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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 de Jovens, Adultos e Idosos
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 fazem 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.
O desafio do direito de aprender e de fazer aprender deve estar consubstanciado com a
diversidade das faixas etárias, de conhecimentos, de ritmos e tempos de aprendizagem,
assim como de valores e tradições sócio-culturais de estudantes, que participam dessa
modalidade, isso é, deve ser formulado de acordo com esses sujeitos, que já possuem uma
experiência, um conhecimento e uma trajetória de vida com a finalidade de consolidar
aprendizagens significativas relacionadas à sua possível aplicabilidade, relevância social e
cidadania.
De acordo com o Documento dos Parâmetros de Espanhol para o Estado de Pernambuco,
a implementação do direito de aprender foi formulada e construída de forma coletiva e
com base na seleção de seis (6) Eixos Temáticos do componenete curricular 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
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recolocação da importância componente curricular 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
da aprendizagem da Língua Espanhola na educação de jovens, adultos e idosos.
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 componente curricular (Compreensão Oral, Compreensão
Escrita, Produção Oral, Produção Escrita, Práticas 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 componente curricular foram pensados num desenho em forma de espiral, aberto e
interligado, de forma gradual, processual e constante. 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 pelo componente curricular Língua Espanhola. Para
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de aprendizagem (HAs) – em interface com outros componentes curriculares, como por
exemplo História, Literatura, e Geografia, por considerá-las 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
da Língua Espanhola 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 indicados para a consecução dos objetivos transversais e particulares almejados para
o ensino do referido componente curricular; definição da(s) linha(s) metodológica(s) e das
estratégias mais pertinentes aos propósitos didáticos; seleção do material didático adequado
e coerente; 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 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 jovem, adulto e idoso, que relaciona e possibilita os processos de produçãocompreensão do discurso e os processos de identidade sociocultural (SERRANI, 2005, p.
18), levando em consideração os processos de identificação cultural, social e emocional dos
estudantes vinculados à experiência da aprendizagem de Espanhol.
Dessa forma, o professor como profissional 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, ademais, é um sensibilizador (cria sensibilidade) e um articulador
do universo discursivo atento, por sua vez, à problemática das variações linguísticas da
Língua Espanhola.
Os estudos contemporâneos sobre a Língua Espanhola, produzidos dentro e fora do Brasil,
assinalam que ela, ou a língua de Cervantes, é uma língua que deve ser considerada no
seu processo histórico como uma língua vária e policêntrica (na relação país/variante de
prestígio). Segundo o documento sobre Conhecimento de Espanhol (CE, p. 135), considerase 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 levadas em conta. Nesse sentido, reconhece-se o professor como “articulador
de muitas vozes, falas e sotaques”, conferindo-lhe autoridade no uso legítimo da sua própria
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discursivos. Reconhecer essa autoridade significa, por sua vez, compreender que o professor
interculturalista enquanto articulador poderá “ceder a palavra” (CE, 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 TEMÁTICOS 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
em 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 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 de Espanhol, e que eles devem
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intercultural e interdisciplinar não seja apenas um pretexto para trabalhar com determinada
materialidade linguística, como um apêndice favorecendo a “folclorização”, mas que a
interligação seja um fator que operacionalize a coerência dos PCN e os PCPE, nas formas
de compreender a linguagem, o ensino e a aprendizagem de Espanhol.
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, esses eixos não podem perder de vista a abordagem pertinente à
interdisciplinaridade e à interculturalidade. Esses temas relevantes devem estar sintonizados
com a idade, conhecimentos, tempos e ritmos de aprendizagem dos estudantes, com a
sociedade da qual fazem parte e deverão contribuir na sua formação enquanto sujeitos
cidadãos para promover o convívio, o diálogo e a inclusão.
Dentre os 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 temas geradores, entendidos agora como Eixos Temáticos, objetiva
também uma revisão da nossa prática em vários níveis. Segundo os documentos oficiais,
um tema gerador pode e deve levar a reflexões de natureza variada: linguística, pragmáticodiscursiva, (inter-, multi-) cultural, sócio-histórica, socioeconômica, política, etc e não em
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. Isto 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 essas 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 propostos neste
documento. Assim, não se propõem expectativas de aprendizagem (EAs) com gradações de
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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 em um 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
de 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 religa 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. Os desafios teórico, metodológico e crítico visam a sublinhar a
importância do conteúdo político dos conhecimentos científicos e escolares, sua relevância
social e sua aplicabilidade na vida, 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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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 os 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, descritos no item a seguir.

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 espaços, 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 das múltiplas escalas planetárias (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
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vivem, trabalham e elaboram cultura, quais sejam, conjuntos topográficos, climáticos,
vegetais, urbanos, étnicos, religiosos, políticos, econômicos relacionados sempre com a
dimensão temporal, isso é, com a histórica.
Pensando-se nessa possibilidade de explorar o espaço local/global do aluno, 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 hispanofalantes 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 Espanhol 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 módulos de maneira crítica e criativa.
Quadro Eixo Temático Global/Local
EIXO TEMÁTICO

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
GLOBAL/LOCAL 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.

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

HORIZONTES DE APRENDIZAGEM
HA6 – Identificar e problematizar a distribuição dos bens coletivos (oportunidade
de trabalho, moradia, serviços públicos etc.) em relação aos diferentes espaços
geográficos.
HA7 – Relacionar a experiência social vivida pelo estudante com a de diferentes
povos do mundo.
GLOBAL/LOCAL 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 Cultural
Neste eixo, propõe-se uma interface entre os componentes curriculares 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 um componente curricular, 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.
Na sua importância, o eixo contribuirá para redimensionar, a partir do componente curricular
Língua Espanhola, as formas de interculturalidade, por meio de uma discursividade que
proporcione 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 essa 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.
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Nesse sentido, é essencial localizar, no campo da História e no específico de Espanhol,
questões/temas/problemas significativos para os estudantes, considerando a multiplicidade
de culturas, etnias, grupos sociais que formam a variada comunidade hispano-falante. Ensinar
a pluralidade 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 Cultural
EIXO TEMÁTICO

2 PLURALIDADE
E DIVERSIDADE
CULTURAL

HORIZONTES DE APRENDIZAGEM
HA1 – Compreender o processo histórico e político que constitui a diversidade
econômico-social, cultural, étnico- racial e religiosa em função do espaço e dos
tempos históricos das diferentes populações hispano-falantes com a 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.
HA5 – Estabelecer relações entre história, tempos e lugares, a partir da construção
histórica de identificações e trajetórias afetivas, levando em 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 aquelas que dizem repeito 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.
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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 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, a disciplina de Espanhol fortalece os saberes e as práticas dos estudantes e,
ao mesmo tempo, como uma das formas de dar conteúdo atualizado, crítico, processual
e nada neutro (não folclorizado) ao trabalho, pode ser prazerosa e motivadora 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, 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 perceber-se 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 com a 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 tomar decisões e cientes de seu papel social como sujeitos transformadores do
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 hispanoamericanas. Dita 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 de um tipo particular de turismo cultural,
que favorece a superficialidade nos conteúdos e a banalização das interfaces entre ensino e
aprendizagem do Espanhol e outros componentes curriculares.
Entende-se que para responder ao 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 em 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 presente e 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 e 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 hispano-
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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 porque ela deveria estar ainda pensada como
separada do trabalho. Assim, acredita-se que se fortalecerá 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 desse 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
das nossas sociedades mais complexas sob um ponto de vista que atenda as 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 sociedademoradia, 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 em 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 do nosso sistema capitalista
de economia no qual desenvolvemos nossas vidas e no qual 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? E, ainda, 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
hispanas, 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 e pasteurização 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
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dos 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, salário, profissão, 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 nas 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 prática. 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 na particularidade da Educação de jovens, adultos e idosos. 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
e os conhecimentos prévios 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.
Nessa 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 Língua Espanhola, em específico, como dos vínculos
interdisciplinares, assim como explicar e contextualizar todo e cada um dos procedimentos
metodológicos e suas práticas. 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 práticas ocasionais (com que possam
interagir em diferentes situações particulares), as práticas permanentes e as sequenciadas.
No caso das práticas permanentes, recomenda-se que sejam delimitadas desde o começo
do ano ou por bimestre. Elas devem ser bem descritas, nas 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 educandos já criam expectativas em relação às
práticas rotineiras, e por isso devem ser bem definidas.
Na proposição das práticas 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 estudante (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 religação de conteúdos, com seus
momentos de sistematização e ampliação, bem como os variados procedimentos de
avaliação, coletiva, em pequenos grupos ou individual, além das suas fases de reformulação
bem descritas.
Compreende-se que em função do perfil do estudante da EJA é fundamental o trabalho
pedagógico com situações reais, de forma a oportunizar condições efetivas para o
desenvolvimento de aprendizagens conceituais significativas. Para tanto, recomenda-se
atenção para práticas de pesquisa, debates, grupos de estudo, círculo de diálogos (presenciais
ou via internet, como os chats etc.), projetos, entre outros, nos quais a problematização, a
descoberta e a exposição sejam as estratégias de reunião, de partilha e de mobilização de
conhecimentos, saberes e experiências.
Ao entendermos os Eixos do componente curricular Língua Espanhola como práticas
discursivas, compreende-se essas 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
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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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.

