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Recebi, com alegria e senso de responsabilidade, o convite para redigir este 

prefácio. Como fundadora da APEMG e sua presidente por três ocasiões, incluindo a 

primeira diretoria, me sinto verdadeiramente honrada com este convite e profundamente 

gratificada com o percurso realizado pela Associação, não sem enfrentar muitos 

percalços pelo caminho, mas igualmente acumulando algumas conquistas importantes, 

das quais o presente volume é, apenas, uma pequena amostra.

Ter nas mãos um volume que reúne dez trabalhos de diversos autores 

provenientes de diversas regiões do Brasil e, em especial, do nosso Estado de Minas 

Gerais, com temáticas que gravitam em torno de variados interesses investigativos no 

âmbito dos estudos hispânicos representa, ao mesmo tempo, uma boa notícia e uma 

resposta produtiva às necessidades dos que atuam nessa área de especialidade. 

Uma boa notícia porque os diferentes temas tratados sob diferentes 

abordagens teórico-metodológicas revelam um panorama amplo de interesses e a 

variedade de formação e atuação acadêmica de seus autores, fomentando em cada 

experiência de leitura espaços de reflexão e oferecendo aos leitores, seja na qualidade 

de professores ou formadores de professores, seja na de estudantes aprendizes ainda 

em processo de formação, uma dimensão concreta de socialização do conhecimento 

e uma potencial difusão de saberes mediante discussões dialógicas e comentários em 

seus locais de atuação.

Uma resposta produtiva porque indica um esforço de ação de pesquisa que 

não se reduz à Academia, mas que, ao contrário, tenta estabelecer um contato com 

outros espaços educativos da sociedade, nessa busca por um diálogo permanente e 

frutífero com o propósito de criar algum tipo de impacto ou de influir positivamente 

na prática docente diária na sala de aula, contribuindo para reduzir a tão prejudicial e 

propalada distância entre teoria e prática.

Prefácio

Ha sido con alegría y sentido de responsabilidad que he recibido la invitación para 

escribir este prólogo. En la calidad de fundadora de la APEMG y la de su presidenta durante 

tres ocasiones, incluida la composición de su primera directiva, me siento verdaderamente 

honrada con esta invitación y profundamente gratificada con la andadura de la Asociación, 

enfrentándose a muchos escollos por el camino, pero igualmente cosechando algunas 

conquistas importantes, de las que el presente volumen es un botón de muestra.

Tener en manos un volumen que reúne diez trabajos de diversos autores 

provenientes de diversas regiones de Brasil y, en especial, de Minas Gerais, con temáticas 

que giran en torno a variados intereses investigativos en el ámbito de los estudios hispánicos 

representa, a la vez, una buena noticia y una respuesta productiva a las necesidades de los 

que actuamos en esa área de especialidad.

Una buena noticia porque los distintos temas tratados mediante la aplicación 

de diferentes marcos teórico-metodológicos señalan un abanico de intereses y la 

variedad de formación y actuación académica de sus autores, proporcionando en 

cada experiencia de lectura espacios de reflexión y ofreciendo a los lectores, sea como 

profesores o formadores de profesores, sea como estudiantes aprendices todavía en 

proceso de formación, una dimensión concreta de socialización del conocimiento y 

una potencial difusión de saberes a través de discusiones dialógicas y comentarios en 

centros de trabajo.

Una respuesta productiva, ya que demuestra un esfuerzo de acción 

investigadora que no se restringe a la Academia, sino que, por otra parte, procura 

establecer un contacto con otros espacios educativos de la sociedad, en esa búsqueda 

por un diálogo permanente y fructífero con el propósito de crear algún tipo de impacto 

o de influir positivamente en la labor docente de a diario en el aula, contribuyendo para 

reducir la tan dañina y mentada distancia entre teoría y práctica.

Prólogo
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Os artigos que conformam este volume contemplam temáticas que vão desde 

a defesa do ensino da língua espanhola nas escolas de Educação Básica em Minas 

Gerais, reflexo de uma linha de atuação permanente das diretorias da APEMG ao longo 

de sua existência, passando por questões relativas aos processos de leitura digital e 

letramento, considerações de natureza didático-metodológica no processo de ensino/

aprendizagem do espanhol, seja em uma vertente analítica de sequências didáticas, seja 

na proposição de atividades didáticas para crianças, em uma análise multimodal de um 

livro didático, no diálogo entre teoria e prática proposto para o tratamento dos gêneros 

discursivos orais na aula de espanhol, ou em uma proposta da Análise do Discurso 

aplicada à leitura e à produção escrita de comentários de notícias digitais em espanhol. 

Complementam esta diversidade temática os três últimos trabalhos: um que enfoca a 

noção de temporalidade e como ela se expressa no sistema verbo-temporal da língua 

espanhola; o segundo, que aborda o Naturalismo com suas proposições determinísticas 

na obra emblemática da escritora galega Emilia Pardo Bazán, Los pazos de Ulloa, e o 

terceiro que propõe uma hipótese para o tratamento de duas questões sociológicas da 

atualidade – as identidades e os bullyings – na investigação do fenômeno da queda no 

uso de apelidos e nomeações de caráter depreciativo no futebol argentino, a partir da 

análise de dados coletados no diário esportivo Olé.

Diante de tão rica panorâmica temática e metodológica, somente nos resta 

dirigir-nos aos leitores e fazer-lhes um convite final: entrem e desfrutem de sua leitura – 

“a casa é sua” e o convite está feito para visitá-la. Vale a pena fazer um passeio pelo seu 

interior e não apenas em uma única ocasião. Com certeza, haverá muitos bons motivos 

textuais para voltar e empreender novos percursos.

Ana Lúcia Esteves dos Santos 
Universidade Federal de Minas Gerais

Los artículos que conforman este volumen contemplan temáticas que van 

desde la defensa de la enseñanza de la lengua española en las escuelas de la Educación 

Básica en Minas Gerais, reflejando una línea de actuación permanente de las directivas 

de la APEMG a lo largo de su existencia de más de treinta años, pasando por cuestiones  

relativas a los procesos de lectura digital y letramento, consideraciones de naturaleza 

didáctico-metodológica en el proceso de enseñanza/aprendizaje del español, ya en una 

vertiente analítica de secuencias didácticas, ya en la propuesta de actividades didácticas 

para niños, en el análisis multimodal de un manual didáctico, en el diálogo entre teoría y 

práctica propuesto para el tratamiento de los géneros discursivos orales en la clase de 

español, o en una propuesta del Análisis del Discurso aplicada a la lectura y la producción 

escrita de comentarios de noticias digitales en español. Complementan esta diversidad 

temática los tres últimos trabajos: uno que enfoca la noción de temporalidad y cómo 

ésta se expresa en el sistema verbo-temporal de la lengua española; el segundo que 

trata del Naturalismo con sus proposiciones determinísticas en la obra emblemática de 

la escritora gallega Emilia Pardo Bazán, Los pazos de Ulloa, y el tercero que presenta dos 

cuestiones sociológicas de la actualidad – las identidades y los bullyings – planteando 

una hipótesis investigativa del fenómeno de la caída de los apodos despectivos en el 

fútbol argentino, partiendo del análisis de datos recolectados en el diario deportivo Olé.

Ante tan rica panorámica temática y metodológica, solo nos queda dirigirnos 

a los lectores y hacerles una invitación final: entren y disfruten de su lectura – “esta casa 

es suya” y os invita a visitarla. Merece la pena dar un paseo por su espacio interior y no 

solamente una única vez. Seguro que habrá muy buenos motivos textuales para volver 

y hacer un nuevo recorrido.

Ana Lúcia Esteves dos Santos 
Universidade Federal de Minas Gerais



A ideia desta obra nasceu em 2018, após a realização do XII Encuentro de 

Profesionales de Español de Minas Gerais / VII Seminario APEMG / I Encuentro de 

Profesores de Español del Sudeste, que ocorreu na Faculdade de Letras da UFMG no 

período de 18 a 19 de maio de 2018. Durante o evento, a Associação de Professores de 

Espanhol de Minas Gerais (APEMG) comemorou os seus 30 de fundação, realizando uma 

homenagem aos fundadores, entre eles os professores Ana Lúcia Esteves dos Santos, 

José Cláudio de Almeida Abreu e Prosolina Alves Marra. 

Passado o evento, a diretoria da APEMG desejava reunir alguns dos trabalhos 

apresentados, bem como criar um espaço de difusão para outras pesquisas vinculadas 

aos estudos hispânicos. Dessa forma, a Associação cumpriria uma de suas funções, que 

é a de permitir aos associados que apresentem aos profissionais da área e ao público em 

geral resultados de pesquisas científicas e de práticas pedagógicas. Nesse sentido, foi 

lançada, no mesmo ano, uma chamada para submissão de trabalhos, os quais deveriam 

se enquadrar em uma das seguintes áreas: estudos da linguagem; estudos de literatura 

e cultura; ensino de línguas.

