa, o professor explica para os estudantes as regras do jogo (em
espanhol7), com isso estará trabalhando o aspecto discursivo tipológico de descrever ações.
Depois de tudo pronto, é hora de jogar e vivenciar a experiência da interação linguísticodiscursiva em espanhol, por meio de uma prática próxima da idade dos estudantes. Ganha o
estudante que conseguir descobrir o maior número de pares.

6 Pode ser um desenho produzido pelos estudantes ou podem ser desenhos feitos no computador ou recolhidos de algum site
de imagens da internet ou, ainda, podem ser imagens recortadas de revistas ou livros velhos. A decisão será de acordo com a
realidade da escola.
7 Subentende-se que os estudantes do 6º ano já conheçam as regras desse tipo de jogo em português. As regras em língua
espanhola estão no anexo.
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AULA 4: Construindo um glossário
1ª Etapa: Para recapitular o conteúdo construído na aula anterior, o professor propõe um
desafio: em 1 minuto, os estudantes terão que escrever a maior quantidade de nomes
de animais em espanhol que eles lembrarem. Após esse tempo, há uma socialização do
vocabulário e o professor escreve no quadro os nomes dos animais que os estudantes
lembraram.

Por
glossário, entende-se:
2ª Etapa: Depois que todos dão sua contribuição,
um instrumento lexicográfico
o professor poderá ainda colocar alguns outros
que opera um recorte no acervo lexical
da língua, ou seja, efetua um inventário
nomes para reforçar esse léxico. Trabalhado o
limitado de signos linguísticos e, então, procede
conteúdo, o professor chama a atenção para
à sua definição, por meio da descrição parcial ou
total dos seus significados. Sua finalidade principal é
a disposição dos nomes escritos no quadro
ser um instrumental que sirva de suporte ao estudo
e questiona os estudantes, no sentido da
de textos de uma mesma natureza ou de temática
similar (LAFACE, 1997). E a importância da elaboração
organização das ideias, para ver as hipóteses
de glossários é, neste trabalho, a possibilidade de
que eles levantam. As perguntas que o
elucidar os significados dos itens lexicais, com
base no emprego destes nos conceitos de
professor faz tem como propósito levá-los a
Biologia, de modo a favorecer a sua
pensar em um glossário.
compreensão e a aprendizagem
dos estudantes.

3ª Etapa: Definidas as características deste gênero, o professor
orienta os estudantes a se dividirem em trios, para que eles organizem um glossário sobre os
animais em Língua Espanhola, colocando ao lado de cada nome, o correspondente lexical
em português.
• Essa prática também pode ser feita com ajuda de todos os estudantes, usando
cartolina e hidrocor.
AVALIAÇÃO: Orienta-se para uma avaliação processual, de cada etapa do caminho, visando
valorizar a evolução do estudante, em cada passo da construção de seu conhecimento. Sobre
a produção do glossário, sugere-se que o professor observe e avalie não só o uso linguístico
do Espanhol, mas a participação do estudante no trabalho. Também é importante avaliar a
interação de todos os estudantes e o capricho e o cuidado com o material disponível. Por
último, pode-se fazer uma pequena avaliação de toda a prática, assim o professor poderá
dispor mais pontos positivos e negativos para uma seguinte aventura.
AMPLIAÇÃO DA PRÁTICA: As sugestões de ampliação da prática devem servir para a sua
reestruturação, segundo as necessidades de cada contexto escolar.
* Criação de glossários para outros temas como: casa, objetos, alimentos etc.
* Desenvolver tipos diferentes de jogo da memória, para ficarem disponíveis dentro da
sala de aula ou em um espaço comum (como a biblioteca) para que toda a escola
possa fazer uso.
* Criação de um curta-metragem baseado no assistido na primeira aula.
• Esta prática promove a interlocução entre os estudantes e o professor e entre eles
mesmos, favorecendo o monitoramento como uma prática criativa processual.
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ANEXO
Juego de Memoria
Reglas
1.	Buscar un compañero con quien jugar.
2.	Colocar todas las piezas boca-abajo.
3.	Cada jugador/a, por turno, descubrirá dos piezas intentando encontrar la imagen y el
nombre correcto de cada una. Si son iguales, las retiras, se las queda y vuelves a jugar.
4.	Si son diferentes, debes dejarlas como estaban y ceder el turno a tu compañero/a.
5.	 Ganará aquella persona que más parejas haya obtenido.
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6.2.b. Segunda prática modelar
ANO: 7º ano – Ensino Fundamental II
TEMPO: até 2 aulas (50 minutos cada)
EIXOS DA DISCIPLINA: Compreensão Oral e Escrita, Produção Oral,
Letramento Literário
CONTEÚDOS:
* Gênero: letra de música
* Abordagem de uma proposta sob o eixo temático Global/Local, Pluralidade e Diversidade
Cultural.

OBJETIVOS
* Reconhecer as especificidades e a função sócio-discursiva do gênero canção.
* Perceber características da linguagem não verbal dentro do gênero canção.
* Reconhecer a canção como um gênero literário de função sócio-comunicativa que
estimula a formação do leitor crítico.
* Estimular a participação autônoma e a reflexão crítica em contextos de produção oral,
procurando não se basear apenas em repetições.
* Partir de seu gosto musical, para aprender a respeitar a preferência/gosto musical dos
companheiros de sala.
* Sinalizar, a partir de dados pessoais, as noções de naturalidade, nacionalidade, identidade,
diversidade cultural e pertencimento em função dos espaços que habitamos em
diferentes dimensões afetivas e sócio-históricas.
* Problematizar as relações entre a temática Global/Local relacionadas à Pluralidade e
Diversidade Cultural.
* Sentir-se estimulado a ler criticamente e de maneira coletiva.
RECURSOS DIDÁTICOS
* CD
* Aparelho de reprodução de CD
* Fotocópias
* Fichas didáticas para o professor
* Quadro
METODOLOGIA
Preparação
* Escutar a canção a ser trabalhada em sala de aula e buscar maiores informações sobre
o cantor em questão.
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* Providenciar o áudio da canção “Desaparecido”, que está presente no CD Clandestino8
do cantor Manu Chao.
* Providenciar cópias com a letra da canção já preparada com as lacunas a serem
preenchidas pelos estudantes.
AULA 1 – Opinar sobre gostos musicais, conhecendo e respeitando gostos musicais
diferentes.
1ª Etapa: Para iniciar a prática, sugerem-se perguntas que estimularão a participação oral,
através de respostas bastante concisas como:
¿Ustedes conocen algún cantante o grupo que no es de un país hispanohablante y que
canta en español?
¿Les gusta alguno de esos cantantes mencionados?
¿Y de su música/ritmo?
¿Conocen el grupo Mano Negra?
¿Y Manu Chao? ¿Qué saben de él?
A partir dessas perguntas e das respostas dos estudantes, o professor poderá introduzir
uma breve biografia do cantor Manu Chao, antes de iniciar a prática de compreensão oral
propriamente dita. Assim o estudante poderá estar mais imerso no contexto e propósito que
se quer desenvolver em aula.
• Mano Chao é um exemplo ímpar de mescla de canção em Língua Espanhola e ritmos
variados, por isso tem certo destaque em aulas de Espanhol. Conhecendo um pouco
da biografia deste cantor, o estudante poderá começar a problematizar as noções de
naturalidade, nacionalidade, identidade, diversidade cultural e pertencimento.
• Nem sempre poderá ser possível que cada estudante, individualmente, dê a sua
contribuição durante a prática da oralidade, mas se soubermos dar a vez para
estudantes diferentes em cada aula, a experiência do colega pode contribuir e
estimular a participação de todos.
2ª Etapa: Após essa problematização, o professor propõe um desafio: os estudantes vão
escutar uma canção de Manu Chao e, ao mesmo tempo, terão também que dizer o assunto
tratado e dar um título a ela.
• Para não correr o risco de uma “oralização da escrita”, a sugestão é deixar que os
estudantes escutem a canção e formulem suas hipóteses, antes de receberem a
letra por escrito. Se perceber que ficará complicado para os estudantes o desafio de
pensar num título, o professor poderá escrevê-lo no quadro e assim facilitar a futura
compreensão.
• Propõe-se que os estudantes, nesta primeira etapa, escutem a canção, no máximo
por duas vezes.
8 Ver referências.
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pode estimular essa reflexão crítica, bem como a produção oral, por meio de perguntas
como:
¿El ritmo musical les parece triste o alegre?
¿De qué trata la canción?
¿Cuál es el título de la canción?
¿Quién puede ser este desaparecido?
¿Para dónde puede estar yendo?
• Professor: O uso da canção em sala de aula, além de apresentar a linguagem verbal,
beneficia também o trabalho com a linguagem não verbal, que pode ser percebida
pelo ritmo, pelas variações melódicas e outros elementos que são experimentados de
maneiras diferentes por cada ouvinte. Estudantes do Ensino Fundamental II são muito
abertos e muito suscetíveis a esse gênero.
• As perguntas com respostas simples estimulam os estudantes a criarem suas respostas
em Língua Espanhola, visando sempre escapar da repetição. O monitoramento da
produção oral pode ser realizado com a ajuda do professor, pois, à medida que auxilia
a produção do estudante /turma, permite que o mesmo(a), a partir de suas respostas
iniciais, reformule e analise seu discurso. Assim o estudante vai perdendo o medo de
errar e entra no jogo de construção do conhecimento pela interação com o professor
e com os colegas.
• Sob um olhar interdisciplinar e intercultural dos eixos Global/Local e Pluralidade e
Diversidade Cultural, essa canção estimula os estudantes a compreenderem as
relações socioculturais, por meio da comparação dos sentidos de presença e não
presença do sujeito e, ao mesmo tempo, a entenderem a música como um fenômeno
artístico que atravessa fronteiras.
A partir deste momento, sugerem-se duas maneiras de continuar a sequência:
3ª Etapa: O professor pode escolher entre essas duas sugestões, tendo em conta as
características específicas do grupo.
1.	 Depois da discussão, o professor expõe o título da canção e entrega a letra, propondo
uma leitura coletiva – que pode ser voluntária ou delegada aos estudantes por vez – assim,
se pode trabalhar a compreensão geral do texto e entender o vocabulário específico.
2.	Estímulo da compreensão oral através da produção escrita: partindo para uma terceira
escuta, o professor pede que os estudantes reproduzam, por escrito, palavras ou trechos
que consigam identificar em sua audição, sem se preocuparem com o que o colega
escreveu/entendeu ou com a escrita correta de cada palavra. No final da aula, os
estudantes expõem suas hipóteses em voz alta e o professor as anota, no quadro, para
que todos visualizem o que já conseguiram produzir juntos.
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AULA 2 – Esta aula é indicada caso o professor escolha a segunda opção.
1ª Etapa: Estímulo da compreensão oral através da produção escrita.
Como os eixos da disciplina se interpenetram, a próxima fase será apresentar a letra da
canção por escrito. Para essa aula, o professor vai necessitar da letra da canção impressa
para cada estudante.
A primeira prática será de preenchimento de lacunas. O professor pode retirar as palavras
ou trechos, de acordo com o nível da turma ou com o conteúdo ministrado, por exemplo:
artigos, verbos no presente, substantivos etc.
Para esta prática, os estudantes necessitarão escutar a canção pelo menos mais duas vezes.
Na terceira escuta, o professor já pode ir parando a cada espaço para completar junto com
os estudantes (ou pedir que eles o façam no quadro) sempre chamando a atenção para as
hipóteses que eles já traçaram, durante a aula anterior.
Os versos: “Volando vengo, volando voy” e “Cuando me buscan nunca estoy” retirados da
canção e escritos no quadro podem propiciar o trabalho com as formas metonímicas da
noção de desaparecido - e, portanto, de alguém que parece nunca estar em nenhum lugar retomando e ampliando um debate já gerado anteriormente como prática para o final desta
aula.
Em uma prática continuada - que pode se iniciar nesta e passar às próximas aulas - com
um recurso básico do celular ou do computador, pode-se gravar os estudantes cantando
e para que se assistam depois. Isso faz com que eles se autoavaliem e sintam-se realmente
participantes da prática. Outra possibilidade é a formação de um coral e apresentar essa
canção, durante alguma festividade proposta pela escola.
AVALIAÇÃO: Uma das possibilidades é fazer uma análise geral, após o término de cada
aula e outra da prática como um todo, questionando-se se os objetivos propostos foram
cumpridos, se os estudantes responderam positivamente ao conteúdo ou se seria necessária
uma reelaboração para as aulas seguintes.
AMPLIAÇÃO DA PRÁTICA: As sugestões de ampliação da prática devem servir para a
reestruturação da mesma, segundo as necessidades de cada contexto escolar.
• Com o verso “me fui corriendo más allá” pode-se introduzir, nas próximas aulas,
o trabalho de compreensão e utilização de relações topológicas, de localização e
orientação no espaço, além dos advérbios de lugar: acá/aquí, allí/allá etc.
• Para despertar maior interesse dos estudantes, dependendo também dos recursos
disponíveis, pode-se sugerir uma consulta ao site manuchao.net para saber mais sobre
as práticas do cantor, que possui uma atuação social pouco divulgada, uma história
rica em migrações, além de escutar outras canções disponíveis na página.
• O gênero canção pode ser usado para uma primeira abordagem da modalidade oral,
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por exemplo, visando a um processo contínuo e aprofundado para consolidação da
compreensão e da produção oral.