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 estudante 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 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 também 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 de Espanhol, no marco dos documentos oficiais.
Num outro sentido recomendam-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,
alunos, 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 a avaliação como processo, é necessário que o professor admita a
contínua tarefa de análise, sendo também consciente de que a mobilidade de seu resultado
é devida 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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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 desempenho
do estudante.
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 outro lado, a reflexão permite não apenas avaliar os estudantes,
mas sim 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 não se reduzindo apenas ao controle ou mensuração da aprendizagem
do estudante, a partir de notas e conceitos.

PARÂMETROS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

41

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 na interconexão entre dois eixos, no desenvolvimento
das Expectativas de Aprendizagem e dos 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 de 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.
As práticas modelares desenvolvidas levaram em consideração o demorado processo de
instalação da Língua Espanhola no Brasil, assim como suas modalidades de ensino ofertadas
pelas instituições educativas.

6.1. Quadro Descritivo Das Práticas
Ensino Básico
Prática modelar 6.2.a
EJA
Ensino Fundamental I

Prática modelar 6.2.b
EJA
Ensino Fundamental II

Eixo da disciplina
Parâmetros Curriculares

Eixo Temático

Pluralidade e Diversidade Cultural
Compreensão
Subtema: Festas de Mouros e Cristãos:
Escrita
Espanha/ Brasil.
Produção Oral e Escrita
Interface com Língua Portuguesa
Prática de Análise Linguística
(Geografia e História)
Local/Global;
Compreensão Oral e Escrita
Pluralidade e Diversidade Cultural
Produção Oral
Subtema: Formas de estar no espaço.
Prática de Análise Linguística
Interface com Geografia, História, Música,
Letramento Literário
Literatura
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Eixo da disciplina
Parâmetros Curriculares
Compreensão Oral e Escrita
Prática modelar 6.2.c
Produção Oral e Escrita
EJA
Letramento Literário
Ensino Fundamental III
Prática de Análise Linguística
Prática modelar 6.2.d Compreensão Oral e Escrita
Interação Oral e Escrita
EJA
Ensino Fundamental IV Prática Análise Linguística
Ensino Básico

Prática modelar 6.2.e
EJA
Ensino Médio I
Prática modelar 6.2.f.
EJA
Ensino Médio II
Prática modelar 6.2.g
EJA
Ensino Médio III

Eixo Temático

Relações Sócio-afetivas
Subtema: Mitos de origem (Popol Vuh, vídeo
internet + texto)
Interface com História, Literatura, Geografia
Trabalho e Consumo
Subtema: Trabalho e Migrações
Interface com Geografia
Pluralidade e Diversidade Cultural
Compreensão e Produção
Subtema: Ensino de Leitura na Sala de Aula
Escrita; Produção Oral
(Rock in Rio)
Prática de Análise Linguística
Interface com Arte
Letramento Literário
Relações Sócio-afetivas
Produção Escrita
Subtema: Modos de narrar a Experiência
Prática de Análise Linguística Interface com Literatura
Compreensão e Produção
Meio Ambiente e Trabalho
Escrita
Subtema: Bônus de petróleo
Prática de Análise Linguística Interface com Geografia, Biologia e Química

6.2. Descrição das Práticas Modelares
6.2.a. Primeira prática modelar
ANO: Ensino Fundamental I – EJA
TEMPO: 2 aulas (50 minutos cada)
EIXOS DA DISCIPLINA: Compreensão e produção escrita; Produção oral
CONTEÚDOS
* Gênero: ficha de inscrição
* Proposta de atividade sob o eixo temático Pluralidade Cultural em ação interdisciplinar
com Língua Portuguesa, Geografia e História
* Subtema: Festas de Mouros e Cristãos: Espanha/Brasil
OBJETIVOS
* Identificar e comparar a diversidade de legados histórico-culturais dos diferentes países
e comunidades hispano-falantes e o Brasil.
* Reconhecer diferenças e semelhanças em festas de mouros e cristãos, realizadas na
Espanha e no Brasil, especificamente uma do estado de Pernambuco.
* Construir consciência linguístico-discursiva; práticas verbais de produção e interpretação.
* Reconhecer as características do gênero “Ficha de inscrição”.
* Aprender a preencher uma ficha de inscrição em Espanhol.
RECURSOS DIDÁTICOS
* Texto e fichas impressas
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METODOLOGIA
Preparação:
* Preparar uma apresentação sobre o gênero “ficha de inscrição” (exigida para aqueles que
queiram participar da festa na cidade de Alcoy).
* Fazer cópias dos textos e da ficha.
* Montar um arquivo com um resumo histórico das tradições da festa na Espanha e em
Pernambuco e um cartaz com imagens sobre as festas em ambos os lugares.
* Conhecer o mapa da Espanha com sua divisão por regiões para, a partir da cartografia,
localizar a região de Alicante e a cidade de Alcoy..
AULA 1
1ª Etapa: Apresentar o mapa da Espanha aos estudantes. Primeiro o mapa completo e, a
partir dele, situar a região onde está a cidade de Alcoy (escalas diferentes).
Comunicar aos estudantes que a aula será sobre um assunto que há nessa região em comum
com o estado de Pernambuco e incentivá-los a responder se eles sugerem o que pode ser.
2ª Etapa: Introduzir o assunto das festas típicas que se celebram no Brasil e no Estado de
Pernambuco especificamente, e deixar que os estudantes falem sobre as que conhecem.
Se ninguém comentar, abordar as festas de Mouros e Cristãos e verificar o que eles sabem
sobre elas, se já participaram, se sabem onde acontecem etc.
As seguintes perguntas visam estimular a expressão oral:
¿Qué son fiestas típicas?
¿Cuál es su función?
¿Cuáles son las fiestas celebradas en Brasil?
¿En tu estado hay alguna fiesta típica? ¿Cuál/cuáles?
¿Ya participaste de alguna de esas fiestas? ¿Cuál?
¿Conocen las fiestas de celebraciones entre Moros y Cristianos?
¿Dónde ocurren y qué celebran?
3ª Etapa: Propor a leitura de dois textos que relatam as festas dos “Mouros e Cristãos” em:
ALCOY: MOROS Y CRISTIANOS (espanhol) e SÃO JOSÉ DO BELMONTE NAS FESTAS DOS
MOUROS E CRISTÃOS (português) que devem ter, como objetivo principal, 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 (mundo hispânico).
A intenção aqui é aproveitar o processo de “transferência positiva” entre as duas línguas
como parte da formação da competência linguística, mas tomando sempre o cuidado
de não deixar a chamada “transferência negativa”, também conhecida como “interlíngua”,
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fossilizar-se no processo de aprendizagem da língua estrangeira.
Os textos foram adaptados e reduzidos em função da proposta do trabalho. Nas referências
se pode encontrar a fonte para acessá-los na íntegra.
Após a leitura, o professor deve retirar algumas informações do texto que possam estimular
a produção oral, segundo o nível da turma.
Sugestões: ¿Dónde son realizadas las respectivas fiestas?
¿En qué época del año?
¿Qué tienen en común?
¿Qué tienen de diferente?
¿Cómo los textos describen cada una?
¿Cuáles son los objetivos de cada una?
As perguntas acima possibilitam trabalhar oralmente o vocabulário sobre números, dias da
semana, além de estimular a produção autônoma de respostas em Língua Espanhola
AULA 2
1ª Etapa: Nesta aula, será introduzido ou retomado o vocabulário de apresentação pessoal,
através do preenchimento de uma ficha de inscrição.
Antes do preenchimento da ficha, é importante questionar os estudantes e explicar-lhes
quais são as características de uma ficha de inscrição e em que ocasiões do nosso cotidiano
nós nos deparamos com esse gênero.
Também é importante ativar o conhecimento prévio dos mesmos, estabelecendo uma
relação português/espanhol sobre os dados que costumam aparecer em uma ficha de
inscrição, que facilitará o posterior preenchimento.
Optamos aqui por trabalhar com um material autêntico, retirado do site da Asociación de San
Jorge, entidade que promove a festa de Mouros e Cristãos na cidade de Alcoy. O propósito
é preencher uma ficha simples para tornar-se um associado
2ª Etapa: O professor distribui as fichas e explica os vocábulos que podem gerar dúvidas,
sempre estabelecendo uma ponte entre esses dados em português e em espanhol para
facilitar o processo da inferência.
Cada estudante preenche a ficha com seus dados pessoais.
Depois do preenchimento, o professor propõe perguntas e esclarece o vocabulário das
quatro informações adicionais do final da ficha.
Aqui, é importante chamar a atenção dos estudantes sobre a importância de se ler essas
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informações adicionais, antes de se preencher um documento.
AVALIAÇÃO: A avaliação deve percorrer todas as atividades propostas durante as duas aulas
e pode terminar com a proposta de criação de um texto de apresentação pessoal que use
os dados pedidos na ficha.
AMPLIAÇÃO DA PRÁTICA: Pode-se acessar com os estudantes tanto o site da Asociación
San Jorge: http://www.associaciosantjordi.org/es.html quanto o blog da festa de São José
do Belmonte para ver fotos, descobrir outras informações e até fazer passeios virtuais pelas
regiões.
Outra possível continuação da prática é partir para o estudo da obra, através de uma
adaptação teatral de O Romance d’A Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai-e-Volta, do
escritor Ariano Suassuna. Esse romance narra um episódio ocorrido, na cidade de São José
do Belmonte, que inspira a Cavalgada à Pedra do Reino.