A chamada para publicação teve boa aceitação entre os associados e logo 

começamos a receber os textos, que contemplavam todas as diferentes áreas propostas e 

tinham sido elaborados por profissionais de Minas Gerais e de outros estados que atuam 

tanto na Educação Básica quanto no Ensino Superior. Posteriormente, a diretoria da 

APEMG submeteu os trabalhos recebidos a um grupo de pareceristas, que realizou uma 

análise a cegas dos textos submetidos. O que o leitor encontrará nesta obra é, portanto, 

o resultado da seleção de um conjunto de trabalhos que refletem uma diversidade de 

pesquisas e práticas dos associados da APEMG e que foram avaliados por seus pares. 

Em seus 31 anos de existência, esta é a terceira publicação da APEMG. 

Em 1999, foi publicado o livro Panorama Hispánico, organizado pelos professores 

Ana Lúcia Esteves dos Santos e Rômulo Monte Alto. Em 2010, Eduardo Tadeu Roque 

Amaral e Elizabeth Guzzo de Almeida organizaram Estudos hispânicos: língua, ensino e 

APresentAção
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literatura, publicado em formato de CD-ROM. Acreditamos que cada volume constitui 

uma boa amostra das pesquisas e atividades didáticas desenvolvidas pelos professores 

associados. Esse terceiro volume, publicado agora em formato de e-book, possibilita 

ainda uma difusão maior e um acesso fácil pelos interessados.

Para a elaboração desta obra, agradecemos, inicialmente, aos autores o 

interesse em compartilhar o trabalho ou as práticas que desenvolvem e em difundi-

los em uma publicação da APEMG. Em segundo lugar, agradecemos aos pareceristas 

que, voluntariamente e com muito profissionalismo, aceitaram avaliar os trabalhos 

submetidos. Um agradecimento especial à professora Ana Lúcia Esteves dos Santos, 

uma das fundadoras da Associação e que aceitou prontamente o convite para elaboração 

do prefácio. Por fim, agradecemos a todos os associados, professores e estudantes de 

espanhol de todas as regiões de Minas Gerais, sem os quais a APEMG não teria razão 

de existir.

Os organizadores

Introducción

La interacción oral abarca aspectos de esferas sociales y culturales que 

representan barreras en la vida de los profesores; por otra parte, factores subjetivos como 

timidez, resistencia, dificultades motoras y perceptivas muchas veces la condicionan. Por 

eso, el trabajo con esa destreza en la clase de lenguas a menudo se asocia a bloqueos, 

dificultades, miedos y mitos.

En el caso del Español, antes de empezar a estudiarlo, los alumnos reproducen 

algunos mitos reproducidos por el sentido común: “el español es fácil para comprender 

y para hablar”, “es parecido al portugués, no es difícil”, entre otros. Sin embargo, cuando 

empiezan a estudiarlo, aparecen los miedos y bloqueos: “¡no comprendo nada!”, “¡no 

consigo hablar!”, “¡es muy difícil!”, “¡yo sé la lengua, pero cuando tengo que hablar con 

alguien no me sale!”, y otros más.

Para el profesor hay otras barreras además de las anteriores: “no se puede 

trabajar la oralidad en clase, pues hay muchos alumnos”, “no hay tiempo suficiente, 

ni recursos adecuados”, “es imposible trabajar esa dimensión en la escuela”, “solo es 

posible trabajarla en institutos y academias, con menos alumnos y recursos apropiados”.

Como resultado de todo ello, se ve la oralidad en la clase como secundaria, a 

veces como una mera versión de la escritura, o simplemente se la abandona en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Y eso puede pasar en cualquier contexto educacional, ya sea 

en escuelas de enseñanza reglada o en institutos.

Por eso es muy común, principalmente en el caso del Español para hablantes 

de Portugués, que los alumnos alcancen un dominio satisfactorio en la escritura, pero 

presenten niveles muy precarios en la oralidad, sobre todo en el nivel de la producción, 

aún tras mucho tiempo de estudios.

No obstante, sabemos que para una interacción productiva en otro idioma es 

fundamental que el usuario desarrolle destrezas de comprensión y producción oral, ya 

géneros discursivos orAles en lA clAse de esPAñol: 
de lA teoríA A lA PrácticA

Cristiano Silva de Barros 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Elzimar Goettenauer de Marins-Costa 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
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que la oralidad muestra de manera muy directa nuestro dominio o no de la lengua y, por lo 

tanto, nuestra capacidad de comunicarnos. En la interacción oral no tenemos la mediación 

y el apoyo del texto escrito, su tiempo y dinámica son otros, exigiendo habilidades y 

estrategias propias, diferentes de la escritura. Así, al planificar las actividades debemos 

reflexionar cómo conllevar a los alumnos a niveles más avanzados con más seguridad 

para hablar y menos dificultades para comprender textos orales.

Teniendo en cuenta la noción de competencia comunicativa (HYMES, 1995), 

se puede decir que la oralidad abarca varias dimensiones. Tales dimensiones suponen 

diferentes habilidades que el hablante debe optimizar:

1) Discursiva: moverse por el uso del lenguaje en las esferas socioculturales en que la len-

gua circula, identificando y produciendo enunciados propios de esas esferas; construir 

sentidos para a partir de lo explícito llegar a lo implícito; reconocer intenciones y puntos 

de vista;

b) Funcional: comprender y realizar funciones comunicativas (informar, opinar, pedir, pre-

guntar, sugerir, etc.), identificando y empleando adecuadamente elementos lingüísticos y 

paralingüísticos;

c) Interactiva: participar en interacciones considerando los contextos —cuándo, dónde, 

qué, por qué y quiénes— para, además de intercambiar informaciones y significados, 

negociarlos; no sólo recibirlos y transmitirlos, sino que también actuar, convencer(se), 

persuadir, reaccionar;

d) Lingüística y paralingüística: emplear conocimientos fonológicos, para discriminar fone-

mas desde el punto de vista de la comprensión y de la producción; conocimientos para-

lingüísticos, para observar el tono de voz, la entonación, el ritmo del habla y los gestos 

de acuerdo a lo que se dice y ajustar esos elementos en la producción; y conocimientos 

léxicos y morfosintácticos para formular enunciados apropiados a los propósitos comu-

nicativos;

e) Semántica/pragmática: comprender y producir sentidos teniendo en cuenta que un mis-

mo enunciado puede tener distintos significados conforme a los contextos y a los textos 

en los que se emplean.

Para abarcar esas dimensiones es de suma importancia un trabajo más amplio 

y diversificado con la oralidad en clase, que pueda conducir al alumno a un dominio 

satisfactorio de ese componente de la lengua, de modo a interactuar en diferentes 

situaciones. Sin embargo, ¿cómo vencer los obstáculos antes mencionados y fomentar el 

desarrollo de competencias, estrategias, habilidades, y, a la vez, de seguridad y confianza, 

en la comprensión y producción oral? Para intentar hacerlo, hay varias propuestas, 

derivadas de diferentes perspectivas y que apuntan a distintos caminos metodológicos, 

desde aquellas que enfocan la oralidad de forma mecánica, por medio de la repetición, 

con foco en la estructura y apoyo en la escritura, hasta aquellas que intentan tratarla de 

modo más complejo y cercano a las especificidades propias del uso en la comunicación 

en el mundo social. En general, todas contribuyen y aportan elementos importantes para 

diferentes etapas del proceso. No obstante, cada una prioriza solo una o algunas de 

las dimensiones antes comentadas, por lo que se debe tener claridad en cuanto a los 

objetivos de las actividades al planificarlas y reflexionar sobre qué se puede y se quiere 

alcanzar efectivamente al utilizar cada recorrido metodológico.

En este artículo se presentan las principales tendencias para la enseñanza 

de la oralidad. El propósito es comentar sus objetivos, contribuciones, alcances y 

limitaciones, a partir de tres propuestas didácticas elaboradas con un spot radiofónico de 

un anuncio de campaña educativa promocionada en 2005, por la Cruz Roja en España1. 

De ese modo, se busca enseñar tres trayectos metodológicos que en general pueden 

guiarnos a la hora de elaborar una actividad para trabajar la comprensión y la producción 

oral. Los dos primeros son los más comunes y frecuentes, ya el tercero es un camino 

que no se explota mucho en las prácticas pedagógicas, si tenemos en cuenta libros de 

texto para la enseñanza/aprendizaje de español (MARINS-COSTA, 2018), pero puede 

ser contemplado de modo independiente o en conjunto con los demás para lograr un 

trabajo más amplio en las clases.

1 Perspectiva estructural

En general, las actividades y tareas de sesgo estructural no tienen como foco 

el desarrollo específico de la oralidad, sino en realidad la escritura y la estructura de la 

lengua. La oralidad se ve como una copia o reproducción de la escritura, y esta última 

se toma como la dimensión principal de la lengua, su origen. Hay así una inversión y 

una relación jerárquica entre ambas: la oralidad debe imitar a la escritura y si el alumno 

domina la segunda, consecuentemente dominará a la primera.

