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RESUMO

Durante décadas, o ensino de Língua Estrangeira (LE) no Brasil esteve pautado na gramática, voltando- se à memorização e a classificação gramatical. Com o

desenvolvimento dos estudos linguísticos, a língua passa a ser concebida como recurso de interação social. A partir desses pressupostos, o presente artigo

enfatiza o aprendizado da gramática de Língua Espanhola através de textos literários. Entre outros, este artigo tem como objetivo abordar a mudança na

concepção de como trabalha a gramática e suas aplicações para o ensino da Língua Espanhola. Pretende- se com a revisão teórica verificar pelas Orientações

Curriculares Nacionais (2006) como melhor usa os textos literários nas aulas de espanhol no ensino médio.

PALAVRAS-CHAVE: Gramática; Língua Espanhola; Texto literário.

RESUMÉN

Mientras década, la enseñanza de Lengua Extranjera (LE) en Brasil fue guiado por la enseñanza de la gramática, basada en la memorización y clasificación

gramatical. Con el desarrollo de los estudios linguísticos, la lengua se concibe como un medio de interación social. La partir de ese presupuesto, lo regalo

artículo fue hecho con énfasis en el aprendizado de la gramática de Lengua Española por medio de textos literarios. Entre otros, este artículo tiene como

objetivo estudiar los cambios de la concepción de como trabajar la gramática y sus aplicaciones para la enseñanza de la lengua española. Tiene la intención con

la revisión teórica verificar se por las Orientaciones Curriculares Nacionales (2006) como mejor usar los textos literarios en las clases de español en el ensino

medio.

PALABRAS CLAVE: Gramática; Lengua Española; Texto literario.

1 INTRODUÇÃO
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O ensino de Língua Estrangeira (LE), nesse caso Língua Espanhola, sempre foi alicerçado na prática dos exercícios gramaticais. No entanto, estudos atuais

ressaltam que os alunos devem desenvolver competências sócio-cognitivas, para que os mesmos sejam capazes de produzirem enunciados complexos, sendo

eles sujeitos do processo de ensino- aprendizagem.

A utilização dos textos literários (TL) nas aulas de Língua Espanhola possibilita ao professor trabalhar temáticas variadas que estão agregadas aos textos

promovendo vasta discussão sobre temas diversos. Portanto, é preciso que o ensino de Língua Espanhola seja plural, pois é necessária a interação

professo-aluno para que a aprendizagem ocorra efetivamente.

Diante do exposto, tem-se que o trabalho com TL possibilita uma nova forma de se trabalhar a língua, já que amplia o repertório cultural do aluno propiciando a

oportunidade do professor observar a expressão oral e escrita dos alunos em sala de aula.

Pretende- se com o presente artigo abordar a utilização de textos literários na aula de Língua Espanhola como foco principal de ensino. E sua utilização

associada ao ensino da Gramática Normativa desenvolvendo no alunado competências critico-reflexiva e gramatical. A competência gramatical será vista aqui,

como instrumento de uso. E a critico-reflexiva se desenvolverá como processo de interação e reflexão dos textos abordados em sala de aula. É importante

ressaltar que tais metodologias facilitam a aprendizagem de uma segunda língua como afirma as Orientações Curriculares Nacionais (OCNs).

Sendo que a gramática apenas uma das formas dessa divisão, configuração também por outros eixos, entre eles o da coesão, da

coerência, da relação com o outro, da adequação a contextos e situações (...) o ensinar a língua não se confunde com um abandonar

totalmente a reflexão sobre o modo como se apresenta essa língua. (BRASIL, 2006, P. 145).

Vale atentar que os TL passam a ser utilizados para abordar a gramática de forma contextualizada e não como um pretexto para o ensino gramatical. Por essa

razão, escolhe- se o mesmo, como objeto de análise, a fim de verificar como a gramática pode ser abordada.

Neste contexto, o objetiva-se nesse trabalho responder a seguinte questão: como os textos literários podem ser trabalhados de forma interativa para o

desenvolvimento de competências e habilidades critico-reflexiva e ainda como a gramática em Língua Espanhola pode ser trabalhada através desses textos

literários?

Tal dificuldade de trabalhar a linguagem textual e ao mesmo tempo a gramática de forma dinâmica e conceitual evidenciou a necessidade de pesquisar o

assunto de forma estrutural.