REFERÊNCIAS
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Blog da Cavalgada à Pedra do Reino. Disponível em: <http://pedradoreinosjb.blogspot.com.
br/2012/05/festa-de-mouros-de-cristaos-em-sao-jose.html>. Acesso em: 15 jun. 2013.
FLOR, Clara de la. Alcoy: moros y cristianos (texto adaptado). Revista HABLA, año 1, n 2., p.89. São Paulo: Peixes, 2008.
MAGALHÃES. Renato José de Oliveira. São José do Belmonte nas festas dos mouros e
cristãos. Texto de apresentação da Cidade de São José do Belmonte-PE, no 1º Congresso
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ANEXO
TRADICIONES: ALCOY: MOROS Y CRISTIANOS
En España, muchas ciudades y pueblos siguen celebrando la Reconquista,
pero cuando hablamos de Moros y Cristianos, todas las miradas se centran
en Alcoy (Alicante) y en su patrón: San Jorge.
Por Clara de la Flor/puntoycoma

Las fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy destacan por la devoción de sus habitantes.
Los alcoyanos se preparan durante todo el año para que no le falte el más mínimo detalle
a una representación que dura tres días; siempre, del 22 al 24 de abril. Los “festeros”,
convertidos en actores eventuales, representan la expulsión de los árabes de la Península
Ibérica, que finalizó en 1492 bajo el mandato de los Reyes Católicos.
Durante los tres días de fiesta, Alcoy se divide en dos bandos: moros y cristianos. Cada
uno de ellos toma la ciudad durante un día y esto es lo que conocemos como Entrada
mora y entrada cristiana. Son desfiles en los que hay bandas de música, carrozas,
animales, trajes, un puro en la mano de cada participante y mucha pólvora. (…)
Como en todas las fiestas, la organización es básica. Aquí hay 13 comparsas o “filaes”
de cristianos, 14 comparsas o “filaes” de moros, y un capitán que encabeza cada bando.
Aunque Alfonso y su hijo Carlos pertenecen a la Filá Llana de Alcoy, el padre asegura que
esta elección no depende de una tradición familiar. (…)
Pero aunque los bandos no pasen de padres a hijos, se transmiten las ganas, la ilusión y
el sentimiento “festero”. Carlos describe su sentimiento por las fiestas:
“Normalmente los que tenemos una tradición familiar festera importante de nuestros
abuelos y antepasados la vivimos con bastante emoción. Te despiertas el primer día y ya
estás pensando en que te tienes que vestir, que tienes que salir, que tienes que encontrarte
con los amigos de la “filá”…”. (…)

Cerca de Alcoy, muchas localidades celebran estas fiestas. Es más, Alicante es la provincia
con mayor número de celebraciones. Estas fiestas tienen lugar de abril a octubre; así
que, si viajas a la Comunidad Valenciana durante estos meses, seguro que te enocntrarás
algún pueblo en fiestas de Moros y Cristianos.
Fuente: Revista ¡Habla! Ano I - nº 02, p.8,9. (adaptado) Sepa más sobre la fiesta en: <http://www.associaciosantjordi.org/es>.
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Disponível em: http://goo.gl/CpEf5d. Acesso em junho 2013.

“De ordem do Rei dos Cavaleiros, A cavalhada vai começar!”
(Ascenso Ferreira, no poema A CAVALHADA)
A cidade de São José do Belmonte está localizada no interior do Estado de Pernambuco,
na região Nordeste do Brasil. Apesar da aridez do clima e do abandono a que se vê
relegada, seu povo acolhedor e prestimoso tem sabido manter-se fiel às suas mais
antigas tradições tendo assim preservado as linhas mestras do seu caráter cultural. [...]
A festa da Cavalgada à Pedra do Reino, realizada anualmente na última semana do
mês de maio, é considerada como um dos maiores eventos do sertão do Estado de
Pernambuco.
A cavalgada tem como objetivo rememorar um fato ocorrido no século XIX, marcado
por um trágico movimento sebastianista, que resulta da crença na ressurreição de
Dom Sebastião, Rei de Portugal, depois que o mesmo empreendeu uma cruzada para
expulsar os mouros dos domínios portugueses na África e desapareceu misteriosamente
no combate de Alcácer-Quibir, em agosto de 1578. Outro objetivo da Cavalgada visa
promover a cultura do município dentro de um sonho de liberdade e de dias melhores.
Fantasia medieval em pleno sertão nordestino. Mouros e Cristãos. O encarnado e o azul.
Viola, repentes e literatura de cordel. Alvorada, tiros de bacamarte. Cavaleiro, cavalgada,
cavalhada. Armadura de couro. Capa e espada. Rei e Rainha. Trabalhadores rurais de
ontem e de hoje. Um micro universo que frequenta as páginas da literatura clássica
brasileira do mestre ARIANO SUASSUNA, de onde emerge para um dos teatros a céu
aberto do mundo: A CAVALGADA À PEDRA DO REINO. (...).
Fonte: <http://gerindocultura.blogspot.com.br/2010/12/espanha-valoriza-folguedos-da-cultura.html>. (adaptado). Saiba mais
sobre a festa em: http://pedradoreinosjb.blogspot.com.br/2012/05/festa-de-mouros-de-cristaos-em-sao-jose.html
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6.2.b. Segunda prática modelar
ANO: Ensino Fundamental II – EJA
TEMPO: 3 aulas (50 minutos cada)
Nossa principal intenção é demonstrar para o professor que é possível e necessário
trabalhar e estimular nos estudantes as competências específicas da Prática de Produção e
Compreensão Oral. Importante considerar que o aluno tem a capacidade de desenvolver
o conhecimento sistemático da Língua Espanhola partindo, muitas vezes, de experiência
anterior com temas que já foram ou estão sendo desenvolvidos em sua língua oficial.
Expressar-se, oralmente, de forma crítica, deve fazer parte do cotidiano do estudante no
uso de sua língua materna e/ou oficial. Alia-se a isso, a abordagem da oralidade, a análise
linguística na construção dos sentidos competentes à língua estrangeira estudada.
EIXOS DA DISCIPLINA: Compreensão e Produção Oral
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.
* Trabalhar a percepção da linguagem não verbal dentro do gênero canção.
* Reconhecer a canção como um gênero literário de função sócio-comunicativa que
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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.
* Desenvolver o respeito pelas diferenças de preferência/gosto musical entre os
companheiros de sala.
* Desenvolver as noções de naturalidade, nacionalidade, identidade, diversidade cultural
e pertencimento em função dos espaços, que habitamos em diferentes dimensões
afetivas e sócio-históricas.
* Formar um coral para cantar músicas em Língua Espanhola.
* Problematizar as relações entre os eixos Global/Local e 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
* Providenciar o áudio da canção “Desaparecido” que está presente no CD Clandestino3
do cantor Manu Chao.
* Escutar a canção a ser trabalhada em sala de aula e buscar maiores informações sobre
o cantor em questão.
* Providenciar cópias com a letra da canção, já preparada com as lacunas a serem
preenchidas pelos estudantes.
AULA 1
1ª Etapa: Estímulo da produção oral (Nesta aula, os alunos escutarão a música sem a letra
impressa).
Nem sempre será possível que cada estudante, individualmente, dê a sua contribuição
durante a prática da oralidade, mas se soubermos dar a vez a pessoas diferentes, em cada
aula, a experiência do colega pode contribuir e estimular a participação de todos.
Para iniciar a atividade, sugerimos as seguintes perguntas, que estimularão a participação

3 Ver referências.
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oral, através de respostas bastante concisas como:
¿Les gusta la música?
¿De qué género?
¿Ustedes conocen algún cantor, cantora o grupo que cante en español?
Por ser o cantor Manu Chao um exemplo ímpar de mescla, dentro da canção em Língua
Espanhola, através de uma apresentação básica – feita oralmente pelo próprio professor antes
de iniciar a atividade – o estudante desenvolverá as noções de naturalidade, nacionalidade,
identidade e diversidade cultural, pertencimento e poderá começar a problematizar a
influência local/global dentro de um contexto4.
Para não correr o risco de uma “oralização da escrita”, a sugestão é deixar que os estudantes
escutem a canção (ao menos duas vezes) e formulem suas hipóteses, antes de receberem
a letra por escrito. O professor poderá escrever no quadro apenas o título da canção.
2ª Etapa: Estímulo da reflexão crítica e da produção oral por meio de perguntas como:
¿Qué otro título darías a esta canción?
¿Cuál es el tema tratado en esta canción?
¿Qué piensas sobre ese tema?
En sentido general, ¿Qué significa la expresión “desaparecido”?
¿El ritmo musical les parece triste o alegre?
¿Quién puede ser este desaparecido?
¿Adónde puede estar yendo?
• Professor: O trabalho com a 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.
• A partir daqui, elaboram-se perguntas com respostas simples e estimulam-se 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 na produção da turma permite que o estudante, a
partir de suas respostas iniciais, reformule e analise seu discurso. Assim, vai perdendo
o medo de se confundir na prática da língua e entra no jogo de construção do
conhecimento pela interação com o professor e com os colegas.
• A partir de uma visão interdisciplinar e intercultural do eixo local/global, essa canção
estimulará os estudantes a compreenderem as relações espaciais, por meio da
comparação dos sentidos de presença x não presença do sujeito.