En el caso de la comprensión oral, las tareas muchas veces demandan 

escuchar y leer a la vez, llenar huecos e identificar contenidos gramaticales específicos. 

Por eso, son más bien actividades de lectura y gramática, ya que no hay trabajo efectivo 

con aspectos de la interacción.

En la producción oral, lo que se hace generalmente es proponer a los estudiantes 

la escritura de frases o pequeños textos en los que se practican estructuras gramaticales 

estudiadas previamente, y enseguida la lectura en voz alta o la escenificación del escrito. 

Así, son actividades que fomentan la reproducción y no el desarrollo de la oralidad.

Muchas de las características antes comentadas se pueden observar en la 

propuesta a continuación, elaborada a partir del spot seleccionado.

1  El spot se encuentra disponible en: <https://drive.google.com/open?id=1dhLoZ3dVAAlaTOfmPa-_Qj_
ZQ9nf6OHN>. Accedido el: 1 sept. 2019.
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1. Escucha el texto que sigue y complétalo con los verbos en 

el Presente del Indicativo. A continuación, léelo en voz alta.

Escucha mi voz. ¿Crees que _______________________________ SIDA? ¿Es la típica voz de una 

persona que _______________________________ SIDA? Ya, no lo _______________________________ 

saber por mi voz. Te daré más datos: _______________________________ uno y 

ochenta, _______________________________ el pelo castaño, ojos marrones, y ahora 

_______________________________ un traje azul, camisa azul claro y corbata con pequeños 

dibujos. _______________________________ en un banco y _______________________________ 

un buen sueldo. ¿Crees que _______________________________ SIDA? Aparentemente 

no, como tú. ¿Estás seguro que no _______________________________ SIDA? ¿Y tú? 

Para prevenir el SIDA, utiliza siempre el preservativo. La verdad sobre el SIDA: cuéntala. 

Infórmate en el nueve, cero, dos, veintidós, veintidós, noventa y dos. Cruz Roja.

2. Ahora, escribe un pequeño texto con tu descripción (cómo 

eres, qué haces); enseguida léeselo a tus compañeros. 

Como se puede ver, se trata de una actividad que se utiliza aún con mucha 

frecuencia en los materiales didácticos y en las prácticas pedagógicas en las clases de 

español, muchas veces con canciones o textos que se produjeron originalmente para 

lectura (tales como noticias, cuentos, poemas). Es una práctica que puede contribuir 

satisfactoriamente para practicar y fijar contenidos fonológicos, gramaticales y lexicales 

de la lengua, contemplando así parte de la dimensión lingüística de la oralidad, como 

la relación entre letra y sonido. Sin embargo, no se dedica a la dimensión sonora 

específicamente, enfocando a la entonación, por ejemplo, sino a su interfaz con la 

escritura, y presenta algunas limitaciones:

• no trata efectiva y autónomamente la oralidad, pues tiene mucho apoyo y foco en la 

lectura y la escritura;

• no trabaja la lengua más allá de las estructuras, porque nos las relaciona con los propó-

sitos de la interacción;

• no hay comprensión de la función social del texto, ya que no se discuten las condiciones 

de producción (cuándo, dónde, por qué, qué y quiénes);

• no contempla las dimensiones del uso de la lengua (discursivas, funcionales, interactivas, 

semánticas/pragmáticas).

Una variación de esas prácticas, un poco más basada en la oralidad, son 

actividades como la que sigue, también a partir del texto anterior:

Escucha y repite cada frase del texto, pronunciando correctamente las palabras. Luego, 

vuelve a escucharlas y a repetirlas.

En ese caso, tenemos una tarea volcada hacia el componente sonoro de la 

lengua, sin apoyo en la lectura. Por medio de procedimientos mecánicos, incide en la 

identificación de sonidos, lo que revela cierta autonomía de la oralidad, pero resulta en 

una tarea de descodificación más que de comprensión oral.

También son comunes en esa línea metodológica actividades para repetir 

palabras y frases, lo que permite algún contacto con la oralidad, aunque fragmentada, 

ya que no presentan textos ni contextos. Cuando la propuesta es escuchar y repetir 

diálogos, casi siempre se crean situaciones artificiales, basadas en un conjunto de frases 

que muchas veces no se usan en situaciones reales. Por lo tanto, no se privilegia la 

interacción, puesto que lo que se escucha sirve para descodificar y repetir, y el propósito 

es solamente servir de modelos para la (re)producción oral. Son como dictados, pero la 

diferencia es que el estudiante debe escuchar y repetir en voz alta, en lugar de escuchar 

y escribir. La interfaz entre escuchar y hablar no es natural y no permite ni prepara al 

alumno para entablar y sostener una comunicación oral autónoma y productiva.

Las actividades con esas características contribuyen para practicar y fijar la 

pronunciación y en algunos casos la entonación, contemplando la dimensión lingüística 

y paralingüística de la oralidad sin apoyarse en textos escritos. Puede ayudar al alumno 

a poner en práctica el uso de la lengua, pero de modo elemental, no más que eso, pues 

presenta las siguientes limitaciones:

• contempla poco –o no contempla– las dimensiones del uso de la lengua más allá de la 

lingüística (y a veces la paralingüística);

• no prepara al aprendiz para el uso en situaciones auténticas de interacción debido a su 

carácter mecánico y reproductivo.

Se puede observar que, a pesar de ayudar en algunos aspectos del aprendizaje 

del idioma, valerse solamente de ese tipo de tarea no conduce a los aprendices hacia un 

desarrollo efectivo de la comprensión oral y lo que se produce oralmente se configura 

como (re)producción de modelos. Se puede ampliar el trabajo con la oralidad en el 

salón de clase con propuestas derivadas de otras perspectivas metodológicas, como la 

siguiente.

2 Perspectiva comunicativa

En una orientación metodológica comunicativa, se proponen actividades 

con foco en el significado, en las funciones y en las tareas que se realizan con el uso 

de la lengua. Así, son actividades que suponen más participación del aprendiz en el 

proceso, ya que suelen demandar más atención a los sentidos, a los intercambios, a la 

comprensión y producción en un contexto, con un propósito.

En lo que se refiere a la comprensión, se proponen acciones de identificar 

y dar sentido a una unidad de comunicación más amplia: textos. De ese modo, las 



Géneros discursivos orales en la clase de español: de la teoría a la práctica

21

Espanhol E suas intErfacEs

20

actividades proporcionan contacto con niveles más complejos de la oralidad y, aunque 

predominen en muchos casos textos elaborados con fines didácticos y semiauténticos, 

estos ya se plantean como textos que circulan en el mundo social o como géneros: 

anuncio, entrevista, noticia, receta, reportaje, entre otros. Hay aquí más trabajo con el 

componente oral de la lengua, sin tanto apoyo en la lectura, pero muchas veces no hay 

comprensión más allá del significado en base a lo explícito en el texto.

En el caso da la producción oral, las actividades son menos controladas y 

promueven más creación, producción de significados e interacción. Veamos esas 

características en la actividad a continuación.

1. Escucha el anuncio y contesta oralmente a las preguntas siguientes:

a- ¿Cuál es el tema del anuncio?

b- ¿Cómo es y cómo está vestido el hombre?

c- ¿Dónde trabaja?

d- ¿Qué se debe hacer para prevenir el SIDA?

e- ¿Cuál es el número de teléfono de la Cruz Roja?

Para conversar:

2. ¿Y tú? ¿Qué piensas sobre eso? ¿Estás de acuerdo con el anuncio? Da tu opinión y discute el 

asunto con los compañeros.

Si comparamos esta actividad con las anteriores, podemos decir que es 

más comunicativa, pues tiene foco en la identificación y en la comprensión de las 

informaciones, requiere además la (re)elaboración de dichas informaciones, por lo que 

las respuestas dependen de la interpretación de significados. De esa manera, contribuye 

para desarrollar habilidades y competencias interactivas y promover la construcción 

de un dominio más funcional del lenguaje. Si se basan en textos auténticos, prácticas 

en clase por medio de ese tipo de actividades le permiten al aprendiz prepararse para 

situaciones de comunicación en el mundo social, ya que las cuestiones contemplan las 

dimensiones funcional, interactiva y semántica, aunque de forma más elemental en las 

dos últimas. No obstante, en muchos casos los textos no son auténticos y se pueden 

identificar en esa línea metodológica algunas limitaciones:

• cierta artificialidad en los contextos propuestos y a veces también en los textos utiliza-

dos;

• foco mayor en la identificación y producción de informaciones explícitas en los textos, 

sin explotar niveles implícitos para la construcción de sentidos.

Prácticas con esas características prevalecen en casi todos los contextos 

y materiales didácticos de enseñanza-aprendizaje de lenguas, especialmente los 

producidos a partir de la década de los ochenta del siglo pasado en Brasil. La dimensión 

funcional adquiere más relieve que la lingüística, pero todavía se pone énfasis en los 

contenidos gramaticales y lexicales necesarios a la identificación y a la realización de las 

funciones comunicativas.