O presente artigo está estruturado da seguinte forma: na primeira parte, destaca-se a Gramática Normativa (GN) e os textos literários (TL) no ensino médioe

sua função no ensino de língua espanhola. Na segunda, frisa-se o TL como recurso para o ensino da gramática de E/LE. Já na última parte, evidencia- se uma

sugestão de atividades para serem desenvolvidas em sala.

2 A GRAMÁTICA NORMATIVA (GN) E OS TEXTOS LITERÁRIOS (TL) NO ENSINO MÉDIO: SUA FUNÇÃO NO ENSINO DE LÍNGUA ESPANHOLA

Durante a história do ensino da língua estrangeira no Brasil a gramática protagoniza diferentes papéis frente às abordagens e os métodos de ensino como

agente principal. A gramática era o foco de atenção durante o Método tradicional, pois servia como recurso auxiliar na compreensão de textos e na tradução. No

Método Direto, a gramática passou a ocupar um plano secundário, visto que a ênfase era na língua oral. A meta a ser atingida era a comunicação oral em

situações cotidianas, por isso, as regras e os usos gramaticais não eram explicitados ou comentados pelo professor.
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Já no Método Áudio- linguístico (ou áudio- lingual), a gramática é vista como facilitadora da organização de elementos linguísticos na produção de palavras ou

frases que possibilitam a comunicação. No Método Comunicativo, a gramática é determinada de acordo com as necessidades do aprendiz, visto que os

conteúdos são definidos pelos contextos comunicativos. No Enfoque por Tarefas, a gramática tem papel secundário, pois a ênfase é nas atividades que ativam

os processos de comunicação na sala de aula.

Aprender uma LE no Brasil significou por muito tempo dominar sua gramática, visto que de acordo com a abordagem ou o método de ensino, o enfoque na

gramática era diferenciado, o que não pressupunha utilizá- la na prática. Sabe- se que toda prática necessita de um respaldo teórico como enfatiza Pérez

(1999):

E podemos completar que no processo de ensino e aprendizagem, a comunicação oral e a escrita necessitam apoiar- se no estudo da

gramática, pois ela é parte importante de todo um processo que envolve também outras competências e habilidades (PÉREZ, 1999, P. 11).

De acordo com Jovanovic (1986, p. 153), “o ensino de Línguas Estrangeiras sempre manteve a Gramática Normativa (GN) em lugar de destaque, dando aos

exercícios estruturais um lugar privilegiado, a fim de levar o aluno a produzir respostas sempre corretas”. Dentro desse aspecto, durante décadas, o ensino de

LE esteve orientado na GN, voltando-se à memorização e à classificação gramatical. O século XX presenciou um amplo desenvolvimento de estudos da

gramática. Dentre esses estudos, pode-se citar da Linguística Textual. A partir de tal estudo, a gramática passa a ser concebida como atividade social, histórica

e cultural, com propósitos comunicativos.

Esta realidade gerou uma mudança na forma de ensinar a Gramática Normativa no Brasil, a mesma passa a ser trabalhada com base em diversos gêneros

textuais. Como afirma Santo (2002):

Passou-se, assim, a prescrever que a aprendizagem da leitura e da escrita deveria ocorrer em condições concretas de produção textual.

Desloca-se o eixo do ensino voltado para a memorização de regras da gramática de prestígio e nomenclaturas. (SANTOS, 2002, p. 30).

Com base nos OCNs, o ensino da gramática de E/LE no ensino médio terá como objetivo estimular o desenvolvimento da competência comunicativa do aluno,

isto é, usar a língua de forma variada e, principalmente, adequada ao contexto comunicativo de uso. Ainda segundo OCNs (2006, p.144), “o conhecimento

gramatical necessário em língua estrangeira deve levar o estudante a ser capaz de produzir enunciados – simples ou complexos – que tenham uma função

discursiva determinada”.

No que se referem ao ensino da gramática, as OCNs (2006, p.144) sugerem um novo enfoque na abordagem dos conteúdos gramaticais. Assim, “o foco da

gramática deve voltar-se para o papel que ela desempenha nas relações interpessoais e discursivas”. A partir desse cenário, o texto passa a ser objeto de

ensino.

Com isso, a gramática passa a ser abordada de forma contextualizada, por meio do sentido do texto. Em outras palavras, o uso da língua passa a ser estudada

tendo com base textos e discursos que ocorrem em situações comunicativas do cotidiano, por meio dos mais diversos gêneros.