4 Ver anexo: Ficha didática (1ª aula).
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3ª Etapa: Estímulo da compreensão oral através da produção escrita:
Partindo para uma terceira escuta, o professor pede aos estudantes que se dividam em
grupos de três a quatro pessoas e reproduzam, por escrito, palavras ou trechos, que consigam
identificar em sua audição, a partir de uma discussão entre o grupo, sem se preocuparem
com a escrita correta de cada palavra, pois isso fará parte do monitoramento que o professor
decidir e que será coordenado posteriormente.
AULA 2
1ª Etapa: Estímulo da compreensão oral através da produção escrita.
Como os eixos 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 um.
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 atividade, 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 eles (ou pedir que 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 verbal para o
final dessa aula.
Pode ser introduzido também um jogo de comparação entre as expressões: “Me llaman” e
“Me dicen”, observando as situações de uso de cada uma delas, dentro das frases partindo
das perguntas:
¿Qué quieren decir los versos: “Me llaman el desaparecido” y “Me dicen el
desagradecido”? ¿Cómo podemos traducirlos?
Em seguida, pede-se o significado da palavra “apodo” em língua espanhola,
exemplificando com alguns mais comuns como:
A Concepción le dicen/le llaman Concha.
A Mercedes le dicen/le llaman Merche.
A María Isabel le dicen/le llaman Maribel.
A José le dicen/le llaman Pepe.
¿Y a ti?
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Professor, esses apelidos aparecem, com frequência, nos textos trabalhados, em sala de
aula, e abrem uma possibilidade interessante para o estudante identificar a heterogeneidade
das línguas, a partir da experiência com o português, para perceber-se como um sujeito
social plurilíngue. Na internet, encontram-se quadros com muitos outros exemplos.
AULA 3
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 apresentação dessa
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 atividade 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 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 aulas seguintes,
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 atividades do cantor, que possui uma atuação social pouco divulgada, uma
vida cheia de migrações, além de escutar outras canções disponíveis na página.
• O gênero canção pode ser usado para uma primeira abordagem da modalidade
oral, através da palavra cantada, e dele partir para outras práticas com entrevistas e
jogos teatrais, por exemplo, visando a um processo contínuo e aprofundado para
consolidação da compreensão e da produção oral.
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ANEXOS
FICHA DIDÁTICA: 1ª AULA
BREVE BIOGRAFÍA DE MANU CHAO
(París, 1961) Cantante y compositor hispano-francés, ex líder de la banda Mano Negra,
creador de un personal estilo que sintetiza músicas de todo el mundo, y figura destacada
de los movimientos antiglobalización en el ámbito musical.
Manuel Chao nació el 21 de junio de 1961 en París, hijo del periodista Ramón Chao y
de Felisa, física de profesión, ambos gallegos inmigrantes. Pasó su infancia en BoulogneBillancourt y luego en Sèvres, poblaciones de la región parisiense. Siempre fue un alumno
brillante, y sus aficiones en el tiempo libre eran jugar al fútbol con amigos y escuchar todo
tipo de música, desde rock hasta canciones revolucionarias españolas.
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 coriendo 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: Ensino Fundamental III – EJA
TEMPO: 2 aulas (50 minutos cada)
EIXOS DA DISCIPLINA: Letramento Literário (Compreensão Oral e
Escrita; Produção Oral e Escrita, Prática de Análise Linguística)
CONTEÚDOS:
* Gêneros: Vídeo-animação e mito
* Narrativas míticas: Popol Vuh (fragmento de texto adaptado); Relato da criação do Mundo
segundo os Guarani Kaiowá.
* 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.
* Conhecer o mito da criação do mundo segundo o povo Guarani Kaiowá.
* Localizar e compreender essas culturas.
* Aprender a respeitar outras formas de pensar e sentir o mundo.
* Conhecer relações intersemióticas existentes entre texto e vídeo e entre texto e animação.
* Desenvolver um trabalho discursivo-contrastivo intra e interlinguístico, em que as práticas
verbais de leitura, escrita, produção oral e escuta se interpenetrem.
* Comparar as diferenças de pensamento do homem, que atravessam o tempo, a partir
dos mitos estudados.
* Propor a reflexão e a construção de relações entre as experiências prévias dos estudantes
e o que será acrescentado a elas com as leituras propostas.
* Compreender os conceitos de mito.
RECURSOS DIDÁTICOS
* Vídeo
* Datashow, aparelho de DVD ou TV com entrada USB para reproduzir o vídeo
* Texto impresso (os textos anexados podem ser adaptados de acordo com a turma)
METODOLOGIA
Preparação
* Pesquisar sobre os conceitos de mito.
* Debater no grande grupo o que é mito?
* 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).
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* Informar-se sobre os povos indígenas apresentados nos textos.
* Informar-se sobre as tribos indígenas que habitam a região Nordeste, especialmente o
estado de Pernambuco..
AULA 1
1ª Etapa: Narrativas da Criação
Primeira parte do Popol Vuh, texto de grande importância para as literaturas americanas, que
fora produzido já num contexto de tradução para a Língua Espanhola.- Processo da criação
do mundo segundo os índios guarani kaiowá.
Antes da leitura, propomos as seguintes perguntas introdutórias aos estudantes, como
formas de contextualização e de proposta de incentivo à produção oral:
¿Qué son los mitos?5
¿Cuáles son los mitos de creación e/o de origen del mundo presentado por comunidades
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 apresentar-lhes parte
do Relato de Criação presente no livro sagrado dos Maias, o Popol Vuh e o relato da criação
do mundo segundo os índios Guarani Kaiowá.
• Professor, pode escolher um estudante para ler os textos em voz alta, chamando a
atenção da turma para algumas características da leitura como ritmo, ressonância,
escolha cuidadosa de palavras e apresentação de imagens que elas suscitam, sempre
se lembrando de não separar língua e literatura como dois tópicos diferentes.
Pode ser mais produtivo, se os estudantes voluntários já tiverem sido escolhidos e
informados na aula anterior, para que tenham tempo de ler os textos e de preparar
suas apresentações frente à turma.
• Podem, ainda, ser acrescentadas imagens impressas ou apresentadas em powerpoint,
com o vocabulário e personagens principais das histórias.
• Talvez seja interessante ler primeiro o texto em português para já ativar o conhecimento
prévio dos estudantes e só depois passar para o texto em espanhol.
• Após a leitura, abre-se espaço para que os estudantes falem sobre o que entenderam,
5 Estos son relatos anónimos, de construcción colectiva y 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 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 (mayas) hasta Adán y Eva expulsados del paraíso(judeo-cristianismo), 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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o que sentiram, como imaginaram visualmente cada etapa da história, qual parte lhes
chamou mais a atenção, se essas histórias se parecem com alguma outra que eles já
escutaram antes etc.
Outra prática importante é a comparação entre os dois textos, por meio do destaque de
expressões em ambos, o que têm em comum e suas diferenças.
O professor pode, a partir das respostas e com a ajuda dos estudantes, elaborar um esquema
comparativo no quadro.
AULA 2
1ª 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, essa prática modelar visa ao cruzamento do trabalho com 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. Pode-se solicitar aos estudantes que façam anotações sobre as
informações que estão sendo acrescentadas pelo vídeo que já apresenta a história
completa.
2ª Etapa: Atividade para casa ou pesquisa em grupo no laboratório de informática da
escola: realizar uma pesquisa sobre a população indígena residente na região nordeste,
especialmente no estado de Pernambuco. Saber onde e em que condições vivem, suas
línguas, características principais de cada cultura, principais conquistas e reivindicações
recentes etc.
• Na preparação dessa atividade, 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 por meio de cartazes, seminários, teatros ou contação de
história.
• Saiba mais em: http://pib.socioambiental.org.
AVALIAÇÃO: A avaliação inicia-se, desde a primeira aula e visa perceber se os estudantes
conseguiram compreender as narrativas. Essa avaliação também segue com a compreensão
do vídeo que, se lhe parecer pertinente, o professor pode elaborar um glossário básico e
deixar num cartaz ou no quadro, ao lado de onde será exibido o vídeo. Além disso, em todas
as etapas, é importante observar se a construção compartilhada da interpretação dos textos
está sendo executada.
AMPLIAÇÃO DA PRÁTICA: Saber mais sobre os produtos mencionados em ambos os textos:
o milho e o jasuka (substância que também surge do milho) e sua importância atual para as
populações de países como o México e a Guatemala, o que pode levar, também, a refletir
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em função do eixo Meio ambiente e Trabalho.
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..
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ANEXO
Popol Vuh
En la Primera parte de este Libro sagrado de los mayas entre otras leyendas encontramos
el relato de la creación.
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.
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.
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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.