REFERÊNCIAS:
CHAO, Manu. Clandestino. [S. l.]: Virgin Records, 1998. 1 CD.
DOLZ, J; NOVERRZ, M.; SCHNEUWLY, B. Sequências didáticas para o oral e a escrita:
apresentação de um procedimento. In: Gêneros orais e escritos na escola. Campinas:
Mercado das Letras, 2004a. p. 95–128.
Martínez Sallés, M. (2002). Tareas que suenan bien. El uso de canciones en la clase de ELE.
Bruselas: Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo.

ANEXOS
FICHA DIDÁTICA: 1ª AULA
Biografia de Manu Chao:
Naturalidade: Paris (França) – 21 de junho de 1961.
Nacionalidade: francês
Línguas em que canta: espanhol, português, inglês, francês, italiano.
DESAPARECIDO
Me llaman el desaparecido

Que siempre me hecha a caminar

Que cuando llega ya se ha ido

Me llaman el desaparecido

Volando vengo, volando voy

Que cuando llega ya se ha ido

Deprisa deprisa a rumbo perdido

Volando vengo, volando voy

Cuando me buscan nunca estoy

Deprisa deprisa a rumbo perdido

Cuando me encuentran yo no soy

Yo llevo en el cuerpo un motor

El que está enfrente porque ya

Que nunca deja de rolar

Me fui corriendo más allá

Yo llevo en el alma un camino

Me dicen el desaparecido

Destinado a nunca llegar

Fantasma que nunca está

Me llaman el desaparecido

Me dicen el desagradecido

Cuando llega ya se ha ido

Pero esa no es la verdad

Volando vengo, volando voy

Yo llevo en el cuerpo un dolor

Deprisa deprisa a rumbo perdido

Que no me deja respirar

Perdido en el siglo… siglo veinte…

Llevo en el cuerpo una condena

rumbo al veintiuno

Disponível em: < http://www.manuchao.net/manuchao/010-clandestino/page/>. Acesso em julho 2013.
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6.2.c. Terceira prática modelar
ANO: 8º ano – Ensino Fundamental II
TEMPO: 2 aulas (50 minutos cada)
EIXOS DA DISCIPLINA: Letramento Literário, Compreensão Oral e
Escrita; Produção Oral e Escrita.
CONTEÚDOS:
* Gêneros: Vídeo-animação e mito
* Narrativas míticas: Popol Vuh (Fragmento de texto adaptado)
* Compreensão e produção discursiva sob o eixo temático Relações Sócio-afetivas cujo
subtema será “Os mitos de origem”.
OBJETIVOS
* Reconhecer mitos de origem de povos que habitam o Brasil.
* Conhecer o Popol Vuh como mito de origem dos vários povos maias.
* Localizar e compreender essa cultura.
* Aprender a respeitar outras formas de pensar e sentir o mundo.
* Conhecer relações intersemióticas existentes entre texto e vídeo.
* Desenvolver um trabalho discursivo-contrastivo intra e interlinguístico em que as práticas
orais de leitura, escrita, produção oral e escuta se interpenetrem.
RECURSOS DIDÁTICOS
* Vídeo
* Datashow, aparelho de DVD ou TV com entrada USB para reproduzir o vídeo.
* Texto impresso
METODOLOGIA
Preparação
* Assistir aos vídeos: Popol Vuh Creación Maya completa parte 1 de 2 (5:58) e Popol Vuh
Creación Maya completa parte 2 de 2 (5:13)
* Ler o texto com a primeira parte da história para os estudantes.
AULA 1
1ª Etapa: Quando os estudantes passam da infância à adolescência, intensifica- se um
processo de autoafirmação, de mostrar-se cada vez mais autônomo. Perde-se, então,
aquela relação carinhosa de aproximação com o professor que existia, nas primeiras etapas
da educação.
A contação de história que estava muito presente naquela fase da educação, também, vai
perdendo seu lugar, mas o gosto e o encantamento dos estudantes, ao escutarem uma
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história bem contada, se mantêm por toda a vida.
Por que então, não iniciar essa aula sentando os estudantes em círculo e contando para
eles o Relato da Criação, primeira parte do Popol Vuh, texto de grande importância para as
literaturas das Américas, traduzida para a Língua Espanhola? Antes da leitura, propõem-se as
seguintes perguntas introdutórias aos estudantes:
¿Qué son los mitos?9
¿Cuáles son los mitos de creación e/o de origen del mundo presentado por tribus indígenas
u otros pueblos que ustedes conocen?
Exemplos: Tupã – deus do trovão, considerado pela cultura Tupi-Guarani como realizador
de toda a criação.
Olorum – o deus criador na mitologia Iorubá.
Depois de estimulados com as perguntas acima, é hora de o professor contar-lhes parte do
Relato de Criação presente no livro sagrado dos maias, o Popol Vuh.
• Professor, faz-se necessário acentuar a pronúncia para demonstrar a entonação e
chamar a atenção dos estudantes, para algumas características da leitura em Espanhol
como: o ritmo, a ressonância, a escolha cuidadosa de palavras e imagens que elas
suscitam, sempre lembrando de não separar língua e literatura como dois tópicos
diferentes, cuidado apontado no Eixo de Letramento Literário.
• Também podem ser acrescentadas imagens impressas ou apresentadas em powerpoint,
com o vocabulário e personagens principais da história.
• A leitura, aqui tratada como uma contação de história, busca fugir da visão meramente
utilitária da linguagem, proporcionando aos estudantes um momento prazeroso, que
despertará seu interesse. As oficinas propiciam o debate e, a partir daqui, eles podem
rediscutir sobre mitos que eles já conheçam.
• Após a contação, abre-se espaço para que os estudantes falem sobre o que
entenderam, o que sentiram, como imaginaram cada etapa da história, qual parte
lhes chamou mais a atenção, se essa história se parece com alguma outra que eles já
escutaram antes, etc.
2ª Etapa: Assistir aos vídeos: Popol Vuh Creación Maya completa parte 1 de 2 (5:58) e Popol
Vuh Creación Maya completa parte 2 de 2 (5:13).
• Professor, a prática visa ao cruzamento dos textos literários e não literários, verbais e
não verbais, por isso é de extrema importância assistir ao vídeo. Se esse indicado por
nós não estiver mais disponível, com certeza será possível substituí-lo por outro.