Dessa forma ao trabalhar com TL o professor de língua espanhola pode expor o aluno a outros tipos de gramática, além da normativa, como forma de

complementar os conhecimentos da língua meta, combater o preconceito linguístico e expor ao aluno “amostras” de uso real da língua estudada. Por sua vez, os

alunos necessitam serem conhecedores de que o texto literário tem um objetivo a ser alcançado e que é um dos vários mecanismos para a aquisição de uma

nova Língua. Como expõe os OCNs:
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No ensino de uma língua estrangeira é a amostragem e a reflexão sobre a divisão que nela mesma se organiza, sendo que a gramática

representa apenas uma das formas dessa divisão, configurada também por outros eixos, entre eles o da coesão, da coerência, da relação

com o outro, da adequação a contextos e situações. (BRASIL, 2006, P. 145).

Para tanto, os alunos devem ser conduzidos a uma reflexão conjunta, com a finalidade de identificar as estratégias de aprendizagens utilizadas, verificar se os

objetivos foram alcançados, como também, opinar e sugerir para potencializar a atividade. Esse procedimento contribui para o processo de autonomia do aluno

além de valorizar o texto literário.

3 O TEXTO LITERÁRIO: CONTEXTUALIZAÇÃO E O ENSINO DA GRAMÁTICA DE E/LE

Conceber o TL como recurso de ensino e aprendizagem da gramática E/LE é entendê-lo como lugar de entrada para um diálogo com o conhecimento

multicultural, é colocá-lo como um ato ativo, no processo de aquisição de uma segunda língua (L2). Segundo Prado o texto literário é definido como:

Um texto é literário quando possui literariedade, ou seja, possui a propriedade artística que torna um texto em literatura. Algumas

dessas características são formais: a estrutura do texto e a riqueza da linguagem (...) outras são de ordem do conteúdo: a finalidade,

o caráter ficcional e o caráter ideológico. (PRADO, 2008, p. 10- 11).

Para Mendonza (2007, p.24), a dificuldade didática com relação ao ensino da gramática a partir de tais textos deve-se, dentre outros motivos, à falta de

definições quanto ao que é literatura, o que confere a qualidade literária a um texto ou por que um texto é ou não literário.

Na linguagem não-literária predomina uma finalidade prática, pretende-se transmitir uns conteúdos específicos e a forma só interessa sempre e quando mostre

com exatidão e correção aquilo que se quer transmitir. Segundo Mendonza (2004, p.132) “o enunciador possui uma intenção informativa e utiliza uma

linguagem objetiva”. No discurso literário não só os conteúdos são importantes, mas também a forma. A forma interessa tanto ou mais que os conteúdos que se

quer transmitir.

Entende- se que, às vezes, o reconhecimento de um texto como literário, por parte do leitor é mais importante que a própria definição de literário. De acordo

com Aragão (2006), muitos críticos concordam que a classificação de “literário” de alguns textos está mais embasada em um consenso social que em

características ou qualidades intrínsecas, que nem sempre são observadas em todas as obras consideradas literárias. Ainda segundo a autora, há alguns

critérios, sugeridos por críticos, para resolver essa questão da literariedade. São eles:

(…) a aceitação da obra pela comunidade, a forma estética da mensagem, a intenção do autor, os valores artísticos do texto; os recursos

formais que servem para “desautomatizar” a mensagem; os traços peculiares da linguagem artística, como a plurissignificação, a

conotação; e; finalmente, a ficcionalidade. (ARAGÃO, 2006, P.46).

As Orientações Curriculares Nacionais para o ensino médio (2006, p.131) apontam para a necessidade de organizar o ensino de Espanhol de modo diversificado

“é crucial que fiquem bem claras as diferenças que deve haver entre o papel da LE e a forma de aborda- la no âmbito da educação regular e no âmbito do

ensino livre”. Para isso, é fator determinante a contextualização da gramática de E/LE no âmbito dos conhecimentos didáticos.

Ressalta-se que, faz-se necessário trabalhar informações atualizadas sobre os novos métodos, a fim de tornar os conteúdos mais significativos para os
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estudantes de L2. Uma estratégia que pode despertar grande interesse é a utilização de TL nas aulas E/LE. Contudo, se por um lado estes textos são ferramenta

didática que pode contribuir para a ampliação conceitual do aluno, tanto gramatical como cultural, por outro lado, o processo requer uma adequação

metodológica por parte do professor, na medida em que difere consideravelmente das aulas tradicionais. Aebersold e Field afirmam a utilidade do mesmo nos

seguintes aspectos:

Achamos o texto literário muito útil para melhorar as habilidades dos alunos, ajudá-los a compreender diferenças culturais e ampliar

oportunidades para seu crescimento pessoal. Usar vários tipos de textos desafiará e enriquecerá tanto o professor como também os

alunos. (AEBERSOLD E FIELD, 1997, p. 165).