Cada una de esas perspectivas contribuye a la adquisición de una lengua, 

tiene sus logros y alcances, pero también tiene sus restricciones y limitaciones, sobre 

todo para el desarrollo y la formación de una competencia efectiva para la comprensión 

y la producción oral. Tocan –algunas más, otras menos– en casi todas las dimensiones 

definidas al principio, pero, ¿y la dimensión discursiva? ¿Alguna de esas tendencias la 

trata de modo explícito y pedagógicamente planificado? En general, no. Por eso, es 

importante incluir actividades como la que veremos a continuación en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de español.

3 Perspectiva discursiva

Prácticas pedagógicas basadas en una perspectiva discursiva parten del 

principio de que el texto (o el género) es el centro de la interacción y, como consecuencia, 

debe ser el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas. Así, toman como 

objeto de estudio las diferentes y múltiples dimensiones del texto, sus modos, procesos 

y recursos de construcción, y las condiciones de su producción y recepción, para que 

se pueda conducir a los alumnos al desarrollo de habilidades y estrategias relacionadas 

con conocimientos de distinta naturaleza. Se fundamenta en la teoría de los géneros 

discursivos (BAKHTIN, 2003). Los géneros se definen como enunciados, propios de esferas 

de actividades humanas, con características relativamente estables. Esas características 

son las que nos permiten reconocerlos y, a la vez, aprender a comprenderlos y producirlos. 

Los géneros se conforman por tres componentes indisociables (BAKHTIN, 2003):

• Tema: el asunto, pero comprendido desde una perspectiva valorativa. Según Rojo y Bar-

bosa (2015, p. 87, traducción nuestra), el tema es “el elemento más importante del texto 

o del enunciado: un texto es todo construido (compuesto y estilizado) para hacer ecoar 

un tema”2.

• Composición: el modo de organización del enunciado; se identifica por elementos inter-

nos y externos de su arquitectura. En el caso de la oralidad, incluye también la actuación 

del hablante en el uso de la lengua, como la entonación ascendente en una pregunta 

(ROJO; BARBOSA, 2015, p. 94).

• Estilo: abarca los elementos lingüísticos y engloba todos los aspectos de la gramática –la 

2  “o elemento mais importante do texto ou do enunciado: um texto é todo construído (composto e estilizado) para 
fazer ecoar um tema”.
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fonología, el léxico, la morfología, la sintaxis– así como la opción por emplear registro 

formal o informal. Para Rojo y Barbosa (2015, p. 92, traducción nuestra), el estilo “son las 

elecciones lingüísticas que hacemos para decir lo que queremos decir (ganas enunciati-

va), para generar el sentido deseado”3.

Esos componentes están entrelazados en los enunciados y son manejados 

por el hablante para cumplir con los propósitos e intenciones que hay en los procesos 

interactivos; por eso, se configuran la composición y el estilo de acuerdo a cómo se 

quiere tratar el tema, o sea, a los puntos de vista y a la valoración que se quiere adoptar 

en el enfoque del asunto.

De ese modo, en las actividades didácticas que tengan foco discursivo, los 

textos orales usados deben:

• ser auténticos, o sea, los que circulan en el mundo social, y provenientes de diferentes 

esferas sociales de actividades humanas;

• representar diferentes géneros y variadas funciones sociales, así como la heterogeneidad 

lingüística y cultural de la lengua.

Y las actividades de comprensión y producción oral en esa perspectiva deben:

• presentar y demandar una pluralidad de usos de la lengua, por medio de diferentes pro-

pósitos comunicativos, contextos, géneros discursivos y soportes;

• fomentar diferentes tipos y estrategias de interacción con la lengua oral;

• contemplar los diferentes componentes del género;

• contextualizar y focalizar las condiciones de producción, circulación y recepción de los 

textos: de quién, para quién, con qué objetivo, cuándo y cómo;

• poner énfasis en la comprensión y el uso en función de las diferentes dimensiones de la 

interacción oral;

• posibilitar procesos de interacción significativos, con sentido en el mundo de uso de la 

lengua.

En la propuesta didáctica que sigue, preparada a partir del mismo spot usado 

en las actividades anteriores, se puede ver un posible camino para poner en práctica 

una orientación discursiva en el tratamiento de la oralidad en la clase de español, 

contemplando los principios discutidos anteriormente. La propuesta se divide en tres 

etapas de comprensión oral –preaudición, audición y post-audición– y una actividad de 

producción. Las cuestiones son tan solo un guion de lo que se puede explotar y no son 

exhaustivas. Para trabajar en clase es siempre recomendable diversificar los tipos de 

cuestiones, tales como corrección de afirmaciones falsas, elección múltiple, huecos para 

3  “são as escolhas linguísticas que fazemos para dizer o que queremos dizer (‘vontade enunciativa’), para gerar o 
sentido desejado”

completar, relación entre columnas, verdadero o falso.

3.1 Preaudición

En esta primera parte, se busca hacer una introducción, una preparación para 

la comprensión del texto, contextualizándolo y activando conocimientos previos de los 

estudiantes sobre el género, sobre el tema y sobre la situación en que se produce y 

circula el texto.

1- Reflexiona y responde a las preguntas:

a- ¿Conoces la Cruz Roja? Si la conoces, cuenta qué sabes de esa institución. Si no la conoces, 

¿qué tipo de actividades crees que realiza?

b- La Cruz Roja es un movimiento humanitario mundial. En base a esa información, ¿Sobre qué 

temas o problemas piensas que la Cruz Roja hace campañas? ¿Qué materiales produce para 

divulgarlas?

c- ¿Qué es una campaña de utilidad pública? Si no conoces ninguna, reflexiona sobre sus posibles 

objetivos.

d- ¿Cuál debe ser el propósito de un anuncio de campaña de utilidad pública?

e- El SIDA es una grave enfermedad. ¿Crees que es importante informar a la sociedad sobre el 

SIDA? ¿Por qué?

f- ¿Qué tipo de información crees que es importante divulgar?

g- ¿Es el SIDA un tema que debe ser tratado por la Cruz Roja? ¿Por qué?

3.2 Audición

Este es el momento de la audición y de la comprensión del texto oral, con 

preguntas que abarcan variados niveles:

• identificación y comprensión de informaciones explícitas en el texto;

• interpretación de implícitos y efectos de sentido creados por elementos del texto;

• profundización en la construcción y organización del texto;

• reconocimiento de los elementos temáticos, composicionales y estilísticos del género.
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1- A comienzos de los años 2000, el Ministerio de Salud de España divulgó una campaña para 

informar y generar conciencia en la población sobre el SIDA, y uno de los materiales utilizados 

en la campaña fue un spot radiofónico con un anuncio sobre el tema. Escúchalo y contesta a las 

preguntas que siguen.

a- Identifica el público y el objetivo del anuncio. Justifica tus respuestas con elementos del 

audio.

b- ¿Qué relación crees que hay entre el audio y el contexto social en que se produce y se 

vehicula?

c- ¿Cómo se describe el locutor del anuncio?

d- ¿Qué tipo de persona quiere parecer el locutor? ¿Por qué?

e- ¿Qué relación hay entre la imagen que se ofrece del locutor y el objetivo del anuncio? 

f- El locutor se dirige al público oyente durante todo el anuncio. Comprueba esa afirmación con 

ejemplos del audio.

g- ¿Qué recursos utiliza el locutor para llamar la atención del oyente?

h- ¿Crees que las preguntas que hace el locutor son para que el oyente las conteste? ¿Por qué?

i- En el anuncio el locutor le da algunas instrucciones al oyente. ¿Cuáles son?

j- ¿Qué propósito tienen las instrucciones presentadas?

k- ¿Qué informaciones se ofrecen al final del anuncio? ¿Crees que son necesarias? Razona tu 

respuesta.

2- Escucha otra vez el anuncio, observa el tono de voz del locutor y coméntalo. Ten en cuenta la 

descripción del locutor y el objetivo del texto.

3- Opina:

a- ¿Por qué la voz es tan importante y tan mencionada en el anuncio?

b- ¿Hay en el anuncio otros elementos sonoros además de la voz del locutor? ¿Qué relación 

tiene eso con el objetivo del texto?

4- Explica lo que, en tu opinión, el anuncio quiere que comprendamos.

Como se ve, no hay uso de terminologías, porque el objetivo no es que los 

estudiantes se preocupen por memorizar palabras como tema, composición y estilo, y 

tampoco distingan qué es una cosa u otra. Lo principal es que las cuestiones encaminen 

hacia la comprensión de que cada elemento del spot tiene una función y que los recursos 

empleados están al servicio de un propósito. Dicho propósito se construye por la suma 

de las estrategias lingüísticas y discursivas –como el tono y el tipo de voz, la ausencia 

de otros recursos sonoros, las preguntas, el uso del imperativo, el vocabulario, la 

interpelación al interlocutor–, por lo que está explícito, así como por lo que está implícito.

