O USO DE MATERIAIS LITERÁRIOS NA AULA DE E/LE
Ana Karla Pereira de Miranda (UFMS/ PUC-Rio)
Nesta fala, vamos tratar a respeito de um tema que suscitou controvérsias no ensino de
línguas estrangeiras: a pertinência do uso de materiais literários. Por materiais literários
consideramos o conjunto de fragmentos textuais e de obras literárias utilizados para criar
atividades. Vemos como positivo esse uso, visto que na aula de língua estrangeira é necessário
fazer chegar ao aluno a língua real e uma das formas de realizá-lo é por meio da leitura de
materiais literários. A literatura é uma manifestação do idioma tão válido e tão legítimo
quanto qualquer outro. É um campo extenso e plural que recolhe todo tipo de mostras
linguísticas, das mais “inacessíveis” até as mais cotidianas. Além de permitir o contato com a
língua real, o trabalho com materiais literários possibilita ao aprendiz o contato com a cultura
dos povos falantes da língua meta, desenvolvendo, dessa forma, a competência intercultural
dos estudantes. Os parâmetros e orientações do governo brasileiro referentes ao ensino de
língua estrangeira moderna propõem o trabalho com a leitura de diversos gêneros e o
desenvolvimento de uma percepção intercultural no sujeito aprendiz. Também, destaca-se o
fato de que as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (conhecimentos de espanhol)
apontam que é no contato com a cultura do outro que podemos perceber e entender melhor a
nossa própria cultura. Considerando o exposto, nesta fala, abordaremos o uso de materiais
literários na aula de língua estrangeira, mais especificamente, na aula de espanhol língua
estrangeira (E/LE), justificando-o e demonstrando propostas didáticas . Para tanto,
abordaremos o uso de materiais literários ao longo da história do ensino de línguas
estrangeiras, exporemos razões que justificam o uso da literatura na aula de E/LE no contexto
educacional brasileiro, trataremos dos critérios de seleção de materiais literários para a aula
de E/LE e, por fim, apresentaremos algumas propostas didáticas para o ensino de E/LE que tem
como base o uso da literatura.
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