Para Aebersold e Field (1997) dois critérios devem ser levados em consideração durante a escolha dos textos, são eles: o conteúdo cultural dos textos e a

relevância dos textos para a realidade de vida dos alunos. No caso do ensino de língua espanhola muitas vezes o aluno não tem conhecimento cultural dos

países falantes da língua espanhola dentro do seu contexto, para que haja aproveitamento adequado deve- se proporcionar oportunidades em que o aluno

tenha a influência da variedade de textos multiculturais.

Assim, um dos desafios dos professores é que para se trabalhar a gramática com TL requer um planejamento de seleção, visando á realidade daqueles que irão

usufruir deles. O educando tem que descodificar o material escrito e ser capaz de ampliar seu universo de sentido. Nesse sentido, o papel dos professores passa

a ser fundamental no processo de aprendizagem. Como enfatiza Mendonza (2007, p.73) quando afirma que é necessário estabelecer critérios para a seleção do

texto literário a ser utilizado na sua aula, levando em consideração que “cada texto tem seu momento para oferecer suas próprias possibilidades formativas no

processo de aprendizagem de LE”

O professor que utilizá- o como guia para ensinar à gramática, deve fazer uma boa revisão de material, pois proporcionará a seu aluno a possibilidade de leitura

efetiva de um texto, visto que, segundo Ruiz (2001, p. 254), o principal critério para sua definição é “a possibilidade de gerar réplica que o todo do texto

contém em si de modo intrínseco”. A concepção que o professor tem, portanto, sobre o que é um texto e sobre o que é a língua é o fator determinante de como

irá realizar sua intervenção no texto sem o prejudicar.

No entanto, ao adotar uma concepção social, vendo a língua como uma forma de interação, o professor preocupa- se com fatores que interferem na construção

do significado e que não são exclusivamente linguísticos, tais como a situação, o conhecimento compartilhado e as inferências. As Orientações Curriculares para

o Ensino Médio aconselham os professores a adotarem uma perspectiva de interação:

Não se pode dizer que o sentido de um texto já está dado pelos recursos linguístico pelos quais esse texto é construído. Afinal, o sentido

atribuído ás formas simbólicas está relacionado aos usos que os grupos fazem dos sistemas nos quais elas se encontram; portanto é

variável, assim como são distintos os grupos sociais. (BRASIL, 2006, p.25).

O uso do TL nas aulas de espanhol do ensino médio engloba todos esses aspectos, uma vez que entre tantos suportes de ensino, se destaca, principalmente,

por seu valor autêntico, cultural, pragmático e sociolingüístico, além de formação crítica e leitura, caracterizada principalmente pela negociação de sentido

permitida pelo mesmo, em específico. Segundo Widdowson (1984, p.156), “o texto literário é superior aos diálogos habituais usados, tradicionalmente, nos

manuais de ensino, por ser capaz de mostrar a língua como criação de sentido”.

É importante salientar que estes textos não devem ser utilizados nas aulas de Espanhol como língua estrangeira, no sentido de ser usado somente para, por

exemplo, identificar algumas classes gramaticais indicadas pelo professor. Para esse tipo de atividade, o professor pode utilizar outro gênero textual, com
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menos riqueza. Souza aborda esse assunto dizendo que:

Se o professor possui a intenção de trabalhar no texto aspectos de natureza gramatical ou aspectos relacionados à apreensão do

vocabulário pode utilizar materiais previamente preparados para este fim. Contudo, se a intenção do professor é conduzir o aluno a entrar

em contato com a complexidade presente no ato de compreender, ou de propor uma leitura para que os alunos desenvolvam habilidades

de interpretação, é de extrema importância que o docente escolha materiais autênticos para lograr o fim desejado. (SOUZA, 2008, p.33).

Entende-se, ainda, que o TL é um recurso a mais que pode ser usado pelo professor, porém não o único; e também que a atividade desse professor não se

limita somente ao momento da sala de aula. Segundo Chiappini (2007, p. 168) ”Isso não significa que os textos literários tenham mais qualidade (...) porem

uma estratégia de leitura mais adequada para ensina”. Pois este tem a capacidade de suprir as lacunas educacionais e de auxiliar no desenvolvimento das

potencialidades gramaticais.