Para identificar lo implícito, es necesario activar los conocimientos previos 

compartidos. En el caso del spot, la pregunta “¿Crees que tengo SIDA?” explota esos 

conocimientos previos, pues la descripción que se hace del locutor busca desconstruir 

un estereotipo. Ese estereotipo, a su vez, se materializa por medio del vocabulario usado 

en la descripción (pelo castaño, ojos marrones, traje azul, corbata con pequeños dibujos, 

trabajo en un banco). Así, se puede notar que la petición al principio “Escucha mi voz” y 

las preguntas que siguen buscan llamar la atención del oyente y hacerlo reflexionar. Por 

otra parte, con la descripción se intenta provocar una reacción crítica: no se puede saber 

si uno tiene SIDA a través de su apariencia. Y si no hay cómo saberlo, hay que prevenir 

la enfermedad utilizando preservativo e informándose.

Por lo tanto, el tema del spot se construye por medio de una compleja red 

de relaciones que se establece entre lo perceptible en la superficie del texto (elementos 

lingüísticos y paralingüísticos) y lo que se infiere en base al contexto, a los conocimientos 

previos, las creencias, el sentido común y los valores. 

3.3 Post-audición

En esta etapa se busca ampliar la discusión sobre el tema y el género. Para 

profundizar em el tema, se puede orientar una investigación sobre el SIDA, la Cruz 

Roja u otras campañas educativas con el mismo propósito de concienciación sobre 

la enfermedad. Para explotar el género, se recomienda el trabajo con otros spots para 

radio, como en el ejemplo a continuación.

3.4 (Re)conocimiento del género discursivo

Para que los estudiantes identifiquen las características estables y los 

componentes (tema, composición y estilo) del género es importante que tengan contacto 

con otras muestras. Hay algunos sitios en internet donde se encuentran spots para radio 

de campañas educativas. Puede ser interesante empezar con un spot en portugués y 

luego presentar otros en español.
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Sugerencias:

Spots - Rede Nacional de Radio. Disponible en: <http://redenacionalderadio.com.br/spots>. Ac-

cedido el: 5 sept. 2019.

Radioteca. Disponible en: <https://radioteca.net/category/seguridad-vial/>. Accedido el: 5 sept. 

2019.

Luchemos por la vida, Campañas de radio. Disponible en: <http://www.luchemos.org.ar/es/cam-

panias/radio/publicidades>. Accedido el: 5 sept. 2019.

Generalmente, los anuncios de campaña educativa tienen el fin de fomentar 

un cambio de actitud para combatir una situación perjudicial, así es necesario convencer 

al interlocutor de que ese cambio de actitud es necesario y para eso se echa mano de 

diferentes estrategias, entre ellas un eslogan fácil de entender y de memorizar. En el spot 

de Cruz Roja se dice “Para prevenir el SIDA, utiliza siempre el preservativo”. En Brasil, 

un eslogan muy conocido, difundido en carteles, folletos y spots de radio y TV es “Si va 

a tomar, no conduzca”.4

Es importante orientar a los estudiantes para que identifiquen los elementos 

comunes entre los anuncios, como la duración –los spots son generalmente cortos–; los 

recursos sonoros, pues como son para radio es necesario que esos recursos también 

comuniquen sentidos; el lenguaje empleado; el tipo de vocabulario usado; el ritmo del 

habla y la entonación; las informaciones que se presentan y de qué modo se las presentan; 

qué objetivo se quiere alcanzar y cómo se busca llamar la atención del oyente. Todos 

esos elementos estilísticos y composicionales, como se mencionó antes, funcionan en 

el sentido de resonar un tema (ROJO; BARBOSA, 2015, p. 87). Por eso, no se trata 

de simplemente identificar los elementos, sino de comprender cómo se organizan para 

lograr el propósito de concienciar y persuadir al interlocutor. Así, no importa solo qué se 

dice, sino también cómo se dice.

Cuando los estudiantes estén familiarizados con el género, pueden planificar 

una campaña educativa y producir un spot para divulgarla, en la radio de la escuela (si la 

hay), por medio de altavoces, en una red social (si es posible) o en una presentación para 

los demás grupos de la escuela. Es fundamental que el anuncio tenga interlocutores, que 

comunique informaciones, fomente la reflexión y el cambio de actitudes, pues es así que 

el género discursivo funciona en el mundo social.

4  “Se beber, não dirija”

Producción oral

Tarea: en parejas o en grupos, planifiquen una campaña educativa y produzcan 

un spot para divulgarla.

Primera parte: la campaña

Rellenen la tabla a continuación.

Tema

Situación o problema que se quiere enfocar

Objetivo

Público a que se dirige

Ahora, piensen sobre el anuncio para divulgar la campaña.

 

Informaciones y orientaciones

Eslogan

Medio de circulación

Estrategias 

Materiales y recursos

Tomadas las decisiones necesarias, empiecen a producir el anuncio:

• elaborar un guion: poner atención a la objetividad del texto, al tipo de información y a 

cómo provocar la reflexión y el cambio de actitud en los interlocutores;

• preparar los recursos necesarios a la grabación;

• practicar antes de grabar el guion: observar el tono de voz, la pronunciación y el ritmo, 

para que todo resulte coherente con el propósito y el contenido del texto;

• grábalo una vez y revísalo para ver cómo quedó;

• grabar cuantas veces sean necesarias, para que salga de acuerdo a lo que definieron;

• hacer una última revisión para certificarse de que el anuncio sigue lo definido, contribuye 

para la situación que lo necesita y cumple con su objetivo;

• ¡divúlgalo de acuerdo a lo establecido!

Como se ha mencionado, esa propuesta busca concretar un trayecto 

pedagógico discursivo, por medio de géneros, con foco en las informaciones y significados 

vehiculados e intercambiados, pero también en las condiciones de producción, 

circulación y recepción. Para ello, busca discutir y definir de modo más claro las pautas 
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y parámetros de interpretación y elaboración del texto/género, así como reflexionar 

sobre su construcción, en sus tres dimensiones: temática (el punto de vista sobre lo 

que se habla), composicional (los modos de organizar y elaborar el texto) y estilística (la 

selección y el uso de los recursos lingüísticos). También se propone explicitar y tratar de 

modo más consciente el componente performativo de los textos/géneros orales, tales 

como los elementos paralingüísticos: voz, ritmo, pausas, gestos, expresión facial. Por 

fin, se trata de una actividad que permite un desarrollo más amplio de las destrezas 

orales en los aprendices, ya que incide en todas las dimensiones de la oralidad.

Esa perspectiva, en conjunto con las demás, puede contribuir mucho al 

desarrollo y a la formación de diferentes estrategias y habilidades para la comprensión 

y la producción oral. No se trata, sin embargo, de abandonar o de utilizar solamente 

una de las tres orientaciones, sino de construir una práctica pedagógica consciente, 

crítica, plural y reflexiva, en que esas líneas metodológicas puedan dialogar y optimizar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua española. Tal vez lo que sea necesario 

en nuestros contextos educacionales es ampliar el horizonte de nuestro trabajo y darle 

más foco e importancia a la perspectiva discursiva, sin necesariamente abandonar las 

demás.
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Introdução

Neste trabalho, apresento uma contribuição ao projeto desenvolvido pela 

professora Dra. Elzimar Goettenauer de Marins-Costa na Universidade Federal de Minas 

Gerais, intitulado Análise Crítica de Discurso Aplicada à leitura e à escrita no ensino/

aprendizagem de línguas. Nessa proposta, entende-se a palavra crítico a partir de 

duas perspectivas: por um lado, como a capacidade de pensar com clareza, analisar, 

estabelecer relações de causa e efeito, identificar evidências, buscar e avaliar a verdade 

dos fatos; por outro lado, como o reconhecimento de que os fatos são suscetíveis a 

diversas interpretações, pois podem ser significados a partir de diferentes ângulos, cada 

um deles sustentado em modos de pensar, ser, agir, interagir, acreditar, saber, sentir e 

avaliar. Partindo dessas considerações, o objetivo da pesquisa da professora é buscar 

contribuições da Análise Crítica do Discurso (ACD) que possam fundamentar o trabalho 

com o texto na sala de aula, por meio da transposição didática de seus princípios, 

conceitos e procedimentos de análise, voltada para o ensino/aprendizagem de línguas 

na Educação Básica, especialmente no Ensino Médio. Dessa forma, almeja-se esboçar 

as bases de uma vertente teórico-metodológica nomeada análise do discurso aplicada1. 

Embora a linha de Análise do Discurso à qual me filio não se apresente sob 

a nomenclatura crítico(a), o que desenvolvo neste trabalho vai ao encontro da proposta 

supracitada. Isso se deve ao fato de meu objetivo ser a análise das provas retóricas 

do ethos e do pathos na leitura e escrita de comentários de notícias digitais em língua 

espanhola como língua adicional.