9 Estos son relatos anónimos porque son de autoría coletiva y son también muy antiguos, que intentan responder a las preguntas
fundamentales de la humanidad: de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos. Los mitos explican el origen y el destino
del mundo, de la vida, de los dioses. La mayoría de ellos son relatos de carácter religioso y, como tal, exigen un respeto especial
a la hora de adaptarlos. Desde los hombres de maíz del Popol Vuh hasta Adán y Eva expulsados del paraíso, todas las culturas
nos regalan sus mejores tesoros de imaginación en los textos míticos. Fuente: <http://www.radialistas.net/clip.php?id=1400461>.
Acesso em: 09 jun. 2013.
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AULA 2
1ª Etapa: Começar a aula assistindo novamente aos vídeos: Popol Vuh Creación Maya
completa parte 1 de 2 (5:58) e Popol Vuh Creación Maya completa parte 2 de 2 (5:13). A
diferença dessa vez é que se solicitará aos estudantes que façam anotações – importante
gênero escolar e facilitador do estudo - sobre as informações, mesmo que sejam em
português, acrescentadas pelo vídeo que já apresenta a história completa.
• Os estudantes do 8º ano ainda precisam assistir, mais uma vez, ao vídeo para ajudar a
compreender as ideias principais do mesmo.
2ª Etapa: Nesta etapa, o estímulo será em relação ao vídeo assistido, buscando saber se
as imagens formadas, durante a escuta da história, na aula anterior se parecem em algum
aspecto com as do vídeo e quais são as outras informações que o vídeo acrescentou.
Divide-se a turma em grupos que, na próxima aula, farão suas apresentações com o tema
principal: Mitos latino-americanos da criação.
• Na preparação desta prática, deve-se estimular os estudantes de Língua Espanhola a
reconhecerem o Brasil como parte da América Latina, sendo o único representante
que tem como idioma oficial o português.
• A apresentação pode ser através de cartazes, seminários, teatros ou contação de
história.
AVALIAÇÃO: A avaliação inicia-se, desde a primeira aula e visa perceber se os estudantes
conseguiram compreender a contação de história. Se não, o professor deve elaborar alguma
outra adaptação mais próxima ao entendimento dos estudantes. Essa avaliação também
segue com a compreensão do vídeo que, se for de difícil compreensão, o professor pode
elaborar um glossário básico e deixar em um cartaz ou no quadro ao lado de onde será
exibido o vídeo. Além disso, na prática final de apresentação dos mitos latino-americanos, é
necessário avaliar a coerência com o tema proposto, a interação do grupo, o capricho e a
dedicação ao trabalho.
AMPLIAÇÃO DA PRÁTICA: No site http://www.radialistas.net/clip.php?id=1700069 podemos
encontrar um áudio (com sua respectiva transcrição, ambos disponíveis para download),
cujo título é “Hijas del maíz”. Esse áudio permite o trabalho com a compreensão auditiva e é
um ótimo material para relacionar o conhecimento adquirido com a leitura do Popol Vuh e
as condições do povo, especificamente das mulheres guatemaltecas, durante o século XX
e nos dias atuais.

REFERÊNCIAS
Popol Vuh Creación Maya completa parte 1 de 2 (5:58). Disponível em: < http://www.
youtube.com/watch?v=UBfNLU68Pw0>. Acesso em: 09 jun. 2013.
Popol Vuh Creación Maya completa parte 2 de 2 (5:13). Disponível em < http://www.youtube.
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Popol Vuh. Relato de la creación. Disponível em: http://cuentos-infantiles.idoneos.com/
index.php/Cuentos_mitol%C3%B3gicos/Mitolog%C3%ADa_Maya/El_Popol_Vuh.
Acesso
em: 09 jun. 2013 (adaptado).
www.radialistas.net.
SERRANI, Silvana. Discurso e cultura na aula de língua. Currículo–Leitura–Escrita. Campinas:
Pontes, 2005.

ANEXO
Popol Vuh
La creación
Primero todo era silencio, había mucha calma. No había nada que estuviera en pie en
toda la faz de la tierra, solo existía el mar en reposo y un cielo apacible.
Todo era oscuro, sólo Gucumatz y Huracán, los dioses progenitores estaban en el agua
rodeados de claridad. Ellos son los que disponen de la creación de árboles, nacimiento
de la vida y del hombre.
Mediante su palabra ellos hicieron emerger la tierra. Dijeron “tierra” y esta fue hecha. Así
sucesivamente surgieron el día y la noche, las montanas y valles. También se crearon
las corrientes de agua y los arroyos corrieron libremente.
Luego crearon a los animales, los venados, pájaros, leones, tigres, serpientes, culebras,
víboras, guardianes de los bejucos entre otros. Estos fueron hechos para cuidar a
los árboles y a las plantas. Los animales se dispersaron y se multiplicaron, pero los
creadores les dieron sus moradas respectivas, mar, tierra o aire.
Luego los creadores les dijeron que hablaran para que alabaran a sus creadores, pero
estos animales no hablaban, sólo emitían graznidos, chillaban o cacareaban. Entonces
estos creadores los cambiaron de hogar porque no conseguían que los adoraran ni
que los veneraran. Hicieron un segundo intento pero estos tampoco hablaron, y por lo
tanto fueron condenados a ser comidos y matados.
Ante este fracaso de que los animales no los veneraban, ellos decidieron que tenían
que crear antes del amanecer algún ser que los venerara, por lo tanto quisieron hacer
al hombre. Para esto tuvieron varios intentos:
1. En este intentaron hacer al hombre de barro, pero él no se podía sostener, no podía
andar ni multiplicarse y se deshizo.
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2. Luego trataron con madera, lo cual fue un gran avance, ya que hablaban y se
multiplicaban, pero estos no tenían memoria (por lo tanto no se acordaban de su
creador), tampoco tenían entendimiento y caminaban sin rumbo. Estos fueron los
primeros que habitaron la faz de la tierra, pero como no obedecían a los dioses éstos
enviaron un diluvio que destruyó a todos.
3. Poco faltaba para que el Sol, la Luna y las estrellas aparecieran sobre los creadores
cuando descubrieron lo que en verdad debía entrar en la carne del Hombre. Animales
como el Yac, Utiú, Quel y Hoh, fueron los que trajeron la comida para la formación
del hombre. Esta comida se convirtió en sangre, y así entró el maíz por obra de los
progenitores. Los hombres que fueron creados fueron cuatro: Balam-Quitze, BalamAcab, Mahucutah y Iqui-Balam. Estos son los nombres de nuestras primeras madres y
padres, de nuestros antepasados.

En la Primera parte de este Libro sagrado de los mayas entre otras leyendas encontramos
el relato de la creación.
Disponível em: <http://cuentos-infantiles.idoneos.com/index.php/Cuentos_mitol%C3%B3gicos/Mitolog%C3%ADa_Maya/
El_Popol_Vuh>. Acesso em: 09 jun. 2013 (adaptado).
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6.2.d. Quarta prática modelar
ANO: 9º ano – Ensino Fundamental II
TEMPO: 2 aulas (50 minutos cada)
EIXOS DA DISCIPLINA: Compreensão, Produção e Interação Oral e
Escrita; Prática de Análise Linguística.
CONTEÚDOS:
* Gêneros: Notícia, canção e debate.
* Práticas com textos informativos e argumentativos sob os eixos temáticos Global/Local,
Pluralidade e Diversidade Cultural e Trabalho e Consumo, sob a ótica do trabalho e das
migrações. Ênfase nos componentes curriculares de Geografia, História e os saberes
transversais como os de Cidadania.
OBJETIVOS
* Conhecer e descobrir algumas características de Cuba, a partir da pesquisa.
* Entender o trabalho dos médicos cubanos e a situação do Brasil frente a esse tema.
* Apresentar a problemática das migrações por trabalho em diferentes escalas (bairro,
cidade, campo, estado, país).
* Refletir criticamente sobre o tema proposto.
* Reconhecer as características dos gêneros em questão.
* Participar de um debate posicionando-se.
* Entender o debate como gênero de interação social.
* Aprender a reconhecer e desmembrar as partes de uma notícia.
* Pesquisar palavras e relacioná-las a um tema.
* Compreender a heterogeneidade e a variedade linguística existente em Cuba, através do
gênero canção.
RECURSOS DIDÁTICOS:
* Mapas em diferentes escalas localizando Cuba
* Textos impressos
* CD - Orishas. A lo cubano. EMI France. 1999. 1 CD.
* Aparelho de som
METODOLOGIA
Preparação:
* Buscar informações sobre Cuba: localização, sistema político, sua história, moeda etc,
utilizando diferentes fontes históricas e informativas.
* Preparar as cópias dos textos a serem lidos.
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* Escutar a canção 537 Cuba do grupo cubano Orishas.
* Preparar a canção para ser escutada em sala, prestando atenção ao vocabulário e no
acento e entonação cubanos para explorar tais pontos com os estudantes.
AULA 1
1ª Etapa: Nesta primeira etapa, seria interessante recorrer aos conhecimentos prévios dos
estudantes – que, no 9º ano, já estudaram Cuba em outras disciplinas, como Geografia ou
História – e começar a aula deixando-os falar sobre o que sabem sobre esse país.
• É muito importante que o professor se prepare e se informe bem sobre o assunto,
para que possa desconstruir preconceitos e ideias estereotipadas, que geralmente
cercam as discussões sobre o país.
A tarefa do professor aqui consiste em apresentar as principais características de Cuba aos
estudantes. Prepare vários mapas, destacando sua localização, seu sistema político, sua
composição social e sua história.
A prática inicial será dividir a turma em dois grandes grupos. O primeiro grupo ficará com
a notícia número 1: Polémica por la decisión de Brasilia de traer 6.000 médicos cubanos e o
segundo, com a notícia 2: ¿Médicos cubanos en Brasil?.
Todos os estudantes do grupo receberão uma cópia da notícia direcionada a eles e
serão orientados a ler e discutir entre o grupo sobre o que chama a atenção na notícia
que receberam. Para orientar a leitura, o seguinte guia pode ser colocado no quadro pelo
professor:
¿Qué informa la noticia?
¿Quiénes son las personas que hacen parte de ella?
¿Cuándo fue publicada?
¿En qué momento y dónde ocurrieron/ ocurren los hechos?
2ª Etapa: Depois de cada grupo interpretar e discutir sobre sua notícia, propõe-se um debate:
Cada grupo tem que explicar para o outro do que trata o texto que acabaram de ler, comentar
e defender os principais pontos de vista que cada notícia apresenta.
• Professor, a ansiedade dos estudantes é um comportamento evidente em todos os
níveis da educação e deve ser explorada em sala. O debate trabalhado como gênero de
interação social propicia que se estimule nos estudantes a capacidade de reconhecer
ideias semelhantes e opostas às suas, além de exercitar o respeito aos turnos de fala
correspondentes, aprendendo a não atropelar a fala do colega.
Para finalizar, o professor pode ajudar a expor essas semelhanças e diferenças, frisando que
o debate não visa a um vencedor, mas sim a uma exposição de ideias, que explorem um
determinado tema e provoque a reflexão crítica e não passiva sobre assuntos, que penetram
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participativa e de negociação de pontos de vista, chave de toda democracia.
AULA 2
Para a segunda aula, abordar-se-á um terceiro gênero (canção) e a temática “conhecendo
um pouco de Cuba”. Para isso, foi escolhida a canção 537 Cuba da banda Orishas, um grupo
de rap que saiu de Cuba para fazer sucesso no mundo todo. O grupo, que se separou em
2009 e que já esteve no Brasil, mistura o hip hop (gênero musical que se utiliza da palavra
cantada e que é muito apreciado pelos adolescentes) com ritmos tradicionais cubanos
como a rumba, o son e o guaguancó10.
• A história da canção 537 Cuba se desenvolve em torno do tema das migrações e
descreve um sujeito que saiu de Cuba e que canta os lugares dos quais sente falta.
• Essa canção apresenta uma excelente proposta para apresentar o país e sua capital
La Habana aos estudantes, além da possibilidade de comparação entre a canção e as
notícias lidas, as semelhanças entre elas e de como cada gênero apresenta e trabalha
a questão da migração.
1ª Etapa: O professor faz um jogo de forca com a palavra “Cuba” (também pode ser
“revolución” e tentar relacioná-la a Cuba depois). Logo, pergunta aos estudantes o que mais
eles sabem sobre este país. A partir daí, ele começa a escrever os vocábulos11 presentes na
letra da canção que falam sobre aspectos geográficos e históricos deste país. Após isso,
separa os estudantes em dupla e pede que eles procurem o significado dessas palavras,
relacionando-o ao assunto principal da aula (Cuba).
• Podem-se separar as duplas e os vocábulos que cada uma vai procurar. Assim,
potencializa-se o tempo e os estudantes se estimulam a pesquisar.
• Essa primeira etapa se adequa a realidades com internet e laboratório de informática.
Se a escola não dispõe desses recursos, o professor pode fazer a pesquisa em casa e
trazer como desafio de relacionar os vocábulos com seu significado, para a canção
em folhas de ofício.
2ª Etapa: Depois de finalizar o tempo estipulado para a busca (entre 10 a 20 minutos no
máximo), socializam-se as descobertas e o professor pode acrescentar mais informações à
pesquisa realizada.
3ª Etapa: O professor distribui a letra da canção já completa e pede para que os estudantes
escutem-na. Ao final da escuta, o professor pode destacar a compreensão em direção a
algumas diferenças lexicais, próprias da variedade do Espanhol de Cuba:
* A heterogeneidade do Espanhol, por exemplo, através do vocábulo guajiro:

10 Recomenda-se uma pesquisa anterior para conhecer um pouco mais sobre as informações que serão trabalhadas.
11 Tais vocábulos estão destacados na letra contida em anexo.
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guajiro1, ra.
(Del arahuaco antillano guajiro, señor, hombre poderoso).
1. m. y f. Cuba. Persona que vive y trabaja en el campo o que procede de una zona rural.
2. m. y f. coloq. Cuba. Persona de modales rústicos12.

* A menção de um dos principais produtos cultivados no país, o tabaco.12
* Os personagens e regiões citadas como:
Compay Segundo: um importante compositor cubano.
Buenavista: um bairro cubano que inspirou o nome de um famoso grupo musical.
* Ao acento cubano, explicando aos estudantes as principais características dessa variedade
da língua espanhola.
* Las particularidades generales de los acentos hispanoamericanos (pronunciación de la
z, la ce y la ci como /s/, y normalmente, la pronunciación más suave de la j y la g en
palabras como /gente/ y /gitana/).
* La elisión más sobresaliente (o sea cuando el hablante omite ciertos sonidos de las
letras), es la de la s al final de las palabras como en /todos/, o la r al final de los verbos
como /bailar/.
* También a veces la s se aspira, como en la palabra /bosque/ o /nosotros/.
* Asimismo la r cambia a menudo y con frecuencia le gente dice ‘puelto’ en lugar de
puerto, o ‘canne’ en vez de carne.13
AVALIAÇÃO: A avaliação será feita a partir da compreensão, interação e produtividade do
trabalho desenvolvido pela turma como um todo, ressaltando os pontos fortes e fracos
de cada grupo. A pesquisa e o trabalho em dupla também serão fontes de avaliação. É
importante estimular e considerar como ponto de avaliação também os estudantes que
perguntam, interagem e cooperam com os outros em sala, frisando o esforço na interação
discursiva do Espanhol neste espaço social.
AMPLIAÇÃO DA PRÁTICA: As sugestões de ampliação da prática devem servir para a
reestruturação da mesma, segundo as necessidades de cada contexto escolar.
* Uma possível ampliação dessa prática seria a de tratar de estudar os ritmos latinos,
partindo dos característicos da cultura cubana como a rumba, o son e o guaguancó.
* Para introduzir o estudo dos ritmos, pode-se trabalhar um vocabulário sobre os nomes
dos instrumentos musicais em espanhol.
* Outra prática de vocabulário pertinente é apresentar aos estudantes os vocábulos:
“añoranza” e “nostalgia” presentes na canção, comparando com suas acepções em Língua
Portuguesa e gerar um diálogo sobre as experiências deles com esses sentimentos,
assim como as evocadas na canção e que se debruçam sobre as migrações.
12 Fonte: disponível em: <www.rae.es>. Acesso em julho 2013.
13 Disponível em http://www.languageinfusions.com/5/post/2012/11/el-acento-cubano.html. Acesso em 14 jun. 2013.
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ANEXOS
Notícia 1
Internacional
Polémica por la decisión de Brasilia de traer 6.000 médicos cubanos
CORRESPONSAL EN SAO PAULO
Día 28/05/2013 - 04.38h

Las asociaciones profesionales brasileñas ponen en duda su preparación. Brasil tiene un
déficit de 54.000 médicos para sus vacantes en el sector público

Evo Morales recibe a un grupo de médicos cubanos en la apertura de una clínica en Bolivia

El gobierno brasileño mantendrá la decisión de “importar” médicos cubanos, a pesar
de los interrogantes que esa medida ha despertado en las asociaciones profesionales
brasileñas, que ponen en tela de duda la competencia de los doctores cubanos.
“Brasil quiere traer la escoria”, declaró el presidente de la Asociación Médica Brasileña
(AMB), Florentino Cardoso, sumándose a otras asociaciones que ya anunciaron protestas
y medidas judiciales. Florentino declaró que los médicos en Cuba estudian sólo cuatro
años, y sus afirmaciones provocaron malestar en el gobierno cubano, que viene tratando
de hacer frente a las críticas.
Brasil anunció que pretende traer 6.000 médicos cubanos y que está en negociaciones
avanzadas para traer también médicos de España y Portugal. El gobierno cubano informó
en una nota que fue difundida en Brasil que sus carreras de Medicina son de 6 años,
además de otros 3 a 4 años más de especialización.
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“No puede ser un tabú traer médicos de otros países. Un 40% de los médicos de Inglaterra
fueron formados fuera de Inglaterra”, afirmó el ministro de Salud, Alexandre Padilha,
citando el caso inglés, que sirve de modelo para el sistema público brasileño. Padilha
informó de que Brasil sólo se limitará a rechazar médicos de la Escuela Latinoamericana
de Medicina, que tiene cursos técnicos de cuatro años.
Déficit de médicos
El país está afrontando dificultades por no encontrar médicos brasileños que quieran
trabajar en regiones carentes y remotas del país, incluso con buenas ofertas financieras.
Alcaldías de esas áreas, distantes de los grandes centros urbanos, ofrecieron en la última
década más de 13.000 vacantes con sueldos de más de 3.000 euros y bonos para
especialistas, pero sólo consiguieron contratar 3.800 doctores.
Según el ministerio de Salud, Brasil ya tiene un déficit de 54.000 médicos para las vacantes
que se crearon en la última década y necesitará contratar por lo menos 26.000 médicos
más, para trabajar en las unidades de salud pública que están en construcción y que
deben comenzar a funcionar el próximo año.
Fuente: <http://www.abc.es/internacional/20130528/abci-cuba-venezuela-201305271702.html>. Acceso en: 13 jun. 2013.

Noticia 2
¿Médicos cubanos en Brasil?
28-05-2013. Frei Betto. Cubadebate

El Consejo Federal de Medicina (CFM) está indignado ante el anuncio de la presidenta
Dilma de que el gobierno traerá seis mil médicos de Cuba y otros tantos de Portugal y de
España, para trabajar en municipios carentes de profesionales de la salud.
Nadie se opone a que el CFM someta a los médicos cubanos a un examen (Reválida),
igual que se hace con los brasileños, muchos de ellos formados en facultades privadas
que funcionan como auténticas máquinas de hacer dinero.
El CFM reclama por la supuesta convalidación automática de los diplomas de los
médicos cubanos. En ningún momento ha sido eso lo que ha defendido el gobierno. El
ministro de Salud, señor Padilha, dejó claro que pretende seguir criterios de igualdad y de
responsabilidad profesional. (…)
Si la medicina cubana es de mala calidad, ¿cómo se explica que la salud en la isla esté,
según la Organización Mundial de la Salud (OMS), con índices mucho mejores que la del
Brasil e incluso se pueda comparar con la de los EE.UU.?
El Brasil, antes de reclamar por medidas que beneficiarán al pueblo más pobre, debiera
mirarse en el espejo. Según la lista de la OMS (datos de 2011), el mejor sistema del mundo
en cuanto a salud es el de Francia. Los EE.UU. ocupan el lugar 37; y Cuba el 39. El Brasil
está en el puesto ¡125!
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periferias y del interior? ¿Qué soporte los dolores? ¿Qué muera de enfermedades
fácilmente tratables? ¿Qué le pida a Dios el milagro de la sanación?
Cuba es especialista en medicina preventiva y exporta médicos a 70 países. (…)
La prestigiosa revista New England Journal of Medicine, en su edición del 24 de enero de este
año, elogió la medicina cubana, que ha alcanzado las cuotas más altas de vacunación del
mundo, “porque el sistema no fue proyectado para que el consumidor escogiera o para
iniciativas individuales”. En otras palabras, no es el mercado el que manda sino el derecho
del ciudadano. (…)
Dios quiera que un día el Brasil pueda exponer en sus ciudades este lema que vi en una
calle de La Habana: “Cada año mueren 80 mil niños en el mundo por enfermedades
fácilmente tratables. Ninguno de ellos era cubano”..
Fuente: <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=168821>. Acceso en: 06 jun. 2013 (adaptado)

Orishas (grupo de rap cubano)

Vengo de donde hay un río
Tabaco y cañaveral
Donde el sudor del guajiro
Hace a la tierra soñar
Soy de Cuba,
Lo que impulso
Y que se pega,
Y cuando llega
No despega,
Pega, pega lo que puso
El Ruzzo en el discurso
Que Compay Segundo puso
Entre tus cejas.