Antes disso, ele deve pensar sobre as necessidades dos alunos e quais os objetivos a serem alcançados durante a aula, para depois definir o que e como

ensinar. Segundo Zilberman (2003, p.28), “ao professor cabe o desencadear das múltiplas visões que cada criação literária sugere, enfatizando as variadas

interpretações pessoais”, ou seja, as percepções e a leitura que cada aluno faz sobre o texto literário pode ser motivada ou não pelo professor, de acordo com

sua prática docente.

4 SUGESTÃO DE ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDADE EM SALA DE AULA

Aprender a gramática em E/LE através de textos literários é fundamental para o processo de aprendizagem do aluno, sendo que a sala de aula é o espaço

necessário para o desenvolvimento desta prática. O ensino da gramática acontece em várias etapas e níveis, nas quais um depende do outro, cabem os

profissionais da área incentiva á prática e o aperfeiçoamento do mesmo, pois contribui para que o aluno se familiarize com a língua estudada. “Como afirma

Chiappini (1997, p.76) o professor assegura um desenvolvimento eficaz da linguagem quando usa a gramática em suas aulas para inserir inovações”.

A proposta aqui apresentada tem como objetivo sugerir uma atividade que pode ser desenvolvida com a gramática de língua espanhola utilizando textos

literários. Propõe- se, portanto, uma atividade envolvendo um texto poético e um conto que pode ser aplicada em sala de aula. Cabe ao professor na realização

desta ajudar aos alunos a compreender as informações retiradas dos textos com propósitos de levar à reflexão efetiva sobre os textos lidos.

Proposta: O ensino da gramática de língua espanhola através de textos literários.

Objetivo: Pratica os conhecimentos e as habilidades que se requer para utilizar componentes gramaticais e interpretar textos escritos em língua espanhola.

Nível de ensino: Intermediário.

Procedimento: Uma das primeiras etapas da atividade é conscientizar o aluno da diferencia entre os textos literários. Para isso, compara-se um os texto, mas

de maneira diferente. Apresenta-se primeiro o texto literário “Angelitos negros”, (anexo 1) em uma etapa de pré-leitura. A “pré-leitura” em que se trabalha com

elementos culturais relevantes em relação ao texto (momento histórico e social), a fim de conscientizar, ou seja, preparar o aluno para ler o texto. Parte-se,

então, para a leitura em si do texto, pedindo aos alunos que identifiquem o gênero textual.

Após a análise do texto literário, apresenta- se um conto “Continuidad de los Parques” do escritor argentino Julio Cortázar (anexo 2) logo depois apresenta
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perguntas de interpretação e gramaticais (anexo 3). As perguntas têm como objetivo levar o aluno a perceber a diferença dos objetivos existentes nos dois

textos: o primeiro descreve subjetivamente o que é pintar para o enunciador enquanto o segundo temos a realidade de um leito e a realidade da história que

leitor está lendo. Só que ao final, ambas as realidades se encontram. Em um tipo de jogo em que um homem ler um livro no qual um casal de amante dispõe-se

assassinar ao homem que ler este livro.

Além de promover habilidade e aprimora o conhecimento da língua espanhola. Nessa atividade, os alunos trabalham a interpretação textual, interagem com

outros alunos e usam o pensamento criativo seguindo as instruções do exercício. Portanto tem a finalidade de oferecer aos discentes os fundamentos básicos

para formação deles.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo de ensino e aprendizagem da E/LE precisa basear-se em práticas diversas e incluir uma pluralidade de textos da qual o TL não deve estar ausente.

Ao lado de outros textos autênticos, o mesmo constitui uma oportunidade de preparar o educando para pensar criticamente e integrar-se culturalmente. O TL

não é, evidentemente, o único a propiciar trocas interculturais, mas é singular no tipo de reflexão que provoca sobre a linguagem.

Como se procurou explicitar, por meio de um breve levantamento teórico, nota- se que estes textos são um instrumento importante no ensino e aprendizagem

da gramática de língua espanhola. Por isso, percebe- se que propicia uma compreensão de mundo e de conhecimento mais amplo para a aprendizagem do

aluno.

Com base nos aspectos acima, observa- se, que a competência gramatical é uma habilidade complexa que traz subjacente, tanto à sua prática quanto ao seu

processo de ensino aprendizagem. Ao mesmo tempo, foi sugerida uma atividade completamente contextualizada mostrando que é possível explorar tanto a

parte gramatical da língua, como os outros aspectos relevantes dos textos apresentados ao longo deste trabalho.