Para tanto, inicialmente, apresento algumas breves considerações sobre as 

provas retóricas e sua relação com a análise do discurso. Em seguida, com base nas 

pesquisas de Julio César Sal Paz (2013, 2016), trago à baila alguns elementos discursivos 

1  Essas informações foram obtidas a partir de uma versão do projeto de iniciação científica proposto pela 
professora supracitada e gentilmente compartilhado comigo.
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sobre os comentários de notícias digitais. Posteriormente, estabeleço algumas relações 

entre o conceito de letramento e a abordagem das provas retóricas na perspectiva da 

análise do discurso aplicada, para, então, apresentar uma breve sequência didática que 

inicia com a leitura do ethos e do pathos de alguns comentários de notícias digitais de 

língua espanhola e termina com a escrita desse mesmo gênero discursivo.

1 Breves considerações sobre as provas retóricas e a análise do discurso 

Desde a Antiguidade, as chamadas provas retóricas (ethos, pathos e logos) 

têm sido vistas como importantes formas de persuasão. Aristóteles, em sua Retórica 

(2011), por exemplo, sustenta que o homem não é apenas um ser racional, mas que 

obedece também ao âmbito das emoções, o que torna imprescindível abordar o discurso 

persuasivo. Dessa forma, todo discurso que pretende incidir sobre a audiência deve 

aludir a estas três dimensões: um argumento nos convence quando suas premissas nos 

parecem racionais e convincentes (logos), quando o enunciador merece nossa confiança 

(ethos) e quando suas proposições apelam também a nossas emoções (pathos).

Embora a retórica tenha sido, em primeiro lugar, uma técnica de persuasão 

(MEYER, 2016) e, frequentemente, atrelada ao contexto jurídico (ARISTÓTELES, 

2011), hoje ela é uma das principais influências nos estudos da argumentação e da 

análise do discurso da segunda geração da linha francesa, na qual se destacam 

Dominique Maingueneau, Patrick Charaudeau, Ruth Amossy e Christian Plantin. É na 

análise do discurso que a retórica parece ter “sua sobrevida”, na França, após seu 

desaparecimento oficial “do currículo da Universidade republicana na virada do último 

século” (CHARAUDEAU, MAINGUENEAU, 2016, p. 436). 

De fato, é em meados das décadas de 1980 e 1990 que as provas retóricas 

tornam a ganhar importância nos estudos do discurso. Esse retorno se fez, inicialmente, 

nas pesquisas de discursos políticos e jurídicos, nos quais as ideias de auditório 

e persuasão são bastante próximas do que eram entendidas na retórica clássica. 

Entretanto, esses conceitos precisaram ser revistos e ampliados a partir do momento 

em que o corpus de análise passou a incorporar, com grande frequência, os discursos 

midiáticos e, recentemente, os discursos de redes sociais digitais. É nesse contexto 

que se encontra a adaptação das provas retóricas que proponho para embasar a breve 

sequência didática que apresentarei na próxima seção deste texto.

Primeiramente, faz-se necessário definir o que entendo por discurso. A 

definição que manuseio neste trabalho (dado o corpus com o qual trabalharei) é aquela 

proposta por Dominique Maingueneau em seu livro Discurso e análise do discurso 

(MAINGUENEAU, 2015)2: o discurso é (1) uma organização além da frase; ademais, 

2  Outras definições de discurso são relevantes dependendo do corpus e da análise que se quer fazer. 
Como meu objetivo não é, por exemplo, realizar um estudo arqueológico dos comentários de jornais, não 
retomarei essas contribuições de Michel Foucault, embora sejam importantes para a compreensão do 
fenômeno linguageiro em questão. 

é (2) uma forma de ação, (3) interativo, (4) contextualizado, (5) regido por normas, (6) 

assumido por um sujeito (7) no bojo de um interdiscurso que (8) constrói socialmente 

o sentido. Isso significa dizer que ele opera nos níveis das regras que governam os 

gêneros dos discursos em vigor em um grupo social determinado e também das regras 

transversais aos gêneros (que governam, por exemplo, um relato, um diálogo, uma 

argumentação); nesse sentido, falar é uma forma de ação sobre o outro, muito além de 

uma simples representação do mundo, incluindo uma interatividade que envolve dois 

ou mais parceiros. Consequentemente, não se pode atribuir um sentido a um enunciado 

fora de contexto, nem prescindir do sujeito que se coloca ao mesmo tempo como fonte 

de referências pessoais, temporais, espaciais, bem como indica qual é a atitude que ele 

adota em relação ao que diz e a seu destinatário. Nesse jogo interativo, há normas que 

regulam as trocas verbais, como a de ser compreensível e dar informações apropriadas 

à situação, e essas trocas verbais são possíveis porque somos capazes de relacioná-las 

a outros enunciados sobre os quais se apoiam, como a própria organização de um texto 

em um gênero e o fato de que o locutor não é a origem do sentido, mas (re)produtor de 

um dialogismo. Daí a ideia de que o sentido é continuamente (re)construído no interior 

de práticas sociais determinadas.

Tendo em vista a definição acima de discurso e os objetivos deste trabalho, a 

análise do discurso que pretendo aplicar ao ensino da leitura e escrita de comentários de 

notícias digitais, de forma geral, é a que tenta dar conta dos oito leitmotiven citados por 

Maingueneau (2015). O recorte deste trabalho com foco nas provas retóricas, entretanto, 

jogará mais luz em algumas das ideias-forças que em outras, e tentará mobilizá-las de 

forma agrupada, como se verá na breve sequência didática proposta.

Se levarmos em consideração, conforme Charaudeau (2007), que, na 

construção dos sistemas de pensamento, os saberes são investidos de pathos (o saber 

como afeto), de ethos (o saber como imagem de si) e de logos (o saber como argumento 

racional), então esses saberes são engendrados pelos discursos que circulam nos 

grupos sociais, organizam-se em sistemas de pensamento coerentes que criam valores, 

desempenham o papel de justificação de ações sociais e se depositam na memória 

coletiva. Assim, ao focarmos nas provas retóricas, estamos, consequentemente, lidando 

com estratégias discursivas, que vão além das estruturas que compõem as frases e que 

constituem atos de representação do mundo que incluem interações entre sujeitos que 

assumem responsabilidades sociocomunicativas, o que inclui diversas expectativas que 

regem as trocas verbais, como seguir ou não as arbitrariedades linguísticas e culturais.

Retomando a relação entre retórica e persuasão, a análise do discurso incorpora 

a ideia de que a força persuasiva de um intercâmbio comunicativo depende de como se 

apresenta uma argumentação (logos), forjada a partir da consideração do destinatário, 

quer dizer, da maneira como essa argumentação incide nele (pathos), aprofundando, 

além disso, na forma como o emissor revela no discurso as características pertinentes 
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de seu caráter (ethos) (SAL PAZ; MALDONADO, 2015).

Nesse sentido, como consideram Sal Paz e Maldonado (2015), o logos faz 

referência à tentativa de apelar para o intelecto, ou seja, busca persuadir por meio 

de argumentos que se baseiam no raciocínio e na reflexão. No entanto, é importante 

que a argumentação esteja bem estruturada e que se empregue uma linguagem 

adequada à situação comunicativa, pois, quando as ideias são claras e se encontram 

convenientemente organizadas, o discurso flui e não se torna errático e vacilante. 

Assim, o logos afeta também o pathos, que sintetiza o impacto emocional e a exaltação 

imaginativa que uma mensagem origina em uma audiência.

Através de seu discurso, o enunciador é capaz de evocar emoções e 

sentimentos no público com a intenção de estimular uma modificação de uma situação 

ou de uma crença estabelecida, ou para impulsionar uma nova ação. Consequentemente, 

a emoção que desperta o discurso no público receptor atua também como um estímulo 

retroalimentador, já que produz no enunciador um efeito de segurança, de modo que ele 

reforce sua argumentação para parecer mais convincente; constrói-se, assim, o ethos.

O ethos, como resume Amossy (2005), é a construção da imagem de si que está 

implicada em todo ato de tomar a palavra. Incluem-se na representação do locutor seu 

estilo, suas competências linguísticas e enciclopédicas, além de suas crenças implícitas; 

não se limita, pois, a técnicas ou artifícios, pois ela “se efetua, frequentemente, à revelia 

dos parceiros, nas trocas verbais mais corriqueiras e mais pessoais” (AMOSSY, 2005, p. 

9). Consequentemente, como explicam Sal Paz e Maldonado (2015), o ethos representa 

a “aura” de credibilidade que rodeia um enunciador.

Ao se analisar o discurso partindo das três provas retóricas, deve-se ter em 

mente que elas funcionam simultaneamente, embora, em algumas situações, uma ou 

duas sejam mais assíduas em alguns gêneros discursivos, conforme veremos a seguir 

com os comentários de notícias digitais.

