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O presente artigo faz parte de uma pesquisa de pós-graduação que se encontra em desenvolvimento na Universidade
Federal de Sergipe. Nele tem-se como objetivo apresentar conceitos sobre a construção e análise de materiais
didáticos, além de duas propostas para um estudo complexo/diversificado (MORIN, 2000), é dizer, sugestões de como
realizar pontes entre áreas do conhecimento como a linguística, literatura e produção textual. Conforme as propostas a
serem apresentadas, apesar deste trabalho ter seu principal foco no ensino de Espanhol como Língua Adicional (E/LA),
o mesmo não se limita a seu campo comum de estudos, trazendo informações de outros domínios intelectuais e
artísticos. Os principais materiais de embasamento são: os documentos oficiais da educação brasileira, Bethania Guerra
de Lemos (2012), Marisa Lajolo (1996), Alaíde Lisboa de Oliveira (1986).
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LOS PRINCIPIOS DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS Y LA PROPUESTA DE UNIÓN ENTRE LENGUA,
LITERATURA Y PRODUCCIÓN TEXTUAL EN LA ENSEÑANZA DE E/LA
 
El presente artículo forma parte de una investigación de postgrado que se encuentra en desarrollo en la Universidad
Federal de Sergipe. En él se tiene como objetivo presentar conceptos sobre la construcción y análisis de materiales
didácticos, allá de dos propuestas para un estudio complejo/diversificado (MORIN, 2000), es decir, sugerencias de cómo
realizar puentes entre áreas del conocimiento como la lingüística, literatura y producción textual. De acuerdo a las
propuestas presentadas, a pesar de este trabajo tener su principal foco en la enseñanza de Español como Lengua
Adicional (E/LA), el mismo no se limita a su campo común de estudios, trayendo informaciones de otros dominios
intelectuales y artísticos. Los principales materiales de embasamento son: los documentos oficiales de la educación
brasileña, Bethania Guerra de Lemos (2012), Marisa Lajolo (1996), Alaíde Lisboa de Oliveira (1986).
 
Palabras clave: materiales didácticos, enseñanza. español.

INTRODUÇÃO
 
Faz-se necessário antes de iniciar nossa proposta do presente trabalho, analisar alguns conceitos referentes ao que se
trata de materiais didáticos. E posteriormente, estudar sobre produção, seleção e uso destes no ensino de espanhol
como língua estrangeira, ou como chamamos nos dias atuais, língua adicional.
Por muito tempo, materiais didáticos eram associados no Brasil apenas ou a priori ao livro do discente, do ambiente
escolar. Como podemos verificar no estudo da professora da Unicamp, Marisa Lajolo:
 
Didático, então, é o livro que vai ser utilizado em aulas e cursos, que provavelmente foi escrito, editado, vendido e
comprado, tendo em vista essa utilização escolar e sistemática. Sua importância aumenta ainda mais em países como o

01/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/os_principios_dos_materiais_didaticos_e_a_proposta_de_uniao_entre.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.1-6,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



Brasil, onde uma precaríssima situação educacional faz com que ele acabe determinando conteúdos e condicionando
estratégias de ensino, marcando, pois, de forma decisiva, o que se ensina e como se ensina o que se ensina. (LAJOLO,
1996, p.4)
 
O que pelo contrário, hoje se exige cada vez mais dos educadores/estudantes um uso diversificado de materiais, ou
seja, de diversas naturezas, suportes, além da inter-relação entre disciplinas. Para com isso, estimular o senso crítico
nos alunos, prepará-los para o mundo pós-moderno, globalizado, que rompem suas fronteiras no campo do saber e da
vida cotidiana, multifacetada e midiática.
 