Portanto, o TL na aula de língua espanhola, muito além de um instrumento a mais no ensino da língua e da cultura, permite desenvolver novas competências

(como a própria competência de leitura de textos literários) e, trabalhado de forma dinâmica, pode contribuir para a formação de leitores.
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Texto 1

Angelitos negros

Pintor, que pintas con amor

¿ Por qué desprecias su color...

Pintor nacido en mi tierra

Con el pincel extranjero

Pintor que sigues el rumbo

De tantos pintores viejos

Aunque la virgem sea blanca

Pintame angeltos negros

Que também van AL cielo

Todos los negritos Buenos

Pintor, que pintas con amor

¿ Por qué desprecias su color

Si sabes que en el cielo

También los quiere Dios?

Pintor de santos de alcoba

Si tienes alma en el cuerpo
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¿ por qué pintar tus cuadros

Te olvidaste de los negros?

Siempre que pintas Iglesias

Pintas angelitos bellos

Pero nunca te acordaste

De pintar un Angel negro

Pintor, que pintas con amor

¿ Por qué desprecias su color

Si sabes que en el cielo

También los quiere Dios?

(ÁNDRE, Eloy Blanco. Giraluna. Madrid: 1959, p. 122)

Texto 2

Continuidad de Los parques

(Cuento. Texto completo)

Julio Cortázar

Había em pezado a leer la novela unos días antes: La abondonó por negocios urgentes, volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca; se dejaba interesar

lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de

aparcería, volvió al libro en la tranquilidad del estúdio que miraba hacia el parque de los robles. Lo Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que

hubiera molestado como una irritante posibilid de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y las imágenes de los

protagonistas; la ilusión novelesca lo ganó casí en seguida. Gozada del placer casi perverso de irse desgajado línea de lo que lo rodeaba, y sentir a la vez que su

cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos dequín al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el

aire del atardecer bajo los robles. Palabras a palabras, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y

adquirían color y movimento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa; ahora llegaba el amante, lastimada

la casa por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangue con sus besos, por él rechazaba las caricias,no había venido para repetir las

ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El pontra puñal se entibiaba contra su pecho, y debajo latia la

libertad agazapada. Un diálago anhelante corria por las páginas como un arroyo de serpiente, y se sentia que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas

caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario

destruir. Nada había sido olvidado: coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora cada intante tênia su empleo minuciosamente atribuído. El doble

repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla.Empezaba a anochecer.
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Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esparaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la

senda opuesta él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la

bruma mala del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladar, y no ladran. El mayordomo no estaria a esa hora,y no estaba. Subió los

três peldaños del porche y entro. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer: primero una sala azul, después una galeria, una

escalera alfombrada. En lo alto, dos puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre

en el sillón leyendo una novela.

(PIÑEYRO, Fabian. Pesquisa e Literatura hispano-americana. Aracaju: 2007 p. 68)

ATIVIDADE

1. A partir da leitura dos textos 1 e 2, pode- se concluir que tipos de gêneros textuais são?

Se sim, quais são eles?

Justifique.

________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Com base na leitura do texto e sua interpretação qual é o objetivo e intenção do autor de cada texto?

________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Quais são as características dos textos que te ajudaram a perceber o tipo gênero textual?

________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Essas características estão apresentadas de maneira semelhante?

Justifique.

________________________________________________________________________________________________________________________________

As questões seguintes abordam conteúdo de gramática de língua espanhola (atente para o fato de que as resposta deverá ser com base nos textos).

5. A partir da leitura de um trecho do texto(Continuidad de Los parques) abaixo, encontre o pronome possessivo.

“Lo Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que hubiera molestado como una irritante posibilid de intrusiones”.

A) Lo Arrellanado en su sillón favorito.

B) De espaldas a la puerta.

C) Molestado como una irritante posibilid de intrusiones.

6. De acordo com o texto (Angelitos negros) pode se afirma que a proposição

onde encontra o pronome indefinido é a frase:
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a) ¿Por qué desprecias su color...

b) Pintor nacido en mi tierra.

c) Todos los negritos Buenos.

7. Qual pronome indefinido substitui a palavra “todo” sem sofrer alteração no

Significado da frase do texto (Angelito negro) abaixo:

“Un substancia de color verdoso que cubre cada el cuerpo de la dama.”

a) Nada

b) Todo

c) Tal

Gabarito: 5; a. 6; c. 7; b
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