Fonte: <http://cuentosinfantiles.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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Os Guarani contam que o processo de criação do mundo teve início com Ñane
Ramõi Jusu Papa ou “Nosso Grande Avô Eterno”, que se constituiu a si próprio do
Jasuka, uma substância originária, vital e com qualidades criadoras. Foi quem criou
os outros seres divinos e sua esposa, Ñande Jari ou “Nossa Avó”, foi alçada do centro
de seu jeguaka (espécie de diadema que perpassa, como ornamento, testa e cabeça),
o adorno ritual. Criou também a terra que então tinha o formato de uma rodela,
estendendo-a até a forma atual; levantou também o céu e as matas. Viveu sobre a terra
por pouco tempo, antes que fosse ocupada pelos homens, deixando-a, sem morrer,
por um desentendimento com a mulher. Tomado de profunda raiva causada por
ciúmes, quase chegou a destruir sua própria criação que foi a terra, sendo impedido,
contudo, por Ñande Jari com a entoação do primeiro canto sagrado realizado sobre
a terra, tomando como acompanhamento o takuapu: instrumento feminino, feito de
taquara, com aproximadamente 1,10m, que é golpeado no solo produzindo um som
surdo que acompanha os Mbaraka masculinos, espécie de chocalho de cabaça e
sementes específicas.
O filho de Ñane Ramõi, isto é, Ñande Ru Paven (“Nosso Pai de Todos”) e sua esposa
Ñande Sy (“Nossa Mãe”), ficaram responsáveis pela divisão política da terra e o
assentamento dos diferentes povos em seus respectivos territórios, criando montanhas
para delimitar o território guarani. Ñande Ru Paven roubou o fogo dos corvos e o
entregou aos homens; criou a flauta sagrada (mimby apyka) e o tabaco (petÿ) para
os rituais e foi o primeiro que morreu na terra. Da mesma forma que seu pai, decidiu
abandonar a terra em função de um desentendimento com sua esposa que estava
grávida de gêmeos. O mito dos gêmeos é um dos mais contados e difundidos pela
América do Sul. Pa’i Kuara é neto de Ñane Ramõi. A ele, depois de muitas aventuras
na terra, foi atribuída a responsabilidade de cuidar do Sol, assim como de seu irmão,
Jacy, a quem caberia o cuidado da Lua.
Assim, Ñande Sy saiu em busca de seu marido e com frequência perguntava ao
filho, que ainda não havia nascido, qual o caminho a ser seguido. Pa’i Kuara chegou
a indicar caminho errado para sua mãe que lhe havia negado uma flor que queria
para brincar durante o percurso. Ñande Sy chegou à morada dos Jaguarete ou “os
verdadeiramente selvagens” (que são as onças). O avô destes seres ferozes tentou em
vão salvar a vida da mulher. Seus filhos, ao voltarem famintos pelo fracasso da caça,
mataram Ñande Sy, deixando vivos apenas os pequenos gêmeos. Estes, depois de
grandes, encontraram com o “papagaio do bom falar” (parakau ñe’ëngatu) que lhes
contou da morte da mãe. Resolveram vingá-la. Pa’i Kuara e seu irmão menor Jasy
prepararam armadilha na qual morreram todos os jaguarete, menos uma que estava
grávida, razão pela qual os jaguarete (onças) permaneceram no mundo.
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Pa’i Kuara e Jasy viveram inúmeras aventuras sobre a terra até que o primeiro decidiu
ir para os céus à procura de seu pai. Sua preparação para isto consistiu em jejuar,
dançar e rezar até sentir-se suficientemente leve de modo a poder subir. Lançou
então uma sequência de flechas, umas sobre as outras, até construir um caminho
que o levou aos céus, onde entrou através da abertura feita por suas flechas. Seu pai
Ñande Ru Pavë o reconheceu como filho autêntico, entregando-lhe o Sol para dele
cuidar.
Os Paï se consideram descendentes diretos, como netos, de Pa’i Kuara, o ser divino
mais referido em seus mitos e a quem recorrem mais sistematicamente em momentos
de penúria ou doença.
Fonte: <http://pib.socioambiental.org/pt/povo/guarani-kaiowa/557>. Acesso em: 07 jul. 2013.

6.2.d. Quarta prática modelar
ANO: Ensino Fundamental IV – EJA
TEMPO: 3 aulas (50 minutos cada)
EIXOS DA DISCIPLINA: Compreensão, Produção e interação Oral e
Escrita; Prática de Análise Linguística.
CONTEÚDOS:
* Gêneros: Notícia, canção e debate e curriculum.
* Práticas com textos informativos e argumentativos sob o eixo temático Trabalho e
Consumo com possível interface com Global/Local e Pluralidade e Diversidade Cultural,
sob a ótica do trabalho e das migrações. Ênfase no componente curricular de Geografia
e suas relações com o de História.
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 (estabelecendo distinções entre expressões de
opinião e de argumentação).
* Entender o debate como gênero de interação social.
* Aprender a reconhecer e desmembrar as partes de uma notícia.
* Pesquisar palavras e relacioná-las com o tema e a forma discursiva.
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* Compreender a heterogeneidade e a variedade linguística existente em Cuba através do
gênero canção.
* Aprender a elaborar um curriculum.
RECURSOS DIDÁTICOS:
* Mapas em diferentes escalas localizando Cuba
* Textos impressos
* CD (grupo Orishas: A lo cubano. EMI France. 1999. 1 CD)
* Aparelho de som
* Internet
METODOLOGIA
Preparação:
* Buscar informações sobre Cuba: localização, sistema político e seu histórico, moeda,
etc, utilizando deferentes fontes históricas, cartográficas e informativas.
* Preparar as cópias dos textos a serem lidos.
* 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.
* Elaborar material com as explicações sobre os gêneros trabalhados.
AULA 1
1ª Etapa: Nesta primeira etapa, seria interessante recorrer aos conhecimentos prévios dos
estudantes – que, no IV - EJA, já estudaram Cuba em outras disciplinas como Geografia ou
História – e começar a aula deixando-os falar sobre o que sabem sobre este 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 os mapas de Cuba, destacando sua localização, seu sistema político,
sua composição social e um resumo de 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
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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, comentálo 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
nosso cotidiano. Por outro lado, é importante que reconheçam o debate como uma forma
participativa e de negociação de pontos de vista.
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 guaguancó.
• 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 falta6.
• 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 esse país. A partir daí, ele começa a escrever os vocábulos presentes
na letra da canção que falam sobre aspectos geográficos e históricos do país. Após isso,
separa os estudantes em dupla e pede que eles procurem o significado dessas palavras,
6 Professor, não se esqueça de que se eles já trabalharam com a música de Mano Chao, você ainda pode tirar proveito disso.
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relacionando-o ao assunto principal da aula (Cuba/migrações por trabalho).
• Podem-se separar as duplas e os vocábulos que cada uma vai procurar. Assim,
potencializa-se o tempo e os estudantes ficam estimulados 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 a proposta 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 e 20 minutos no
máximo), se socializam 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. Isso contribuirá
para a compreensão da língua espanhola como policêntrica, porém familiarizando-se com
a experiência do próprio sujeito hispano-falante:
* A heterogeneidade do Espanhol, por exemplo, através do vocábulo guajiro:
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 rústicos.

* A menção de um dos principais produtos cultivados no país, o tabaco.
* 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.
* As particularidades gerais dos acentos e sotaques hispano-americanos (prunúncia do z,
da ce e da ci como /s/, e de forma usual, a pronúncia mais suave do j e do g em palabras
como /gente/ e /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.
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AULA 2
1ª Etapa: O curriculum como gênero discursivo
Na internet, encontramos diversos sites que ensinam como fazer um curriculum vitae. Como
essa atividade está pensada para estudantes da EJA, propomos, para a segunda aula, uma
prática de escrita e confecção de um curriculum em Língua Espanhola.
Para iniciar, recorremos ao conhecimento prévio do estudante sobre o gênero em questão,
através das seguintes perguntas:
Durante el proceso de búsqueda por un empleo é indispensable la elaboración de un buen
curriculum.
¿Qué es un curriculum?
¿Cuál es su finalidad?
¿Qué informaciones deben constar en él?
¿Cómo estructurar un curriculum?
A intenção é ampliar a informação dos alunos sobre o gênero e reelaborá-lo em língua
estrangeira.
O texto a seguir oferece dados e dicas importantes para alguém que está procurando
emprego e precisa fazer um curriculum. Ele pode ser adaptado, de acordo com os recursos
disponíveis para o professor. Um exemplo seria sua exibição em Powerpoint.
¿Qué es un currículum?
Curriculum vitae, proviene del latín y significa “carrera de vida”, es un conjunto de
datos relacionados con la situación personal, profesional y laboral de un candidato
a un puesto ordenados en forma cronológica, empezando por el último cargo
desempeñado y duración en el mismo, los cuales, de preferencia, deben relacionarse
con el puesto solicitado o con la empresa a la que se dirija.
¿Cómo prepararlo físicamente?
• De preferencia debe ser impreso en papel blanco
• Es más presentable elaborarlo en computadora
• Tratar de que no lleve carátulas
• Es mejor presentarlo en fólder sencillo
• Debe ser elaborado en una sola hoja, por las siguientes razones: Los
reclutadores no tienen tiempo de leer más de una sola página. Si es extenso
resultará engorroso para quien lo recibe, incluso, si lo llegaras a enviar por fax
o correo electrónico
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¿Cómo presentar su contenido?
• El nombre como encabezado, de preferencia
• Es mejor utilizar fuentes o letras en negritas (letras remarcadas), para llamar la
atención
• Recuerda que las mayúsculas diferencian títulos o subtítulos
• Puedes utilizar imágenes o líneas que puedan generar mayor atractivo visual
• Utilizar columnas cuando sea necesario
• Usar letras de 10 puntos para texto general y de 12 puntos para dar mayor
énfasis
• Mantener márgenes igualmente espaciados
• En el currículum debes resaltar tus habilidades, que te presenten como una
persona requerida para el puesto que estás solicitando
• Demostrar que lo que dice tu currículum es verdadero.
Aspectos de un currículum
• ENCABEZADO: Profesión u Oficio
• DATOS GENERALES: Nombre; Domicilio; Número Telefónico; Correo
Electrónico.
• EDUCACIÓN ACADÉMICA: Fechas; Titulo; Institución.
• EXPERIENCIA

LABORAL:

Fechas;

Puesto;

Compañía

u

organización;

Descripción de las funciones.
• INFORMACIÓN ADICIONAL: Nacionalidad; Estado Civil; Fecha de Nacimiento;
Idiomas; Programas de cómputo que manejas; Cursos.
Fuente: <http://www.styfe.df.gob.mx/wb/styfe/como_hacer_tu_curriculum_vitae>. Acesso em: 08 jul.
2013 (adaptado).Em: http://www.gipe.ua.es/orientacion-laboral/como-hacer-curriculum-vitae-ejemplo.
asp#ejemplo podemos encontrar um exemplo de curriculum.