O senso crítico que a escola renovada tem procurado desenvolver trouxe, como consequência, a aceitação menos
benevolente de autoridade única. Eis porque o livro-texto vem perdendo prestígio e seu uso se completa na consulta de
autores variados. (OLIVEIRA, 1986, p. 16)
 
Não podemos nos esquecer que o ambiente educacional, escolar, é um sistema micro que reproduz o sistema macro,
sociedade. Já que, quando observamos uma propaganda, filme ou ouvimos uma canção, não são desassociados os
saberes utilizados nesses gêneros. Então, na medida do possível, sempre se adequando ao público, é cabível que
exploremos os materiais e temas em suas totalidades.
            Em nenhum momento, este estudo pretende desmerecer da função fundamental que o livro físico como material
didático possui no poder de síntese, sistematização e ensino dos conhecimentos humanos. Espera-se, que nós
brasileiros saibamos produzi-lo, analisá-lo e utilizá-lo sem nos tornarmos reféns daquele.
 
DESENVOLVIMENTO
 
            Observa-se a necessidade de união das disciplinas, muitas vezes desassociadas erroneamente, simplificando e
empobrecendo o tema gerador, como por exemplo a separação das aulas de línguas: estrutura da língua ou regras
gramaticais, literatura e produção textual. Sendo que, essas duas últimas são deixadas na maioria das vezes como
segundo plano.
Quando desassociamos, diminuímos ou até desmerecemos certas áreas do saber e desmotivamos os alunos, já que
estes dificilmente conseguem observar as possíveis funções do aprendido no meio social. Por isso, nunca devemos
subestimar a capacidade de um aprendiz seja o nível que for. É o que trata Bethania Guerra de Lemos da Universidade
Autônoma de Madri:
 
Se há formação, estudo constante, conhecimento e escolha consciente de um enfoque metodológico, de um caminho
pedagógico e, além disso, sabe que é preciso envolver seus alunos afetivamente com o que estão aprendendo, os
resultados podem ser realmente surpreendentes. (LEMOS, 2012, p. 24)
 
Na aula da Pós-graduação Lato Sensu da UFS, em 2014, o professor Sandro Drumond Alves citou que a leitura é uma
releitura da obra. O que particularmente me chamou muito a atenção, pois, um estudo de qualidade é aquele em que se
agrega conhecimentos técnicos e culturais, consegue fazer uma interpretação individual e coletiva, e não só reproduz
como também produz algo útil para a sociedade. Tornando-se um cidadão capacitado na totalidade.
Vale defender a presença de obras literárias e artísticas dos países hispânicos nos livros didáticos de espanhol como
língua adicional e porque não aproveitar também de suas adaptações audiovisuais, cumprindo com a necessidade de
utilizar dos diversos gêneros textuais que nos cercam. Com isso, ampliando a visão cultural do aprendiz.
 
Para que o ensino da língua estrangeira adquira sua verdadeira função social e contribua para a construção da
cidadania, é preciso, pois, que se considere que a formação ou a modificação de atitudes também pode ocorrer - como
de fato ocorre - a partir do contato ou do conhecimento com/sobre o estrangeiro, o que nos leva, de maneira clara e
direta, a pensar o ensino do espanhol, antes de mais nada, como um conjunto de valores e de relações interculturais. 
(OCEM, pág. 148)
 
O estudante pode se apropriar de outras culturas, uma vez que este a conheça e se identifique. Isso não quer dizer que
ele abandona sua origem, mas sim agrega novos valores. Foi o que afirmou o pioneiro nos estudos das fronteiras do
sujeito na pós-modernidade, Homi K. Bhabha (1998): “a questão da identificação nunca é a afirmação de uma
identidade pré-dada, nunca uma profecia autocumpridora - é sempre a produção de uma imagem de identidade e a
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transformação do sujeito ao assumir aquela imagem”.
            Através de conhecer a cultura alheia (abrindo aspas neste termo: inicialmente do outro), aprende-se a respeitar
as diversidades e reconhecer-se como pertencente da própria cultura. E por que não podemos nos apropriar daquela, já
que hoje se estuda em diversas áreas o sujeito no ‘entrelugar’?
 