Flotando ando pasando la mano, “mano”
Sobre el mapa de este mundo
Y desde lo profundo de mi corazón siento
nostalgia,
Una extraña sensación como añoranza
De esta distancia
Que se interpone.
Que regresaré bien se supone
Y eso me pone el hombre más feliz por un
segundo,
Ya lo cantó Compay Segundo.
Y yo de nuevo escucha el quejo de mi gente
chico
Bien te lo explico
Ahora la distancia queda.
Cubano cien por ciento prototipo. Me arrancaré
Si de mi lengua estoy viviendo y calmando mi fiel el corazón y esperaré mi regreso
Para sacarlo otra vez y colocarlo en mi pecho.
tristeza
Cayo Hueso
De qué forma quieres tú que yo detenga
La sangre de amor y patria que me corre por las Saliom Pordo
Buenavista,
venas,
Generaciones vieja y nueva de corazón sangre y Miramar,
Alamar,
pulmón.
La Victoria,
Allá lejos dónde el sol calienta más
Habana Vieja,
Olvidé mi corazón, un arroyo y un palmar.
Barrio Nuevo,
Dejé mi patria querida hace más de un año ya,
Bejucal,
Por más que me lo propongo mi herida no cerrará.
¿Dónde estás tú mi Rampa?
Extraño mi tierra querida
El sol que canta,
Hablar de ella ni lo intentes.
La catedral,
Todo el tiempo está en mi mente
El Capitolio se levante en el oído de estas voces,
La tengo presente, entiendes.
23 y 12,
Me habla el corazón que no me miente,
Vedado,
hermano.
Paseo del Prado,
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Tus leones lado a lado,
Forman parte de mis tradiciones,
Mis emociones,
Eres tú mi Cuba,
Como tú ninguna.
Kabiosile
Soy Yoruba,
Que no quede duda,
Que si lloro es porque la extraño,
No ver mi Malecón,
A mis amigos de mi zona,

Los que nacieron conmigo,
Los que jugaron conmigo,
Recordarlos sin tenerlos me hace daño,
Año tras año
Sueño con volver a ver
A estos amigos que añoraba.
Color de la campiña cuando llueve.
El Morro, el cañonazo a las nueve,
El que te quiere nunca muere,
No, jamás, jamás.

6.2.e. Quinta prática modelar
ANO: 1º ano – Ensino Médio
TEMPO: mínimo de 2 aulas (50 minutos cada)
EIXOS DA DISCIPLINA: Compreensão Escrita e Produção Oral e Escrita.
CONTEÚDOS
* Gênero: seminário
* Prática proposta sob os eixos temáticos Pluralidade e Diversidade Cultural e Global/
Local, cujo subtema será: Modos da Cidadania.
OBJETIVOS:
* Conhecer aspectos culturais da Guatemala e dos países com que faz fronteira.
* Entender o sistema de referendo deste país.
* Identificar e comparar a diversidade de legados histórico-culturais dos diferentes países
e comunidades hispano-falantes no mundo.
* Construir consciência linguístico-discursiva; práticas orais de produção e interpretação.
* Reconhecer as características do gênero “Seminário”.
* Adquirir e/ou desenvolver estratégias de apropriação dos procedimentos de escuta e
respeito aos turnos de fala entre os estudantes.
RECURSOS DIDÁTICOS: Texto impresso.
METODOLOGIA:
Preparação:
* Pesquisar informações sobre o gênero “seminário” e seu uso em sala de aula.
* Fazer um resumo sobre o assunto para direcionar melhor as explicações durante a aula.
* Preparar cópias do texto Guatemala y Belice definen referendo que se encontra no anexo.
AULA 1
1ª Etapa: A tarefa do professor aqui consiste em apresentar algumas das principais

PARÂMETROS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

características da Guatemala aos estudantes. Pode-se fazer isso, a partir de mapas e imagens.

67

Para o propósito da sequência, é necessário que se destaque, além de sua localização, seu
sistema político, sua história e os países com que faz fronteira.
2ª Etapa: Distribuir entre os estudantes o texto introdutório Guatemala y Belice definen referendo
retirado do site do jornal guatemalteco prensalibre.com. Depois, trabalhar a compreensão do
texto e relacioná-la com as imagens apresentadas previamente.
3ª Etapa: Após isso, apresentar aos estudantes um gênero oral muito usado na escola e no
meio acadêmico, com todas as suas especificidades: o seminário. Para orientá-los, em sala
e partindo de seus conhecimentos prévios em disciplinas do currículo de Língua Portuguesa,
as seguintes perguntas podem ser utilizadas:
» ¿Qué es un seminario?
» ¿Cómo se organiza?
» ¿Cuáles son las funciones de los participantes?
• O quadro abaixo pode ser reelaborado em Espanhol e distribuído aos estudantes:
* Antes de tudo, é preciso que o apresentador domine o assunto que será abordado,
apoiando-se numa pesquisa bastante informativa, como jornais, livros, internet, revistas
especializadas, vídeos e outros.
* Produção de um esquema, contendo informações sucintas, que nortearão o discurso
do apresentador.
* Realização de ensaios prévios com o objetivo de evitar certas falhas, que poderão
comprometer a qualidade do trabalho apresentado.
* Procurar enriquecer o conteúdo com recursos audiovisuais, tais como: cartazes,
apostilas, retroprojetor, datashow, entre outros.
* Atenção: no planejamento devem ser levadas em consideração as características do
público-alvo, como faixa etária, tipos de interesse, expectativas e conhecimentos prévios
em relação ao tema em questão.
* No momento da apresentação, é imprescindível o uso da linguagem formal, pois certos
hábitos da linguagem oral do tipo: Né? Tipo Assim, Ahnn... prejudicam a fluência na
exposição.
* A postura do apresentador é fator relevante, o mesmo deve evitar gestos excessivos,
expressões faciais que não condizem com a situação, manter o tom da voz num ritmo
bem articulado de modo a não se tornar monótono. E, sobretudo, permanecer de frente
para a plateia.
Fonte: <http://www.brasilescola.com/redacao/o-seminarioque-e-como-realizalo.htm>. Acesso em junho 2013.

4ª Etapa: Dividir a turma em duplas ou em trios e orientá-los para preparar, para a aula
seguinte, a apresentação de um seminário com os seguintes temas de pesquisa:
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» ¿Qué es un referendo? ¿Y un plebiscito?
» ¿Cuáles son sus diferencias principales?
» ¿Cuál es su importancia para la sociedad?
Busca en internet dónde y cuándo fueron o serán realizados referendos que
movilizarán decisiones importantes para/en países de latinoamérica. [Ejemplos:
Referendo das Malvinas ocorrido no início de 2013. Referendo sobre o
desarmamento que foi realizado no Brasil em 2005.]
• Sobre o gênero seminário, faz-se importante destacar algumas características básicas
como: quantidade de estudantes por grupo, o tema que cada um vai abordar, o
tempo de cada apresentação, o tempo para a provocação (normalmente feita, a partir
de perguntas de outros estudantes) e o formato da apresentação.
• O tempo necessário para concluir todas as apresentações dependerá da quantidade
de estudantes em cada grupo e o tempo que eles dispõem para apresentar, por isso,
pode-se necessitar de mais de uma aula para a conclusão de todas as apresentações.
AULA(S) SEGUINTE(S): Apresentação dos seminários e socialização dos conhecimentos.
AVALIAÇÃO: A avaliação será processual, analisando a participação do estudante, desde a
primeira aula, na qual se constrói a ideia do seminário, passando por toda a construção da
ideia até a apresentação do mesmo.
Especificamente sobre o seminário: o professor deve observar a interação dos participantes,
se souberam apropriar-se dos procedimentos de escuta e respeitar os turnos de fala dos
colegas, os recursos utilizados, se a organização da apresentação foi compreendida pelos
outros estudantes, se a linguagem utilizada foi apropriada e se o tema principal foi abordado.
Para tanto, faz-se necessária uma explanação dos objetivos do seminário e como será sua
avaliação aos estudantes; oportunizando a metodologia científica que eles abordarão neste
gênero.
AMPLIAÇÃO DA PRÁTICA: Para ampliar essa prática, existem dois vídeos muito enriquecedores,
produzidos em parceria com o Instituto Guatemalteco de Turismo, intitulados Guatemala:
corazón del mundo maya que apresentam com detalhes diferentes regiões do país, suas
paisagens e a diversidade de sua cultura. Os vídeos podem ser encontrados nos seguintes
endereços: http://www.youtube.com/watch?v=z2CTg3qYsmI (parte 1 - 6:36) e http://www.
youtube.com/watch?v=z2CTg3qYsmI (parte 2 – 8:54).