2ª Etapa: Elaborar um curriculum vitae, a partir das informações estudadas anteriormente.
Esta atividade pode ser feita, por escrito, em sala de aula, somente para praticar ou na sala
de informática, já que é ideal que o curriculum seja apresentado em formato impresso. Outra
possibilidade é pedir para que os alunos o façam como tarefa de casa.
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 da
produção do debate. 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 prática da
competência linguístico-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,
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* 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.

REFERÊNCIAS
Diccionarios: Diccionario del Colegio de México, disponível em: <http://dem.colmex.mx/;
Diccionario de la lengua española>. Disponível em: <www.rae.es>.
Outros: www.diccionarios.com; medlem.spray.se/durofrio/pagina2.htm. Acesso em julho
2013.
El acento cubano. Disponível em: <http://www.languageinfusions.com/5/post/2012/11/elacento-cubano.html>. Acesso em: 14 jun. 2013.
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html?aula=19855>. Acesso em: 08 jul. 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.
“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
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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.

Notícia 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!
Si no vienen médicos cubanos ¿qué se le diría al pueblo carente de salud de nuestras
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. (…)
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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.
Ahora la distancia queda.
Si de mi lengua estoy viviendo y calmando mi
fiel tristeza
De qué forma quieres tú que yo detenga
La sangre de amor y patria que me corre por las
venas,
Generaciones vieja y nueva de corazón sangre
y pulmón.
Allá lejos dónde el sol calienta más
Olvidé mi corazón, un arroyo y un palmar.
Dejé mi patria querida hace más de un año ya,
Por más que me lo propongo mi herida no
cerrará.
Extraño mi tierra querida
Hablar de ella ni lo intentes.
Todo el tiempo está en mi mente
La tengo presente, entiendes.
Me habla el corazón que no me miente,
hermano.
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.
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Y yo de nuevo escucha el quejo de mi gente
chico
Bien te lo explico
Cubano cien por ciento prototipo. Me arrancaré
el corazón y esperaré mi regreso
Para sacarlo otra vez y colocarlo en mi pecho.
Cayo Hueso
Saliom Pordo
Buenavista,
Miramar,
Alamar,
La Victoria,
Habana Vieja,
Barrio Nuevo,
Bejucal,
¿Dónde estás tú mi Rampa?
El sol que canta,
La catedral,
El Capitolio se levante en el oído de estas
voces,
23 y 12,
Vedado,
Paseo del Prado,
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.
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6.2.e. Quinta prática modelar7
ANO: Ensino Médio I – EJA7
TEMPO: 1 aula (50 minutos)
EIXOS DA DISCIPLINA: Compreensão e Produção Escrita; Produção
Oral; Prática de Análise Linguística.
CONTEÚDOS:
* Gênero: Resenha
* Atividade proposta sob o eixo temático Pluralidade Cultural e Diversidade Cultural.
Interface com Arte.
* Subtema: Ensino de Leitura na sala de aula de Espanhol no ensino médio - Rock in Rio..
OBJETIVOS:
*Desenvolver a habilidade de leitura crítica e a compreensão de textos autênticos em
Língua Espanhola.
*Levar o estudante a exercitar o raciocínio lógico, sua capacidade de síntese, de inferir e
criar hipóteses por meio de estratégias de leitura.
* Fazer uso de processos de referenciação, como a anáfora e catáfora.
* Compreender o sentido da expressão “palavras transparentes”.
* Vivenciar a experiência da interação linguístico-discursiva em espanhol, a elaboração de
práticas verbais de produção (escrita e oral) e de interpretação (leitura e audição).
* Reconhecer as especificidades e a função sócio-discursiva do gênero resenha.
RECURSOS DIDÁTICOS
* Texto impresso
* CD
* Aparelho de som
* Internet
METODOLOGIA
Preparação
* Preparar uma música instrumental em ritmo de rock.
* Produzir um júri simulado ou um debate oral sobre os estilos de músicas que conhecem
e os que curtem.
* 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.

7 Estudantes que já tenham estudado espanhol em anos anteriores.
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AULA 1
1ª Etapa: Para dar uma ambientação do tema à sala de aula, seria interessante que o
professor chegasse antes dos estudantes e deixasse uma música em ritmo de rock, tocando
no aparelho de som. O estranhamento dessa ação didática pode ser muito estimulante e
produtivo.
Nosso objetivo, ao propor atividades de compreensão leitora, é sempre apresentá-la com
uma noção essencialmente polissêmica. 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 atividade de leitura.
Estímulo da produção oral por um processo de formação de hipóteses e de retomada de
conhecimentos prévios:
A estratégia inicial será explorar a imagem do texto, visando a trabalhar as habilidades de
produção oral (observar quadro do Eixo e suas EAs). Para iniciar a atividade, sugerimos o
trabalho com elementos de identificação das proposições centrais do texto, através de
perguntas e observações como
¿De qué piensas que va tratar el texto?
¿Este evento musical es realizado solamente en Brasil?
¿Cuándo se realizará el Rock in Rio en Brasil?
¿Cuáles son las bandas ya confirmadas?
¿Qué más sabes sobre Rock in Rio?
¿Te gusta la música? ¿De qué tipo?
¿Conoces algún grupo que cante en español?
2ª Etapa: Depois de esgotar todas as informações disponíveis na imagem e estimular a
produção oral, passamos à leitura do texto cujo título é “Sobre Rock in Rio” que é uma
resenha retirada do site oficial do festival.
• 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.
A primeira instrução dada pelo professor é para 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, sempre de maneira voluntária e estimulante, mas nunca impositiva.
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 materna, ativando, assim, seu conhecimento prévio tanto linguístico quanto o que se
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partir da experiência com o português para se perceber como um sujeito social plurilíngue.
3ª 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 e /ou catafóricos dentro de um texto.
Ejercicios:
1. Subraya en el texto las palabras que no te parecen transparentes.
2. Teniendo en cuenta el contexto, traduzca las siguientes palabras:
larga

directos

acreditados

cartel

periodistas

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”?
Professor, essa questão possibilita problematizar a influência mútua entre o espaço local e o
nacional, e entre esses espaços e o global.
AVALIAÇÃO: Correção das atividades com o objetivo de perceber o grau de compreensão
e as capacidades de consolidação do conteúdo estudado.
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 o Rock in Rio, objeto de um concurso realizado pelo festival.
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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.
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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.
Utilizando la música como lenguaje universal que une a las personas en todo el
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.f. Sexta prática modelar8
ANO: Ensino Médio II – EJA
TEMPO: 2 aulas (50 minutos cada)8
EIXOS DA DISCIPLINA: * Letramento Literário; Produção Escrita; Prática
de Análise Linguística.
CONTEÚDOS
* Gênero: testemunho
* Proposta de projeto sob o eixo temático: Relações sócioafetivas, subtema será: Modos
de narrar experiências.
OBJETIVOS:
* Reconhecer diferentes modos de narrar experiências.
* Distinguir as formas coletivas da enunciação dentro do gênero testemunho.
* Reconhecer e diferenciar as relações de afetividade com o lugar de vivência a partir dos
grupos da escola, da comunidade, da cidade, do estado e do país.
* Conhecer a história da América Central, especificamente do México.
* Comparar com formas de testemunho conhecidas pelos estudantes.
* Proporcionar o diálogo entre o ambiente escolar e a realidade do estudante.
* Produzir um texto grupal.
*Construir consciência linguístico-discursiva através de práticas verbais de produção e
compreensão.
RECURSOS DIDÁTICOS:
* Textos impressos: “Todo eso pasó con nosotros” – Anales de Tlatelolco (período da
conquista e fracasso dos astecas) e poema Los enemigos de Pablo Neruda
* Vídeos: Victor Montoya: testimonio de la tortura” e “Clínicas Testemunho Comissão
Anistia”
*Aparelho reprodutor de vídeo
* Internet
METODOLOGIA:
Preparação:
* Informar-se sobre o gênero testemunho. Gênero que expressa a necessidade do
indivíduo de narrar a experiência vivida e que passa o uso da palavra para aqueles que se
encontram excluídos e que a utilizam também como forma de resistência.