2 Os comentários de notícias digitais: algumas observações

Os comentários de notícias digitais (ou simplesmente comentários digitais), 

como qualquer outro gênero, são uma forma discursiva estandardizada que se concretou 

pelo uso em situações análogas de interação. Historicamente, provêm dos fóruns de 

discussão e das cartas dos leitores, mas, diferentemente delas, os comentários digitais 

carregam uma maior participação cidadã devido ao fato de estarem incluídos no 

ciberespaço, o que os torna mais abertos, colaborativos e interativos (SAL PAZ, 2013; 

2016).

Por normalmente ser constituído por respostas a uma notícia, o comentário 

do leitor é ontologicamente dialógico e se encontra no meio do caminho entre o social 

e o individual. Esse dialogismo é evidenciado “na relação que estabelece com os 

discursos precedentes e no caráter direcional de seus enunciados, que se orientam a 

uma comunidade concreta e que procuram obter uma resposta compreensiva por parte 

de seus membros” (SAL PAZ, 2013, p. 157). Nesse sentido, esse gênero trabalha com a 

exteriorização de uma atitude e de um posicionamento crítico sobre um acontecimento 

ou um ponto de vista que efetua um internauta; a rigor, o texto jornalístico é tratado 

como o estímulo, e o comentário, sua réplica.

Entretanto, Sal Paz (2013, 2016) destaca que a interatividade nos comentários 

se faz também, e em grande medida, com os comentários já feitos no espaço destinado 

para tal intervenção. Consequentemente, no corpo dos textos, são recorrentes 

características como sujeição a uma mensagem anterior, exposição de um ponto de 

vista e apelação a outros membros da comunidade mediante marcas que o enunciador 

relaciona com zonas de mudança de turno (SAL PAZ, 2013). Devido a essa variedade de 

possibilidades ocasionadas pelo caráter interacional do comentário, o internauta recorre 

a estratégias persuasivas a fim de que seu comentário seja compreendido e que seu 

objetivo seja captado adequadamente.

Ao analisar o condicionamento da estrutura retórica dos comentários, Sal Paz 

(2013, 2016) destaca que o logos é a estratégia de menor incidência nos gêneros digitais 

dialógicos:

En efecto, [el logos] se encuentra asiduamente supeditada al pathos y al ethos, puesto 

que el objetivo de los enunciadores, en el espacio de estas prácticas discursivas interac-

tivas, no es primordialmente el de transmitir información, sino el de entablar una relación 

fático-emotiva y el de expresar sensaciones, de ahí que el tópico de los discursos sea un 

elemento de gravitación secundaria para la persuasión. (SAL PAZ, 2013, p. 164).

Dessa forma, é mais frequente a construção discursiva do enunciador (ethos) 

como autoridade, especialista, pessoa confiável etc. e, de forma predominante, uma 

orientação para a empatia e o desenvolvimento de sentimentos de adesão comunitarista 

(pathos). O que o usuário parece desejar é que aquilo que anuncia seja aceito pelos 

outros membros de seu grupo de referência, que suas afirmações sejam consideradas 

legítimas e bem fundadas (SAL PAZ, 2013).

Dado o alto grau de liberdade para opinar gerado pela enunciação mais 

espontânea – que, em alguns casos se amplia graças à possibilidade de anonimato –, os 

comentários se tornam um campo fértil para aceder de modo mais direto a representações 

sociais sobre tópicos polêmicos que circulam e se reproduzem nas comunidades que 

abrigam os jornais eletrônicos. Nesse contexto, Sal Paz (2016) percebe uma frequência 

de discursos de ódio em comentários e ressalta que 

[...] los agravios como argumentos encubren carencia o debilidad de razonamiento, pues 

una tesis sólida no necesita recurrir a difamaciones, provocaciones, insultos, construccio-

nes estereotipadas o prejuiciosas, erigidas sobre generalizaciones doxáticas no razona-
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das que imponen tabúes, censuras e ideologemas dominantes o emergentes. (SAL PAZ, 

2016, p. 171).

Embora alguns jornais proíbam conteúdos racistas, xenófobos, 

discriminatórios, pornográficos, bem como aqueles que exaltem a violência ou que 

atentam contra os direitos humanos, é comum encontrar comentários que recorrem 

a disfemismos e descortesias com uma finalidade destrutiva da linguagem, o que é 

característica das sociedades contemporâneas. De fato, Strandberg e Berg (2013, p. 

112-113) consideram como características dos comentários dos leitores “publicação 

imediata, grande quantidade de espaço e censura mínima”, o que oferece “aos leitores 

novas possibilidades de participação”.

Em um estudo com base em 300 comentários de leitores, Strandberg e Berg 

(2013) observaram quatro condições cruciais da deliberação dos comentários dos 

leitores: a racionalidade, a relevância, a reciprocidade e a cortesia e o respeito, os quais 

resumo nos próximos parágrafos.

A racionalidade das discussões analisa as afirmações dos comentários (na 

pesquisa supracitada, 83% dos comentários incluem algum tipo de afirmação por parte 

do cidadão que publicou o comentário), e essa condição possui quatro indicadores: 

justificação das afirmações, raciocínio das afirmações, validação das afirmações e tipo 

de prova. De forma geral, os comentários não são imediatamente racionais, já que grande 

parte não possui uma justificação suficiente, sua validação costuma basear-se nas 

próprias perspectivas e nos próprios valores do comentarista, e a maioria das afirmações 

não se sustenta por fatos ou fontes (o que não significa que se sustenta meramente pela 

experiência pessoal; ao contrário, destacam-se os recursos de paralelos, comparações 

e exemplos, o que torna o indicador de prova satisfatório). De certa forma, isso também 

foi assinalado por Sal Paz (2013; 2016) quando observou a pouca incidência do logos. 

É importante deixar claro, entretanto, que pesquisadores como Amossy (2017) 

dão outra visada ao logos, compreendendo que a racionalidade, no âmbito da polêmica, 

por exemplo, não repousa sobre uma concepção universalista da razão, mas “supõe 

que um ponto de vista deve fundamentar sua validade em uma argumentação que a 

ancore em razões e que desenvolva sua lógica interna” (AMOSSY, 2017, p. 207). Nesse 

sentido, “o razoável é relativo e variável porque é sócio-historica (sic) e culturalmente 

determinado” (AMOSSY, 2017, p. 208) e, por isso, “uma argumentação que recebe a 

adesão de um grupo, mesmo sendo rejeitada, até julgada aberrante por um outro grupo 

pode ser perfeitamente fundamentada em razões” (AMOSSY, 2017, p. 208). Levando 

isso em conta, a proposta de atividade que apresentaremos na próxima seção incluirá 

o logos.

Da análise da relevância das discussões, conclui-se que, de forma geral, os 

comentários fazem referência ao tema de forma direta ou indireta (por exemplo, fazendo 

declarações ou clarificações a seu respeito), mas poucos são os que refletem sobre o 

debate.

Na reciprocidade das discussões, observa-se a direcionalidade dos 

comentários… Nesse quesito, a maioria dos comentários (60,3%) tem como alvo a 

notícia, e quase todas as outras ocorrências estão orientadas para outros comentários, 

o que indica uma baixa reciprocidade. Como consequência, observa-se também que 

59,3% dos comentários não possuem quaisquer sinais de concordância ou discordância 

relativamente às afirmações dos outros cidadãos, mas, entre os comentários que 

apresentam alguma forma de interação, a discordância com afirmações de outros 

comentadores é o tipo predominante (35%), em contraste com os 9% de concordância. 

Isso indica um ambiente de discussão heterogêneo, no âmbito do qual podemos 

considerar uma vasta gama de perspectivas, embora a concordância seja mais comum. 

Quanto ao grau de cortesia e respeito nas discussões, quase todos os 

comentários são considerados civilizados (98,7%) e elaborados com cortesia (85,3%). 

Isso acontece devido à moderação presente no jornal analisado, que também reflete nos 

comentários da notícia do La Nación. Com relação ao tom, há uma divisão equilibrada 

entre os comentários de natureza negativa e neutra. Assim, de forma geral, a condição 

normativa de cortesia e de respeito encontra-se indiscutivelmente próxima dos ideais das 

verdadeiras conversas democráticas. Entretanto, segundo os pesquisadores, é o grau 

elevado de negatividade (42,3%) encontrado na análise do tom dos comentários que 

prejudica o ideal normativo. De fato, Amossy (2017) observa que a polêmica é marcada 

pela exacerbação dos conflitos e que, em alguns casos, o locutor constrói uma oposição 

que desacredita e ataca o adversário, o que apresenta uma confrontação verbal na qual 

o(s) representante(s) de cada campo responde(m) aos argumentos e ataques do outro. 

Uma vez que o ideal normativo valoriza o consenso, a polêmica é frequentemente vista 

de forma negativa; entretanto, ela “é funcional nos grupos sociais em que as forças 

convergentes e divergentes estão sempre em interação, criando uma dinâmica que é 

fonte de vida” (AMOSSY, 2017, p. 33). Nesse sentido, trata-se “de fazer justiça ao lugar 

de uma retórica do dissenso, isto é, a uma gestão do conflito de opinião sob o modo de 

dissidência, e não de uma busca do acordo” (ibidem, p. 41). 