REFERÊNCIAS:
O seminário. O que é e como realizá-lo? Disponível em: <http://www.brasilescola.com/
redacao/o-seminarioque-e-como-realizalo.htm>. Acesso em: 13 jun. 2013.
Guatemala y Belice definen referendo. Disponível em: <http://www.prensalibre.com/noticias/
Guatemala-Belice-definenreferendo_0_690530958.html>. Acesso em: 22 março 2013.
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ANEXO

28/04/12-00:00 Nacionales

Guatemala y Belice definen referendo
Guatemala y Belice acordaron que el 6 de octubre del 2013 se celebrará una consulta popular
simultánea, para determinar si la disputa territorial que pende entre ambos países se solventa
a través de la Corte Internacional de Justicia.
POR LEONEL DíAZ ZECEñA

Esta es la primera vez que en más de 150 años de diferendo territorial se abre una luz
para poner fin a esta disputa, que ha costado la vida de campesinos guatemaltecos y
lesionado las relaciones entre las partes. El acuerdo fue alcanzado ayer en la sede de la
Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington, entre los cancilleres de
Guatemala, Harold Caballeros, y de Belice, Wilfred Arlintong. Durante los próximos 15
días ambas naciones deben entregar un informe sobre el costo del diferendo, explicó
por teléfono Caballeros.
Los dos países también deberán hacer una campaña publicitaria para exhortar a sus
ciudadanos al voto. Caballeros indicó que para el país el costo del referendo será similar
al de una elección general. Los comicios recién pasados costaron alrededor de Q500
millones, según información del Tribunal Supremo Electoral. A este monto se debe sumar
el de la publicidad, y luego, si el resultado es positivo de parte de ambos países, el costo
que implicaría acudir a una corte internacional.
Varios países de Europa y América han ofrecido fondos para apoyar estos gastos, entre
ellos Canadá, los escandinavos y otros de Europa, incluso Inglaterra, que también tiene
parte en el conflicto.
Apoyo a campesinos
Durante la reunión de ayer también se creó una comisión, integrada por representantes de
la OEA y de los gobiernos de Guatemala y Belice, para la resolución de conflictos, como
el ocurrido el 28 de enero último, cuando soldados beliceños asesinaron al campesino
guatemalteco Juan Choc Chub.
Carlos Raúl Morales, vicecanciller y representante del país en la Comisión, indicó que
se implementarán programas para dar seguridad alimentaria a la población, los cuales
son a corto plazo, y otros para proveerles sistemas de producción que les permitan
ganarse la vida en proyectos como siembra de cacao o hule. Esto con asistencia técnica
internacional.
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El referendo simultáneo constará de una sola pregunta:
¿Está usted de acuerdo en que cualquier reclamo legal de Guatemala en contra de Belice
sobre territorios continentales e insulares y cualesquiera áreas marítimas correspondientes
a dichos territorios sea sometido a la Corte Internacional de Justicia para su resolución
definitiva y que esta determine las fronteras de los respectivos territorios y áreas de las
partes?
Breve reseña
La disputa lleva más de 150 años. Se busca que una corte internacional brinde una
solución a las partes. En 1783 y 1786 es cuando la Corona española autoriza a la británica
cortar y transportar madera entre los ríos Hondo y Sibún, pero Inglaterra usa más terreno.
En 1859 Guatemala firma el tratado Aycinena-Wike, para tratar de frenar el avance
británico, e hizo una concesión a cambio de una compensación consistente en vías de
comunicación del Atlántico a la capital.
En 1946 el Congreso de Guatemala declara nulo el tratado de 1859, por incumplimiento
británico, ratifica que Belice es parte del país y reclama su devolución.
En 1981 la ONU acepta la independencia de Belice, con voto en contra de Guatemala. La
organización reconoce el diferendo.
En 2000 se firman las medidas de confianza con la OEA, proceso que llevará al referendo.
Fonte: <http://www.prensalibre.com/noticias/Guatemala-Belice-definen-referendo_0_690530958.html>.
Acesso em junho 2013.

6.2.f. Sexta prática modelar14
ANO: 2º ano – Ensino Médio14
TEMPO: mínimo de 1 aula (50 minutos)
EIXOS DA DISCIPLINA: Compreensão e Produção Escrita; Produção Oral.
Prática de Análise Linguística
CONTEÚDOS:
* Gênero: Resenha
* Prática proposta sob os eixos temáticos Relações Sócio-afetivas e Pluralidade e
Diversidade Cultural.
OBJETIVOS:
* Desenvolver a habilidade de leitura crítica e compreensão de textos autênticos em Língua
Espanhola.
* Exercitar o raciocínio lógico, sua capacidade de síntese, de inferir e criar hipóteses,
14 Estudantes que já tenham estudado espanhol em anos anteriores.
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estrangeira, quanto em sua língua materna.
* Fazer uso de processos de referenciação, como a anáfora.
* Compreender o sentido da expressão “palavras transparentes”.
* Vivenciar a experiência da interação linguístico-discursiva em espanhol, a elaboração de
práticas orais de produção (escrita e oral) e de compreensão (leitura e audição).
* Reconhecer as especificidades e a função sócio-discursiva do gênero resenha.
* Identificar as relações de afeto e sensibilidade que comporta o rock enquanto gerador de
fãs de várias faixas etárias diferentes no mundo afora.
* Entender os equívocos linguísticos como parte do processo de aprendizagem e
construção coletiva.
RECURSOS DIDÁTICOS
* Texto impresso.
* CD.
* Aparelho de som.
METODOLOGIA
Preparação
* Preparar uma música instrumental em ritmo de rock.
* Providenciar cópias dos textos e dos exercícios.
* Entrar na página oficial do Rock in Rio para se informar mais sobre o evento e suas ações.
AULA 1
1ª Etapa: A estratégia inicial será de mostrar a imagem do Rock in Rio, explorando-a com
o propósito de desenvolver competências de produção e compreensão orais. Podem-se
sugerir perguntas que especifiquem o trabalho com os elementos centrais do texto, como
por exemplo:
¿De qué piensas que va tratar el texto?
¿Este evento musical se realiza solamente en Brasil?
¿Cuándo se realizará Rock in Rio en Brasil?
¿Cuáles son las bandas ya confirmadas?
¿Qué más sabes sobre Rock in Rio?
¿Conoces algún grupo o cantante solo que cante en español y que va a presentarse
en esta edición?
• Para dar uma ambientação do tema à sala de aula, seria interessante que o professor
deixasse uma música em ritmo de rock (em Espanhol) tocando no aparelho de som.
O estranhamento provocado por esta ação didática pode ser muito estimulante e
produtivo.
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• Muitas vezes, o objetivo ao propor práticas de compreensão leitora é de desenvolver
a noção essencialmente polissêmica da língua. Portanto, o texto escolhido para essa
aula foi retirado do site oficial do Rock in Rio.
• Será usado, inicialmente, para apresentar aos estudantes as estratégias principais
abordadas para efetuar uma prática de leitura, a partir de um evento de escala global,
que reúne as pessoas pelo que o rock expressa historicamente em nossas sociedades.
2ª Etapa: Depois de esgotar todas as informações disponíveis na imagem e estimular a
produção oral, passa-se à leitura do texto, cujo título é “Sobre Rock in Rio”, que é uma resenha
retirada do site oficial do festival. A primeira instrução dada pelo professor é a realização de
uma leitura em silêncio, pedindo aos estudantes que sublinhem as palavras, cujo significado
em português seja desconhecido para eles.
• É importante salientar a necessidade de compreender o vínculo espiralado com o
eixo de Produção Escrita (não existe compreensão sem produção e vice-versa) no
monitoramento constante com o eixo de Prática de Análise Linguística.
• É importante também que se compreenda a relação do rock com a indústria da
música e com as formas variadas de usufruir dele, a partir da noção de consumo e de
lazer, isso é, a relação com o Eixo Trabalho e Consumo.
3ª Etapa: Seguindo, o professor começa uma leitura em voz alta que pode ser continuada
pelos estudantes. Recomenda-se que esta leitura coletiva seja de maneira voluntária
e estimulante. A leitura do texto em voz alta desenvolve as características da oralização
em Espanhol visto que, ao escutar os sons diferentes da língua estrangeira, os estudantes
podem fazer comparações com sua língua, ativando, assim, seu conhecimento prévio tanto
linguístico quanto o que se designa conhecimento de mundo; assim como identificar a
heterogeneidade das línguas, a partir da experiência com o português, para se perceber
como um sujeito social plurilíngue. Auxilia, também, na atenção ao texto, o que pode facilitar
a compreensão escrita.
4ª Etapa: Realização dos exercícios de interpretação textual.
• Algumas das necessidades de apoio que o professor deve sugerir nessa etapa são
as explicações sobre o significado da expressão “palavras transparentes” e os usos
e funções dos anafóricos dentro de um texto. Sugere-se este exemplo de exercício
linguístico:
Ejercicios:
1.	 Subraya en el texto las palabras que no te parecen transparentes:
2.	Teniendo en cuenta el contexto, traduce las siguientes palabras:
a) larga:
b) cartel:
c) directos:

PARÂMETROS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

73

d) periodistas:
e) acreditados:
f) sotenibilidad:
3. ¿A cuál género discursivo pertenece el texto leído? ¿Cuáles son las principales características
de este género?
4. ¿A qué o a quién se refieren los anafóricos su y las señalados en el texto?
5. ¿Por qué Rock in Rio está considerado el mayor evento de música, ocio y entretenimiento
del mundo?
6. ¿Cómo reacciona el público de Rock in Rio en las redes sociales?
7. En el texto, se compara el festival con otros dos, ¿cuáles son?
8. El festival no propone despertar el interés por ningún otro tema que no sea la música.
¿Esta información está en conformidad con el texto? Justifica tu respuesta.
9. ¿Qué quiere decir el autor del texto con la expresión “música como lenguaje universal”?
5ª Etapa: Após a socialização das respostas do exercício, propõe-se que os estudantes
opinem sobre a questão da influência, o impacto e o que representam esses eventos para a
sociedade brasileira inserida em um contexto latino-americano ou mundial.
AULA 2 – Socialização e trabalho com os problemas observados
1ª Etapa: Os estudantes lerão seus textos e o professor anotará algumas interferências e
problemas linguísticos.
2ª Etapa: Após comentários sobre os textos lidos, o professor escreve, no quadro, as palavras
e expressões que fogem do Espanhol e podem ser características de uma fossilização
linguística dos estudantes. Propõe, então, que os estudantes trabalhem em duplas e tentem
observar e monitorar o que está escrito no quadro.
• Os estudantes podem ser divididos em duplas.
• Não se recomenda a exposição de quem é(são) o(s) autor(es) dos problemas, o
professor deve minimizar essas referências, quando aparecem. Assim, não se permitem
constrangimentos aos estudantes e se desenvolve o respeito ao conhecimento do
outro.
• A socialização desse momento, com os devidos esclarecimentos linguísticos, é
essencial para a aprendizagem dos estudantes.
AVALIAÇÃO: Processual por meio da participação nas propostas de discussões e de leitura;
correção da prática, tentando perceber se os estudantes conseguiram ou não responder
todas as perguntas; bem como a análise dos textos produzidos por eles, verificando a
leitura e as problemáticas apresentadas; a participação no trabalho com as problemáticas
apresentadas.
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AMPLIAÇÃO DA PRÁTICA
* Proposta de produção de um resumo do texto que poderá ser feito em casa, a partir de
uma explicação e da diferenciação entre este e o gênero trabalhado no texto.
* Trazer uma canção de algum grupo de rock que cante em língua espanhola.
* Proposta de uma pesquisa sobre a relação do festival com as diversas mídias parceiras,
como o jornal La Nación, que publicou em sua edição semanal uma história em
quadrinhos sobre Rock in Rio, objeto de um concurso realizado pelo festival.