8 O tema proposto poderá render um projeto muito mais amplo.
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* Informar-se sobre a ditadura militar na América Latina.
* Ler a noticia “Clínicas do Testemunho promoverão atenção psíquica às vítimas da ditadura
no Brasil”, publicada no blog do Ministério da Justiça, em março de 2013, para saber
explicar aos estudantes o que são e como irão funcionar essas clínicas.
* Gravar os vídeos: Victor Montoya: testimonio de la tortura” e “Clínicas Testemunho
Comissão Anistia” disponível no youtube para passar em sala. É aconselhável baixar os
vídeos e gravá-los para não correr o risco de não encontrá-los depois9.
* Ler e preparar o texto “Todo eso pasó con nosotros”, atentando-se para sua importância
dentro da história da América Central, especificamente do México.
AULA 1
1ª Etapa: O gênero testemunho.
Iniciar a aula abordando as acepções do termo “testemunho”, procurando saber quando se
utiliza esse termo, em que situações comunicativas e sociais etc.
Aqui se deve partir do conhecimento prévio dos alunos para só depois tratar formalmente as
características do gênero literário em questão.
Dando sequência, distribuem-se entre os alunos os textos “Todo eso pasó con nosotros” e
“Los enemigos” para que leiam uma vez em silêncio. Depois, o professor pode solicitar que
algum estudante os leia ou todos podem preparar uma dramatização dessas leituras.10
Será necessário inserir um vocabulário com as palavras que possam despertar a dúvida dos
estudantes.
Antes de o professor especificar o momento histórico em que foram produzidos os textos,
essa pergunta pode ser repassada, deixando que os próprios estudantes, a partir de suas
interpretações, tentem reconhecer esses períodos comparando os textos.
2ª Etapa: Comparação.
A primeira instrução aos estudantes é que eles releiam os dois textos e selecionem partes
que podem servir como exemplos de comparação entre eles.
Também se pode perguntar sobre os temas principais apresentados em cada texto e
enumerá-los no quadro para uma melhor visualização de todos.
3ª Etapa: O texto escolhido forma parte da chamada “literatura pré-colombiana”. Ele surge,
entre outros, da necessidade de expressar os sentimentos individuais e da coletividade, da
necessidade de narrar a barbárie, dar voz aos sujeitos marginalizados e preencher um espaço

9 De qualquer maneira, os vídeos indicados são sugestões que podem ser adaptadas pelo professor.
10 Há uma leitura do poema Los enemigos de Pablo Neruda disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=0mdpNfnr3IM>.
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em branco da historiografia oficial.
Nessa etapa, o professor deve inserir as devidas explicações sobre “Todo eso pasó con
nosotros”: quem escreveu, onde, em que situação etc. No site: http://www.portalplanetasedna.
com.ar/aztecas.htm está disponível uma boa explicação sobre a história do povo asteca, sua
origem, sua evolução até a conquista espanhola.
A prática visa sensibilizar e refletir sobre as múltiplas culturas que englobam o mundo
hispânico, abrindo para discutir as várias formas de exotismo, pré-construídos e preconceitos.
Também há que se explicitar/debater sobre o período da ditadura militar, em países da
América Latina e sobre a importante atuação político-literária do escritor chileno Pablo
Neruda.
Ler mais em: http://www.neruda.uchile.cl/index.html
Podemos explicar, também, aqui, as características comuns ao gênero testemunho. As
informações abaixo podem ajudar:
Testemunho:
• gênero discursivo utilizado para: rememorar a experiência vivida, reconstituir a história,
preencher um espaço em branco da historiografia oficial;
• gênero que ocupa um espaço híbrido entre o documental, o histórico e o ficcional;
• forma de representação não canônica como o documentário e a autobiografia;
• gênero em que os sujeitos subalternos assumem a construção textual como sujeitos
e objetos de seu texto e de sua história;
• no testemunho, reviver e narrar são formas de resistência à brutalidade e às injustiças
de um passado que não se quer ver repetido no futuro.
Fonte: TEIXEIRA, Lívia Maria de Freitas Reis. Conversas ao Sul: ensaios sobre literatura e cultura latinoamericana. Niterói: EdUFF, 2009 p. 19 a 30.

AULA 2
1ª Etapa: Passar os vídeos: “Victor Montoya: testimonio de la tortura” e “Clínicas Testemunho
Comissão Anistia” que trazem os testemunhos de dois homens: o primeiro, um escritor
boliviano que narra o período em que foi preso e torturado e o segundo, um brasileiro que
fala também sobre suas lutas e sobre a implantação das chamadas Clínica de Testemunho
pelo governo brasileiro.
O principal objetivo da exibição dos vídeos é o de introduzir a reflexão sobre as necessidades
e os benefícios de falar, de expor suas perturbações como forma de exorcizar o passado,
denunciar e reviver o que se quer esquecer, a fim de se libertar.
Produção de texto
Após esse espaço provocativo de reflexão, passamos à proposta de produção de um texto
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vontade e a realidade dos estudantes, mas devem partir das discussões sobre os textos lidos
nas aulas anteriores.
O professor pode trazer dicionários português/espanhol para ajudar os estudantes a criarem
suas frases e suas rimas.
AVALIAÇÃO: A avaliação será feita a partir da compreensão, interação e produtividade do
trabalho desenvolvido pela turma como um todo durante as práticas.
AMPLIAÇÃO DA PRÁTICA: Preparar um momento de divulgação dos textos produzidos
pelos estudantes, em murais pela escola, ou por declamação na rádio da escola, ou durante
algum evento ou mesmo na hora do intervalo.
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possibilidade. In: IPOTESI, Juiz de Fora, v. 15, n. 2 – Especial, p. 123-131, jul./dez. 2011.
“Victor Montoya: testimonio de la tortura”. Disponível em: <http://www.youtube.com/
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ANEXOS
26 de mayo de 1521 – Hernán Cortés inicia el sitio de Tenochtitlan
LOS ÚLTIMOS DÍAS DEL SITIO DE TENOCHTITLAN.
Versión de textos nahuas: Ángel Ma. Garibay K.
Pero ni con escudos puede ser
sostenida su soledad.

Y todo esto pasó con nosotros.
Nosotros lo vimos,
Nosotros lo admiramos.
Con esta lamentosa y triste suerte
Nos vimos angustiados.

Hemos comido palos de colorín,
Hemos masticado grama salitrosa,
Piedras de adobe, lagartijas,
Ratones, tierra en polvo, gusanos.

En los caminos yacen dardos rotos,
Los cabellos están esparcidos,
Destechadas están las casas,
Enrojecidos tienen sus muros.

Se nos puso precio,
Precio del joven, del sacerdote,
Del niño y de la doncella.
Basta: de un pobre era el precio
Sólo dos puñados de maíz,
Sólo diez tortas de mosco;
Sólo era nuestro precio
Veinte tortas de grama salitrosa.

Gusanos pululan por calles y plazas,
Y en las paredes están salpicados los sesos.
Rojas están las aguas, están como teñidas,
Y cuando las bebimos,
Es como si bebiéramos agua de salitre

Oro, jade, mantas ricas,
Plumajes de quetzal,
Todo eso que es precioso,
En nada fue estimado…

Golpeábamos, en tanto, los muros de adobe,
Y era nuestra herencia una red de agujeros.
Con los escudos fue su resguardo,

Disponível em: <http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/efemerides/mayo/conme26.htm>. Acesso em: 04 jul. 2013.

LOS ENEMIGOS
Ellos aquí trajeron los fusiles repletos
de pólvora, ellos mandaron el acerbo
exterminio,
ellos aquí encontraron un pueblo que
cantaba,
un pueblo por deber y por amor reunido,
y la delgada niña cayó con su bandera,
y el joven sonriente rodó a su lado herido,
y el estupor del pueblo vio caer a los muertos
con furia y con dolor.
Entonces, en el sitio
donde cayeron los asesinados,
bajaron las banderas a empaparse de sangre
para alzarse de nuevo frente a los asesinos.
Por esos muertos, nuestros muertos,
pido castigo.
Para los que de sangre salpicaron la patria,
pido castigo

Para el verdugo que mandó esta muerte,
pido castigo.
Para el traidor que ascendió sobre el
crimen,
pido castigo.
Para el que dio la orden de agonía,
pido castigo.
Para los que defendieron este crimen,
pido castigo.
No quiero que me den la mano
empapada con nuestra sangre.
Pido castigo.
No los quiero de embajadores,
tampoco en su casa tranquilos,
los quiero ver aquí juzgados
en esta plaza, en este sitio.
Quiero castigo.