A identidade cultural se refere ao grau em que uma pessoa se sente conectada, parte de um grupo cultural, ao próprio
grupo de referência no qual cresceu: inclui uma complexa combinação de fatores, tais como auto-identificação, sentido
de pertencimento ou exclusão, desejo de participar em atividades de grupo. (PARAQUETT, 2010, p. 143)
 
Cabe reafirmar a relevância de se fazer um estudo comparativo e intersemiótico, utilizando de recursos multimidiáticos
no processo de ensino-aprendizagem. O que tende para a não limitação ao livro didático, mesmo sabendo que este é
ainda o material mais acessível nos ambientes educacionais de nosso país.
 
Em certo sentido, possibilitam a redefinição de alguns aspectos centrais na observação da linguagem em uso, como por
exemplo a relação entre a oralidade e a escrita, desfazendo ainda mais as suas fronteiras. Esses gêneros que
emergiram no último século no contexto das mais diversas mídias criam formas comunicativas próprias com um certo
hibridismo que desafia as relações entre oralidade e escrita e inviabiliza de forma definitiva a velha visão dicotômica
ainda presente em muitos manuais de ensino de língua. (MARCUSCH, 2003)
 
            Ainda defendendo o uso da literatura e demais representações artísticas nas aulas de língua espanhola,
podemos refletir o que Alaíde Oliveira (1986) cita sobre o papel do livro didático: “deve servir ao ensino e por isso
mesmo informar, formar, comover”. É dizer, além dos conhecimentos técnicos da língua, pode-se e deve-se verificar a
autonomia da formação através da produção, comover, desestabilizar e tornar comum a apreciação de obras
intelectuais do homem.
            Então, como sugerido pelo pensador contemporâneo Edgar Morin em sua teoria sobre o estudo complexo,
seguem dois exemplos de propostas didáticas de como abordar determinada temática contemplando e relacionando
áreas do conhecimento, de maneira que seja proporcionado um estudo mais amplo e significativo para quem ensina e
aprende.
 
Primeira proposta:
 
Esta proposta apresenta em uma só atividade três gêneros textuais de diferentes naturezas que acercam
gradativamente o aprendiz aos conteúdos implícitos.  Estima-se também com tal abordagem a união entre as quatro
habilidades que compõe a comunicação: auditiva, leitora, escrita y oral (FILHO, 2008).
 
TEMA: dicotomia versus complexidade.
ATIVIDADE: Análise comparativa entre textos de três países hispano-falantes: México, Argentina y Cuba.
TIPO DE ATIVIDADE: aprendizagem com observação, teoria e prática.
CONTEÚDO: abordagens interpretativas – Frida Kahlo (pintura Autorretrato en la Frontera entre México y los
Estados Unidos); Diego Torres (videoclipe e letra de Andando); Tomás Guitiérrez Alea, Juan Carlos Tabío y Senel Paz
(trailer do filme “Fresa y Chocolate”).
PÚBLICO: alunos do terceiro ano do ensino médio.
DINÂMICA: aula expositiva, leitura coletiva e debate.
DURAÇÃO: duas ou três aulas de 50 minutos cada.
MATERIAL NECESSÁRIO: arquivos da pintura, do videoclipe e do trailer; fotocópias com a letra musicada; computador;
projetor; caixas de som; quadro; e pincel.
JUSTIFICATIVA:
A proposta é trazer uma aprendizagem interdisciplinar e sobretudo significativa para os alunos, já que, estes partirão de
um gênero mais ou menos comum a todos na sociedade contemporânea (a depender da ordem de apresentação dos
textos) para uma análise coletiva dos elementos que os compõem como os recursos linguísticos, artísticos y visuais:
linguagem verbal e não verbal.
O professor deve “dar vozes” a seus alunos, fazer debates, interpretações coletivas de diversos gêneros textuais e pedir
para que eles façam seus próprios textos, baseados nos vistos anteriormente, na aula ou não. Assim, os alunos
perceberão sua importância para a sociedade e o dever de estar em constante aprendizagem para que consigam
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interagir com todos nas diversas situações da vida.
Depois de toda parte de observação e debates, nas apresentações dos trabalhos finais, se espera que os alunos se
sintam orgulhosos de haverem produzido suas próprias cenas como as autênticas dos países hispânicos, e defendido
uma abordagem como faz o professor.
 