REFERÊNCIAS
MARCUSCHI, Luiz Antonio. Compreensão de texto: algumas reflexões. In: DIONISIO, Ângela
Paiva; MACHADO, Anna Rachel; BEZERRA, Maria Auxiliadora. Gêneros textuais e ensino. 4.
ed. Rio de Janeiro: LUCERNA, 2003, p. 48 - 61.
S. Maria Josefina Israel. Reflexões Linguísticas sobre a metodologia de
ensino – aprendizagem de uma língua estrangeira: um caso do ensino do
espanhol no Brasil. Disponível em <http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S071658112001001300012&script=sci_arttext>. Acesso em: 03 jun. 2013.
Disponível em: <http://www.rockinriomadrid.es/content/uploads/paradossegunda.pdf>.
Acesso en: 29 maio 2013.

ANEXOS
SOBRE ROCK IN RIO
Rock in Rio está considerado el mayor evento de música, ocio y entretenimiento
del mundo por una larga lista de factores: su marca, su cartel, sus numerosas
atracciones dentro del recinto, la belleza arquitectónica del espacio y su
infraestructura, la búsqueda de la comodidad, la seguridad del numeroso público
y las consecuencias directas en la industria y el turismo de los países anfitriones.
A lo largo de sus 10 ediciones, 6.000.000 personas han disfrutado del festival
que ha aplaudido los directos de 813 grupos. Han sido 880 horas de música
retransmitidas en 200 países a través de la televisión e internet. Rock in Rio ha
batido también un record en la viralización online de contenidos dentro de la
categoría de los festivales de música. Su web ha llegado a registrar 13.000.000
visitantes únicos y sus redes sociales cuentan con 5.000.000 seguidores. A modo
de referencia, festivales tan consolidados y notables como Coachella y Glastonbury
tienen 200.000 y 250.000 seguidores respectivamente.
Con una media de 800 periodistas acreditados por festival y la retransmisión
internacional de los conciertos, el impacto del festival es incalculable.
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mundo, Rock in Rio se ha convertido en un gran vehículo de comunicación de
emociones y causas sociales. Uno de los pilares de la organización es su Proyecto
Social. Creado en 2001 en Rio de Janeiro, el proyecto POR UN MUNDO MEJOR
trata de, a través de la música, llamar la atención de las personas y de sensibilizarlas
para que ayuden a mejorar las condiciones sociales a través de simples acciones
y actitudes cotidianas. A partir de la edición portuguesa de 2006, la organización
consideró que los problemas medioambientales eran un tema prioritario y
promovió diversas acciones sobre las alteraciones climáticas y la sostenibilidad.
A lo largo de estos diez años, Rock in Rio destinó 11.853.354,43 € para diversas
acciones socio ambientales. Este resultado prueba que el compromiso en las
pequeñas acciones del día a día favorece la creación de un mundo mejor.

Disponible en <http://www.rockinriomadrid.es/content/uploads/paradossegunda.pdf>. Accedido en: 29 may. 2013
(adaptado).
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6.2.g. Sétima prática modelar
ANO: 3º ano – Ensino Médio
TEMPO: Projeto que necessitará de 3 a 4 aulas (50 minutos cada)
EIXOS DA DISCIPLINA: Compreensão e Produção Escrita; Produção Oral.
Prática de Análise Linguística
CONTEÚDOS
* Gênero: Notícia
* Projeto com proposta de trabalhar os textos jornalísticos, sob os eixos temáticos de
Pluralidade e Diversidade Cultural e do Meio Ambiente e Trabalho, sob a ótica do tema
do “Bônus de Petróleo: o caso do Equador”.
OBJETIVOS:
* Refletir sobre a importância da Amazônia como espaço social e cultural de vários países
da América Latina.
* Reconhecer a região no mapa, em diferentes escalas.
* Conhecer eventos relacionados ao Equador, entendendo um pouco de sua história e
diversidade cultural.
* Informar sobre maneiras inovadoras de luta pela preservação do meio ambiente como
formas de luta contra o extrativismo.
* Reconhecer usos adequados e inadequados da natureza e identificar ações de preservação
no estado de Pernambuco e no país, gerados pelas políticas públicas ou comunitárias.
* Identificar e comparar problemas e respostas dadas perante a questão do meio ambiente
em diferentes comunidades e países hispano-falantes no mundo.
* Desenvolver a competência de leitura crítica e compreensão de textos autênticos em
Língua Espanhola.
* Exercitar o raciocínio lógico, a capacidade de síntese, de inferir e criar hipóteses, por meio
de estratégias de leitura, aprimorando tanto a leitura de textos em língua estrangeira,
quanto em língua materna.
* Fazer uso de processos de referenciação, como a anáfora.
*Compreender textos jornalísticos, reconhecendo as especificidades e a função sóciodiscursiva do gênero notícia e de cada uma de suas partes.
* Produzir um artigo de opinião ou uma redação.
RECURSOS DIDÁTICOS:
* Textos jornalísticos e exercícios impressos.
* Mapa da América do Sul e da Amazônia.
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METODOLOGIA:
Preparação:
* Providenciar cópias dos textos e dos exercícios.
* Preparar um mapa de apresentação da região amazônica, impresso ou no PowerPoint.
* Entrar na página http://www.amazoniaporlavida.org/es para informar-se melhor sobre a
proposta inovadora do governo do Equador, concedendo bônus em troca de não extrair
petróleo da Amazônia.
* Ler a notícia: Ecuador logra inédito acuerdo para no extraer petróleo de la Amazonía e preparar
os exercícios para a aula de leitura.
AULA 1
1ª Etapa: A estratégia inicial será explorar a imagem do texto. Sugere-se, então, começar o
trabalho incitando os estudantes a descobrirem os elementos que identificam a ideia central
do texto, através da observação do mapa e de perguntas como, por exemplo:
Mira las imágenes y contesta:
a) Observa el mapa a la derecha, ¿de qué lugar/punto salen todas las flechas?
b) Solamente por los títulos de las imágenes, ¿de qué piensas que va tratar el texto?
• O texto escolhido para esta aula foi retirado do site http://www.amazoniaporlavida.org/
es e será usado inicialmente para apresentar aos estudantes as estratégias principais
abordadas para efetuar uma prática de leitura.
• Professor, aqui será necessário também chamar a atenção dos estudantes para o uso
dos asteriscos no texto e sua função: indicar que alguma nota será acrescentada à
informação inicial.
Também, poderá ser necessário esclarecer o significado de alguns vocábulos como:
“aislamiento” e abordar a diferença entre os usos de “hacia” e “hasta”, preposições que
precisam de uma maior informação. O significado desses vocábulos pode também ser
construído com perguntas, como: ¿Qué significa en el título la palabra “logra”?
hacia. (Del ant. faze a, cara a).1. prep. Denota dirección del movimiento con respecto al punto
de su término. U. t. en sent. fig.
hasta. (Del ár. hisp. hattá, infl. por el lat. ad ista, hasta esto). 1. prep. Denota el término de
tiempo, lugares, acciones o cantidades. Ej: Correré hasta que me canse.
Fuente: www.rae.es

2ª Etapa: Depois de trabalhar a compreensão do texto, o professor vai trabalhar com o título
“Ecuador logra inédito acuerdo para no extraer petróleo de la Amazonía”. A partir disso, ele pode
sugerir novas perguntas, como: ¿Sabes cuáles son los (las) países que forman el territorio de
la región de la floresta amazónica?
• A intenção é partir do conhecimento prévio dos estudantes para responder a questão.
Pode-se acrescentar a pergunta: ¿Cuántos países son? Só depois apresentar o mapa
a seguir:
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Fuente: <http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/44662000/jpg/_44662340_mapa.jpg>.
Acesso em jun. 2013.

• A observação do mapa permite problematizar a influência mútua entre o espaço local
e o nacional, e entre esses espaços e o global, a partir de uma perspectiva comparativa
entre o próprio e o alheio. Também, pode-se perceber o conhecimento cartográfico
dos estudantes de terceiro ano e seus significados aprendidos, durante sete anos da
disciplina de Geografia.
3ª Etapa: A primeira instrução dada aqui pelo professor é a realização de uma leitura em
silêncio, pedindo aos estudantes, que sublinhem as palavras, cujo significado em português
seja desconhecido para eles. Seguindo, o professor começa uma leitura em voz alta que
pode ser continuada pelos estudantes, de maneira voluntária e estimulante.
• A leitura do texto em voz alta auxilia e muito na compreensão escrita, visto que ao escutar
os sons diferentes da língua estrangeira os estudantes podem fazer comparações
com sua língua, ativando, assim, seu conhecimento prévio tanto linguístico quanto o
que se designa conhecimento de mundo, assim como identificar a heterogeneidade
das línguas, a partir da experiência com o português, para se perceber como um
sujeito social plurilíngue.
4ª Etapa: Coordenação da realização dos exercícios de interpretação.
• Algumas das necessidades de apoio que o professor deve sugerir nessa etapa são
as explicações sobre o significado da expressão “palavras transparentes” e os usos e
funções dos anafóricos dentro de um texto (processos de referenciação).
AULAS SEGUINTES: Continuação dos exercícios propostos e possível ampliação para
estudar outros gêneros jornalísticos. O importante é que, ao final do trabalho, se proporcione
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respeito à temática. O professor pode provocar a escrita dos textos com problematizações,
que relacionem a prática discursiva do Espanhol com a realidade dos estudantes, como
este exemplo: ¿Conoces alguna propuesta de preservación creada/aplicada por tu estado
(Pernambuco) o por su país?15
AVALIAÇÃO: Sempre considerando todo o processo, a participação e o desenvolvimento
linguístico do estudante na prática linguístico-discursiva da Língua Espanhola, para expressar
opinião, tanto nas discussões em sala quanto na produção de textos argumentativos.
AMPLIAÇÃO DA PRÁTICA:
* Estudar os outros gêneros discursivos, que podem ser encontrados em um jornal como:
publicidad, cartas del lector, editorial, historieta, entrevista, etc.
* Pesquisar sobre os povos indígenas existentes na região amazônica do território brasileiro
e suas problemáticas.
* Reforçar a prática linguístico-discursiva, prestando atenção nos pretéritos em Língua
Espanhola.