Disponível em: < http://www.neruda.uchile.cl/obra/obracantogeneral35.html>. Acesso em: 05 jul. 2013.
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6.2.g. Sétima prática modelar
ANO: Ensino Médio III – EJA
TEMPO: Projeto que necessitará de 3 a 4 aulas (50 minutos cada)
EIXOS DA DISCIPLINA: Compreensão e Produção Escrita; Prática de Análise Linguística.
CONTEÚDOS
* Gêneros: Notícia e Instrução de exercício
*Projeto com proposta de introdução ao conhecimento dos textos jornalísticos, sob o eixo
temático Meio Ambiente, com possíveis interfaces com Geografia, Biologia e Química.
*Subtema: Ensino de leitura na sala de aula de Espanhol no ensino médio – Bônus de
Petróleo: Equador.
OBJETIVOS:
* Refletir sobre a importância da Amazônia como área cultural de vários países.
Identificar a região em vários mapas de escalas diferentes.
* Conhecer o Equador com sua história e sua diversidade cultural.
* Informar sobre maneiras inovadoras de luta pela preservação do meio ambiente e 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 habilidade 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 e /ou oficial.
* Fazer uso de processos de referenciação, como a anáfora ou a catáfora.
* Trabalhar o sentido da expressão “palavras transparentes”.
*Iniciar o estudo dos textos jornalísticos, reconhecendo as especificidades e a função
sócio-discursiva do gênero notícia e de cada uma de suas partes.
* Reconhecer gêneros discursivos de cunho instrucional.
* Realizar a comparação entre os gêneros em questão.
*Praticar atitudes individuais que visam colaborar para proteção do meio ambiente dentro
da própria casa.
*Introduzir o trabalho com verbos no Imperativo, para entender sua importância dentro da
ordem discursiva da língua espanhola.
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RECURSOS DIDÁTICOS:
* Texto, exercícios e folha de instrução impressos
* Mapas
* Folhas de jornal para a atividade prática
* Internet
METODOLOGIA:
Preparação:
* Providenciar todas as cópias do material impresso.
* Preparar mapas de apresentação da região amazônica, impresso ou no PowerPoint.
*Entrar na página http://www.amazoniaporlavida.org/es para se informar 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: Nosso objetivo, ao propor práticas de compreensão leitora, é sempre apresentá-la
com uma noção essencialmente polissêmica. O texto escolhido para essa 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.
A estratégia inicial será explorar a imagem do texto. Para iniciar, sugere-se o trabalho com
elementos de identificação das proposições centrais do texto, através de perguntas e
observações 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?
Professor, aqui será necessário chamar a atenção dos estudantes para o uso dos asteriscos
no texto e sua função: indicar que alguma nota será acrescentada à informação inicial.
Poderá, também, ser necessário esclarecer o significado de alguns vocábulos, como:
“aislamiento” e abordar a diferença entre os usos de “hacia” e “hasta”, preposições que
apresentam certas problemáticas na hora de sua utilização.
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
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Amazonía. ¿Sabes cuáles son los (las) países/ regiones que forman el territorio de la floresta
amazónica?
• A intenção é partir do conhecimento prévio dos estudantes para responder à questão.
Pode-se acrescentar a pergunta: ¿Cuántos países son? Só depois apresentar o mapa a
seguir:

Fuente: <http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/44662000/jpg/_44662340_mapa.jpg>. Acesso
em julho 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, ao mesmo tempo compreender (se forem utilizados mapas com
diferentes escalas) quanto da região amazônica possui cada país e quanto significa em
termos de região que se sobrepõe a vários países.
¿Qué significa, en el título, la palabra “logra”?
¿Conoces alguna propuesta de preservación creada/aplicada por su estado (Pernambuco)
o por su país?11
2ª Etapa:
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.

11 Esta pergunta pode ser tema para uma pesquisa futura.
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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, sempre de maneira voluntária e estimulante, mas nunca
impositiva.
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.
3ª 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.
AULA 2: Continuação e correção dos exercícios propostos
Seria interessante corrigir o segundo exercício, utilizando estratégias de inferência, localizando
cada palavra dentro do texto e colocando-a em contexto, antes de partir para a tradução.
AULA 3
1ª Etapa: Inicia-se a aula, retomando o tema principal das aulas anteriores, Meio Ambiente e
Trabalho, com as seguintes questões:
a) En nuestras clases anteriores leímos sobre una actitud inovadora creada y aplicada por
el gobierno de Ecuador. ¿Cuál es?
b) Si pensamos en el tema general del texto, ¿podemos afirmar que éste sería “Medio
Ambiente”?
c) A pensar ahora en nuestras actitudes individuales, ¿cómo cada uno de nosotros puede
contribuir para la preservación ambiental?
Nesta questão, devemos chamar a atenção dos estudantes para o que eles já aprenderam
na disciplina de Geografia, para o que eles escutam/leem sobre o assunto, nos meios de
comunicação e para o que fazem ou poderiam fazer, dentro de sua própria casa, saindo
de respostas muito amplas como: não poluir, não desmatar etc e pensando somente em
atitudes individuais como: gastar pouca água, não lavar as calçadas etc.
2ª Etapa: Mostrar as folhas de jornal para os estudantes e fazer a seguinte pergunta:
Leímos una noticia sacada de un sitio en internet, pero también las encontramos en
periódicos hechos con papel. Tras leer el periódico, ¿qué podemos hacer con él? ¿Hay
como reutilizarlo?
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abaixo. O exercício poderá ser feito individualmente ou em duplas, para que um estudante
dê as instruções de como fazer e o outro vá executando as dobraduras, trabalhando também
a prática da oralidade.
Depois de entregar as folhas, o professor deve questionar e explicar aos estudantes as
funções e onde geralmente podem ser encontrados os gêneros de cunho instrucional,
como receitas, bulas de remédio, instruções de prova etc.
Este é um bom exercício para iniciar o estudo dos verbos no imperativo, observando quando
geralmente os usamos e com que intenção, inclusive, observando sua forma discursiva/
cultural em Espanhol.
Bolsa de periódico para poner la basura

Como hacer:
Haz un doblez para marcar, en el sentido vertical, la mitad de la página de la derecha y
dobla el borde de esa página para dentro hasta la marca, y así tendrá un cuadrado.
Dobla la punta inferior derecha sobre la punta superior izquierda, formando un triángulo.
Dobla la punta inferior derecha del triángulo hasta la lateral izquierda.
El reverso será igual a la Figura 4.
Vira el doblez y, de nuevo, dobla la punta de la derecha hasta el lateral izquierdo
Para hacer la boca del saco, toma una parte de la punta de arriba del periódico y vírala
hacia dentro del doblez que hiciste por último, haciéndola desaparecer allá dentro.
Sobrará la punta de arriba que debe ponerse dentro del doblez del otro lado, entonces
vira el doblez para el otro lado y repite la operación.
El periódico estará igual al de la Figura 8.
Abriendo la parte de arriba, ¡ya está el saco!
¡Es sólo encajar dentro de su cesto y parar para siempre de tirar más plástico en la basura!
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Muy fácil y rápido. Entonces, para quien cuestiona sobre dónde poner la basura, está ahí
una opción para sustituir las bolsas plásticas.
Vocabulario:
bolsa: saco
periódico: jornal
basura: lixo
borde: borda

hasta: até
encajar: encaixar
tirar: jogar
doblez: dobradura
Disponível em: http://goo.gl/ld5tBR. Acesso em junho 2013.

AVALIAÇÃO:
* Correção das práticas com o objetivo de perceber o grau de compreensão e as
capacidades de consolidação do conteúdo estudado.
* Observar as capacidades de compreensão e criação, durante o trabalho com o gênero
Instrução de exercício, no último exercício proposto.
AMPLIAÇÃO DA PRÁTICA:
* Sobre o gênero “Instrução de provas”, trazer para a sala de aula a primeira folha de
instruções da prova do ENEM, para explicar a importância de ler tudo com muito cuidado,
antes de começar a fazer a prova.
* 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.
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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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Acosta, quien presidió la Asamblea Constituyente y luego se peleó con el Presidente
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.
Disponible en: http://www.amazoniaporlavida.org/es/Noticias/prensa-chilena-ecuador-logra-inedito-acuerdo-para-no-extraerpetroleo-de-la-amazonia.html. (adaptado). Accedido 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-extraer-petroleode-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.
Darles el apoyo que necesitan para salvaguardar su medio ambiente y que sus voces
sean escuchadas”.
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com a turma e com os objetivos do professor:
Ejercicios
A. Subraya en el texto las palabras que no te parecen transparentes.
B. Teniendo en cuenta el contexto, traduce las siguientes palabras:
2º párrafo:
a) fideicomiso: _________________________________________________________
(Por ser uma expressão da área do direito, o professor terá que ajudar os estudantes a
encontrar uma melhor tradução para o português.

b) crudo: _____________________________________________________________
c) reemplazo:__________________________________________________________
3° párrafo:
a) invertir: ____________________________________________________________
b) recaude: ___________________________________________________________
c) asomaba: __________________________________________________________
d) estrecho: __________________________________________________________
4º párrafo:
a) se peleó: ___________________________________________________________
b) propinó: ___________________________________________________________
c) se marginó: _________________________________________________________
5º párrafo:
a) cuenca: ____________________________________________________________
b) paraje: _____________________________________________________________
6º párrafo:
a) experto: ____________________________________________________________
b) perjudicados: ________________________________________________________
C. 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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D. ¿A qué género discursivo pertenece el texto leído? ¿Cuáles son las principales
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.
Disponível em: <http://www.slideshare.net/scvd/la-noticia-periodstica>. Acesso em julho 2013.

E. 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?
F. ¿A qué o a quién se refieren los anafóricos sus, le y les señalados en el texto?
G. Saca del texto verbos que expresan idea de:
a) Presente: _____________________________________
b) Pasado: ______________________________________
c) Futuro: _______________________________________
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