A aprendizagem de uma língua estrangeira 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 aluno como ser discursivo, ou seja, sua construção como sujeito do discurso
via língua estrangeira. Essa construção passa pelo envolvimento do aluno com os processos sociais de criar
significados por intermédio da utilização de uma língua estrangeira. (PCN, ensino médio, p. 19)
 
Se o professor ou aprendiz se limita a um conhecimento separado, aquele sentirá dificuldades quando exposto às ações
reais da vida cotidiana, nos conhecimentos contextualizados.
Com propostas como a apresentada, é esperado auxiliar os estudantes de línguas na formação de suas visões
crítico-construtivas de mundo, para que estes se convertam em pensadores autônomos y cidadãos ativos na sociedade.
Nas aulas de línguas, o professor precisa fazer com que os alunos percebam a importância de uma boa produção
(escrita ou oral) e interpretação, partindo da ideia que todo texto tem seus dois pontos fundamentais: emissor e receptor.
Com isso, todos se preocuparão mais com seus interlocutores, quando produzam os enunciados mentalizados.
DESENVOLVIMENTO:

• Expor o quadro da mexicana Frida Kahlo e analisá-lo coletivamente seguindo primeiramente a visão dicotômica
(Platão), depois confrontando com a visão complexa (Edgar Morin);

• Exibir o videoclipe e analisar a letra da música de Diego Torres, principalmente os adjetivos e advérbios
apresentados. Tal análise deve seguir a mesma linha da feita no quadro de Frida;

• Explanar um pouco sobre o contexto histórico de Cuba anterior e pós-revolução, aproveitando-se das opiniões e
conhecimentos dos alunos;

• Exibição do trailer do filme cubano “Fresa y Chocolate”, seguida de análise dos recursos audiovisuais percebidos
pelos alunos;

• Comentários sobre o tema da aula e solicitação para que os alunos se dividam em grupos de cinco pessoas para
lerem o conto cubano originador do filme “Fresa y Chocolate”. Obs.: o conto “El lobo, el bosque y el hombre
nuevo” está disponível nas ferramentas de pesquisa da internet em PDF;

• Solicitar um trabalho de adaptação e dramatização de alguma cena do conto para próxima aula, sendo que cada
grupo terá que justificar o porquê da escolha e abordagem;

• Apresentação das cenas de no máximo cinco minutos cada;
• Comentários finais do professor sobre as produções dos alunos.

AVALIAÇÃO:
A avaliação faz parte da aprendizagem como um todo, pois o estudante é um ser ativo nesta prática, e com isso, muitas
vezes não se distingue entre a explanação e avaliação. Em outras palavras, podemos avaliar nossos discentes durante
todo o decorrer das aulas.
O conteúdo principal desta proposta é a comunicação. Assim que, a avaliação pode ser feita de maneira mais ampla e
geral, sem foco nos erros gramaticais ou de pronúncia por exemplo.
 
es posible plantear preguntas de comprensión como (…) que supongan la comprensión global del texto (tema tratado,
situación), que exijan que el estudiante haga referencias, argumente o ejemplifique con base en la información presente
en el texto (…) activar su conocimiento de mundo, establecer relaciones con los conocimientos que poseen sobre el
tema o situación, predecir información, relacionar datos, etcétera. (FERNÁNDEZ; BAPTISTA, 2010, p. 17-18)
 
Habilidades a serem avaliadas durante as aulas:

• Auditiva y leitora: decodificação e análise comparativa entre as diferentes linguagens apresentadas através dos
gêneros textuais;

• Escrita: produção do trabalho extraclasse (roteiro da escolhida);
• Oral: debate e apresentação do trabalho extraclasse.

 
Segunda Proposta:
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Esta proposta apresenta seis gêneros textuais com elementos culturais de 4 países hispano-falantes, além de Inglaterra
e Brasil. A abordagem não é muito diferenciada da proposta apresentada anteriormente, pois, tem-se o enfoque na
comparação intersemiótica: decodificação, leitura, análise, debate e produção textual.
 