REFERÊNCIAS:
Diccionarios: Diccionario del Colegio de México, disponível em: <http://dem.colmex.mx/>.;
Diccionario de la lengua española. Disponível em: <www.rae.es>.
La noticia periodística: Disponível
periodstica>. Acesso em: 15 jun. 2013.

em:

<http://www.slideshare.net/scvd/la-noticia-

MARCUSCHI, Luiz Antonio. Compreensão de texto: algumas reflexões. In: DIONISIO, Ângela
Paiva; MACHADO, Anna Rachel; BEZERRA, Maria Auxiliadora. Gêneros textuais e ensino. 4.
ed. Rio de Janeiro: LUCERNA, 2003, p. 48 - 61.
S. Maria Josefina Israel. Reflexões Linguísticas sobre a metodologia de ensinoaprendizagem de uma língua estrangeira: um caso do ensino do espanhol
no
Brasil.
Disponível
em:
<http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S071658112001001300012&script=sci_arttext>. Acesso em: 03 jun. 2013.

15 Esta pergunta pode ser tema para uma pesquisa futura.
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ANEXOS
Ecuador logra inédito acuerdo para no extraer petróleo de la Amazonía (Prensa chilena)
Lunes 09 de Agosto de 2010 00:00

La tercera
A cambio de preservar intacto el Parque Nacional Yasuní, el país se
embolsará US$ 3.600 millones.
En un acuerdo sin precedentes y que podría repercutir en futuros programas de protección
ambiental, Ecuador suscribió esta semana un pacto con la ONU, mediante el cual se
comprometió a no explotar el 20% de sus reservas de petróleo a cambio de US$ 3.600
millones. Mediante la figura de un fideicomiso, el gobierno de Rafael Correa no extraerá
846 millones de barriles de crudo dentro del Parque Nacional Yasuní -declarado por la
Unesco en 1989 como reserva mundial de la biósfera, donde incluso viven indígenas que
no tienen contacto con la civilización-, y podrá recibir donaciones monetarias de terceros
países. Hasta ahora, los proyectos de conservación medioambiental giraban en torno al
reemplazo de tecnologías contaminantes por iniciativas “verdes”, pero esta es la primera
vez que se paga por mantener el petróleo bajo tierra.
Si bien la ONU administrará el fideicomiso, será Ecuador quien determinará cómo invertir
el dinero que recaude. Según Quito, con la inmensa cantidad de crudo que quedará en
el subsuelo del bloque Ihspingo-Tambococha-Tiputini (conocido como la “joya petrolera”
de la selva ecuatoriana), se evitará la emisión de 407 millones de toneladas métricas de
dióxido de carbono al ambiente. Esto equivale a las emisiones de países como Brasil o
Francia en un año. “En una economía adicta al petróleo, proponer no extraer el 20% de
las reservas de crudo asomaba como una locura a tiempo completo. Lo sorprendente es
que esta idea loca fue cobrando adeptos y fuerza”, contó a La Tercera Alberto Acosta, ex
ministro de Energía y Minas, y estrecho asesor de Correa en 2007, año en que comenzó
a gestarse la iniciativa.
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ecuatoriano, también reveló que “cuando el proyecto comenzaba a proyectar claras
señales de éxito, el propio Correa le propinó un duro golpe. Siendo el único gobernante
en el mundo que tenía una propuesta vanguardista para enfrentar el calentamiento global,
se marginó de la Conferencia sobre el Cambio Climático en Copenhague en diciembre
de 2009”. Así y todo, la idea salió adelante. Según el diario británico The Guardian, “la
idea de pagarles a los países pobres para que no extraigan su petróleo es una de las más
radicales hasta ahora”.
INDIGENAS HUAORANI
La zona donde no se extraerá el crudo es un área prácticamente virgen de 982 mil
hectáreas situada en la cuenca amazónica de Ecuador. La reserva nacional, creada en 1979
es atravesada por numerosos ríos tributarios del Napo, que desembocan en el Amazonas.
En este paraje, uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta, habitan los indios
huaorani, quienes llevan años luchando por preservar sus costumbres y tradiciones.
También hay dos comunidades que no tienen contacto con el exterior.
“Desde hace más de 50 años diferentes compañías petroleras han llegado a Ecuador
en búsqueda de nuevas reservas. Si bien algunas empresas han intentado mejorar las
condiciones de vida de los nativos, para muchos de ellos se trata de una invasión, por
lo que para estas petroleras no ha sido fácil entrar en la selva”, afirmó a La Tercera un
experto en investigaciones petrolíferas que ha trabajado en la zona. “En términos
económicos, Ecuador compensará estos menores ingresos de impuestos o royalties con
los aportes internacionales. Los perjudicados, por decirlo de alguna manera, serán las
compañías petroleras que verán disminuidas las áreas con probabilidad de ser exploradas
y eventualmente explotadas”, agregó esta fuente. Hasta ahora, Quito cuenta con el apoyo
monetario formal de Alemania, Bélgica, Italia, España y la Unión Europea. Sólo Berlín
entregará US$ 65 millones por año.
“El pueblo ecuatoriano está renunciando a un dinero importantísimo para el desarrollo, a
cambio de proteger el planeta”, señaló el Vicepresidente del país, Lenin Moreno.
Disponível em: http://www.amazoniaporlavida.org/es/Noticias/prensa-chilena-ecuador-logra-inedito-acuerdo-para-no-extraerpetroleo-de-la-amazonia.html. (adaptado). Acesso en: 15 jun. 2013.

• Si quieres saber más sobre el asunto, entra en el sitio: http://www.amazoniaporlavida.
org/es/Noticias/prensa-chilena-ecuador-logra-inedito-acuerdo-para-no-extraerpetroleo-de-la-amazonia.html y descubre más sobre este increíble proyecto.
Encontrarás el juego “Age of Yasuní” que pude ser bajado gratuitamente o con el
siguiente pedido: “AYÚDANOS A MANTENER EL PETRÓLEO BAJO TIERRA, descarga
la VERSIÓN PAGADA (0,99US$) o HAZ UNA DONACIÓN para generar pequeñas
subvenciones a comunidades de todo el mundo, cuyas tierras son blanco de la
industria de los combustibles fósiles. Dales el apoyo que necesitan para salvaguardar
su medio ambiente y que sus voces sean escuchadas”.
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Algumas propostas de exercícios
Ejercicios
1. Subraya en el texto las palabras que no te parecen transparentes:
2. Teniendo en cuenta el contexto, traduce las siguientes palabras:
2º párrafo:
fideicomiso: __________________________________________________________
• Por ser uma expressão da área do direito, o professor terá que ajudar os estudantes a
encontrar uma melhor tradução para o português.

crudo: _______________________________________________________________
reemplazo:___________________________________________________________
3° párrafo:
invertir: ______________________________________________________________
recaude: _____________________________________________________________
asomaba: ____________________________________________________________
estrecho: ____________________________________________________________
4º párrafo:
se peleó: _____________________________________________________________
propinó: _____________________________________________________________
se marginó: ___________________________________________________________
5º párrafo:
cuenca: _____________________________________________________________
paraje: ______________________________________________________________
6º párrafo:
experto: _____________________________________________________________
perjudicados: _________________________________________________________
3. En el 6º párrafo del texto aparecen los vocablos “exploradas” y “explotadas”, ¿cuál es la
diferencia de significado entre las dos?
 Professor:
Explorar. (Del lat. explorāre).
1. tr. Reconocer, registrar, inquirir o averiguar con diligencia una cosa o un lugar.
Explotar1. (Del fr. exploiter, sacar provecho [de algo]).
1. tr. Extraer de las minas la riqueza que contienen.
2. tr. Sacar utilidad de un negocio o industria en provecho propio.
3. tr. Utilizar en provecho propio, por lo general de un modo abusivo, las cualidades
o sentimientos de una persona, de un suceso o de una circunstancia cualquiera.
Fuente: www.rae.es
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características de este género? Divide y escribe las partes que la noticia leída posee.
Aqui podemos parar, para explicar o que é e como se divide habitualmente uma notícia:
Noticia: Una noticia es cualquier información de un acontecimiento actual
habitualmente transmitida por los medios de comunicación: periódico,
televisión, radio o internet.
Partes:
* Antetítulo: titular secundario de un periódico que precede al principal.
* Título: oración que anuncia el tema de la noticia.
* Copete: breve resumen y anticipación de una noticia periodística, que sigue
inmediatamente al título.
* Foto: es la imagen que acompaña al texto. Sirve para ilustrar y ayudar a
comprender mejor los hechos.
* Epígrafe: es el texto que acompaña la foto y la explica.
* Cuerpo: es el texto de la noticia. En él se desarrolla la información.
* Entradilla: comienzo (opcional) de una información periodística que resume
lo más importante de ella.
Fuente: disponível em: <http://www.slideshare.net/scvd/la-noticia-periodstica>. Acesso em julho 2013.

5. Cuando se informa sobre algún suceso es importante ubicar al lector en un contexto,
es decir, en el marco en que aconteció el hecho. Para eso, relee el texto y responde a las
preguntas clásicas del periodismo:
a) ¿Qué sucedió?
b) ¿Cuándo sucedió?
c) ¿Cómo se produjo?
d) ¿Por qué pasó?
e) ¿Quién o quiénes participaron?
f) ¿Dónde sucedió?
6. ¿A qué o a quién se refieren los anafóricos sus, le y les señalados en el texto?
7. Saca del texto verbos que expresan idea de:
a) Presente: _____________________________________
b) Pasado: ______________________________________
c) Futuro: _______________________________________
8. Ahora, imagina que eres un publicitario de amazoniaporlavida.org y crea una publicidad
para incentivar a las personas a que apoyen y participen del proyecto: “AYÚDANOS A
MANTENER EL PETRÓLEO BAJO TIERRA”.
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