TEMA: A representação feminina nas obras literárias e cinematográficas.
ATIVIDADE: Estudo crítico-analítico sobre como são representadas as mulheres nas produções artísticas.
TIPO DE ATIVIDADE: aprendizagem com observação, debate e prática.
CONTEÚDO: abordagens interpretativas – trecho do filme espanhol “Princesas”; videoclipe e letra musicada de “Me
llaman Calle” – Manu Chao, tema do filme; trechos de “La Celestina” (Fernando de Rojas) e “Romeu e Julieta” (William
Shakespeare); trecho de “Dom Casmurro” – Machado de Assis e sua versão televisiva; Redondillas – Sor Juana Inés de
la Cruz.
PÚBLICO: alunos do terceiro ano do ensino médio.
DINÂMICA: aula expositiva, leitura coletiva e debate.
DURAÇÃO: cerca de quatro aulas de 50 minutos cada.
MATERIAL NECESSÁRIO: arquivos da pintura, do videoclipe, do trailer e da minissérie; fotocópias com a letra
musicada; computador; projetor; caixas de som; quadro; e pincel.
JUSTIFICATIVA:
Estimular a leitura de textos da Literatura Universal a partir de gêneros mais aparentes na sociedade
pós-contemporânea, como é o caso da música, videoclipe e filme.
Com um tema central, busca-se seguir uma linha comparativa entre tais gêneros e estilos de escrita/produção para
colaborar na formação crítica e plural do corpo discente. Observando valores que muitas vezes nos passam
despercebidos em discursos presentes no meio social.
Espera-se um estudo por meio de análises e debates coletivos, sempre exaltando a autonomia didática de como cada
professor prefira abordar os textos e tema em questão.
DESENVOLVIMENTO:

• Exibição do trecho do filme espanhol “Princesas” e do videoclipe “Me llaman calle”, seguido de debate;
• Leitura comparativa entre trechos da tragédia inglesa “Romeu e Julieta” e a tragicomédia “La Celestina”;
• Leitura do último capítulo de “Dom Casmurro”, exibição de alguma cena da minissérie “Capitu”, breve

contextualização e debate;
• Apresentação sobre Sor Juana Inés de la Cruz e análise do poema do barroco mexicano, seguido de debate;
• Divisão em grupos de quatro ou cinco alunos para produção do trabalho final;
• Exposição dos trabalhos dos grupos;
• Feedback do professor sobre as participações dos alunos.

AVALIAÇÃO:
A avaliação se dará em todo o processo de ensino-aprendizagem. Porém, como trabalho final o professor pode pedir
produções desde cartazes, até caracterização e monólogo de personagens femininos, sempre com o cuidado para que
todos compreendam a pluralidade de personalidades, que tenham cuidado com as criações y estereótipos no meio
social.
Habilidades a serem avaliadas durante as aulas:

• Auditiva y leitora: decodificação e análise comparativa entre as diferentes linguagens apresentadas através dos
gêneros textuais;

• Escrita: produção do trabalho avaliativo (cartaz ou roteiro);
• Oral: debate e apresentação do trabalho final.

 
CONCLUSÃO
           
            Todas as matérias citadas neste artigo têm grande importância para um ensino de qualidade, nenhuma tem
maior peso sobre a outra. Elas precisam ser estudadas de maneira contextualizada, assim sendo, fica difícil
desassociá-las.
            Isso também serve para a não limitação ao livro didático como recurso educativo. Apesar de sabermos que
perdura sendo o material mais utilizado nas escolas brasileiras, o docente tem autonomia para agregar novas fontes e
suportes em suas aulas.
            Precisamos de materiais didáticos interdisciplinares e multimidiáticos para que, desta forma, os professores
ampliem seus conhecimentos e se sintam cada vez mais capacitados a passarem a arte do saber, de maneira plural.
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Assim sendo, também ampliando os conhecimentos de seus alunos.
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