Tendo em vista essas características formais e sociais do gênero comentários 

digitais, passo para a aplicação por meio de uma proposta didática.

3 As provas retóricas na perspectiva do letramento: uma proposta didática 

Dado que letramento corresponde a diferentes conceitos, dependendo da 

perspectiva que se adote, como esclarece Magda Soares no Glossário Ceale, é necessário 

definir esse termo na perspectiva do ensino de línguas estrangeiras. Para isso, trago as 

palavras de Daniel Cassany, para quem o letramento “abarca todo lo relacionado con el 

uso del alfabeto: desde la correspondencia entre sonido y letra hasta las capacidades 
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de razonamiento asociadas a la escritura” (CASSANY, 2006, p. 38). Segundo Cassany 

(2006), o letramento inclui o código escrito, os gêneros discursivos, os papéis de autor 

e leitor, as formas de pensamento, a identidade e o status como indivíduo, coletivo e 

comunidade, além dos valores e representações culturais. Dessa forma,

Al leer y escribir no sólo ejecutamos reglas ortográficas sobre un texto; también adopta-

mos una actitud concreta y un punto de vista como autores o lectores y utilizamos unos 

estilos de pensamiento preestablecidos para construir unas concepciones concretas so-

bre la realidad. Además, lo que escribimos o leemos configura nuestra identidad individual 

y social: cómo cada uno se presenta en sociedad, cómo es visto por los otros, cómo se 

construye como individuo dentro de un colectivo. (CASSANY, 2006, p. 39-40).

O ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras, nessa perspectiva, precisa 

abordar as regras linguísticas que governam a escrita (ortografia, sintaxe, morfologia 

etc.) a partir das convenções discursivo-pragmático-culturais com as quais interagimos 

com o outro ao criarmos e citarmos o mundo, as nossas imagens e identidades, as 

nossas crenças e os nossos valores. O trabalho com as provas teóricas, portanto, pode 

colaborar ao integrar esses elementos do letramento: toda produção de texto leva à 

criação do ethos do locutor que recorre a um gênero discursivo e lança estratégias para 

alcançar seu interlocutor (pathos) por meio de dados, raciocínios e argumentos (logos).

Para ilustrar, proponho uma breve sequência didática a partir de um tema 

polêmico: o casamento igualitário. Nesta pesquisa, a polêmica é entendida como 

“uma gestão verbal do conflitual, caracterizada por uma tendência à dicotomização, 

que torna problemática a busca por um acordo” (AMOSSY, 2017, p. 55); ou seja, ela 

está ancorada no conflito, tende à dicotomização e à polarização, bem como reflete o 

desejo de desqualificar o outro. Sem dúvida, a polêmica contribui para a expressão e a 

discussão do assunto, proporcionando uma gestão do conflito ao dar voz às diferenças 

e ao manter, de certa forma, o funcionamento democrático social; no entanto, ela é “um 

contradiscurso centrado na refutação e no descrédito, no qual a fala do outro só aparece 

no esforço feito para contrariá-la” (AMOSSY, 2017, p. 198). Essas características, 

portanto, devem ser trabalhadas nas tarefas de leitura, como proponho a seguir.

PRELECTURA: 

1. ¿Sabías que Argentina permite los matrimonios entre personas del mismo sexo desde julio de 

2010? Si bien la ley se firmó ese año, la discusión existe desde hace bastante tiempo. Los diarios 

argentinos publicaron varios artículos de opinión, noticias y reportajes que contribuyeron para la 

polemización del tema. ¿Qué argumentos crees que aparecieron en esos textos? ¿Con base en 

qué los autores probablemente expresaron sus argumentos?

2. El 15 de julio de 2010, día en que se firmó la ley del matrimonio igualitario, el diario argentino La 

Nación publicó una noticia titulada “Postales de una sesión que quedará en la historia”3. El copete 

de esa noticia es “Los protagonistas del debate por el matrimonio gay; crónica de una madrugada 

cargada de tensión en el Senado” ¿Qué pueden significar postales y crónica en ese texto? ¿Quié-

nes serían los protagonistas del debate?

3. Esta noticia recibió 509 comentarios de lectores, lo que es bastante para el diario. ¿Por qué crees 

que tanta gente comentó?

4. Según Sal Paz (2013, p. 160), “en los comentarios digitales, no todas las intenciones de los 

hablantes pueden vehicularse de modo explícito, sino solo aquellas que se ajustan a las normas 

estipuladas en el reglamento de la comunidad de un periódico”. En algunos comentarios de la 

noticia de La Nación aparece el siguiente mensaje: 

Imagem 1: Comentário reportado

Fonte: https://www.lanacion.com.ar/1284898-postales-de-una-sesion-que-quedara-en-la-historia 
Acesso: 14 set. 2018.

¿Qué significa eso? ¿Qué eso tiene que ver con las intenciones de los hablantes?

Com essa atividade, o professor já começa a trabalhar alguns elementos 

do letramento, como as convenções do gênero comentário de notícia e o conteúdo 

do texto a ser lido. Como esclarecem Barros e Marins-Costa (2010), a pré-leitura ativa 

os conhecimentos prévios sobre o tema, o gênero, o vocabulário etc. a partir de uma 

discussão em que os alunos começam a pensar no que já sabem e podem manifestar 

suas opiniões. Não me parece necessário perguntar diretamente a opinião do aluno sobre 

o tema em si; por outro lado, na pergunta 1, quando forem elencados os argumentos e 

em que se baseiam, pode-se observar como os alunos põem em cena esses enunciados 

3  Dado o recorte deste trabalho, não descreverei a proposta de atividade com a notícia, a qual apresentei 
no X Congresso Brasileiro de Hispanistas, realizado na Universidade Federal de Sergipe (UFS) entre os 
dias 20 e 23 de agosto de 2018. Deixo, no entanto, a referência da notícia (Disponível em: <https://
www.lanacion.com.ar/1284898-postales-de-una-sesion-que-quedara-en-la-historia>. Acesso em: 14 set. 
2018.) e algumas relações desenvolvidas especificamente para este texto: no caso do ethos e do pathos, 
as perguntas são bem parecidas às que desenvolvemos aqui para os comentários digitais, a diferença está 
na atividade do logos, na qual questionamos sobre as estratégias discursivas, como a citação de palavras 
de outros, as comparações, o estabelecimento de relações de causa-consequência, as reformulações 
etc. Além disso, no início da abordagem de cada prova retórica, solicitamos aos alunos que resgatassem 
o que foi observado e debatido na prova retórica anterior para estabelecer uma conexão, de modo que 
pudessem perceber a relação entre elas.
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e como eles lidam com o que os colegas falam.

Uma vez que a proposta é de leitura e escrita de comentários, não apresentei 

atividades sobre a notícia que, obviamente, deve ser trabalhada em sala. A pergunta 2, 

da forma como aparece acima, serve apenas como contextualização dos comentários 

e deve ser adaptada para a leitura e o debate da notícia. As perguntas 3 e 4 servem 

para ativar os conhecimentos sobre o gênero comentários de notícia em que se debate, 

principalmente, o que leva um leitor a comentar uma notícia e por que o comentário é (ou 

não) veiculado na página do jornal. Seria interessante que o professor incluísse no debate 

o que constitui os gêneros discursivos de forma geral e os comentários de notícias de 

forma específica por meio de perguntas como, por exemplo, Los comentarios digitales, 

como cualquier otro género discursivo, responde a una intención comunicativa concreta. 

¿Cuál sería la intención comunicativa de un comentario en noticias de periódicos? e 

¿Qué características comparten las personas que suelen escribir comentarios en noticias 

digitales?. Nesse momento, o professor pode ampliar a discussão, perguntando se os 

alunos já escreveram comentários a notícias em jornais brasileiros, sobre qual tema era 

o texto, o que aconteceu com o comentário que deixaram etc.

LECTURA:

5. Separamos algunos comentarios dejados en esa noticia. Léelos y comenta con tus compañeros las 

preguntas que proponemos.

Imagem 2: Comentários da noticia “Postales de una sesión que quedará en la historia”

Fonte: https://www.lanacion.com.ar/1284898-postales-de-una-sesion-que-quedara-en-la-historia#comentarios 
Acesso: 14 set. 2018

a) Los textos que se agrupan bajo la forma genérica comentarios del lector comparten similares mecanismos 

de organización informativa y una colección semejante de recursos lingüísticos que buscan la persuasión 

(capacidad de convencimiento). ¿Cómo caracterizarías la escritura de los comentarios? ¿Se parece a la 

escritura de la noticia? Justifica tu respuesta y da ejemplos.

b) ¿Por qué el comentario de emma_nuel no está lineado a la izquierda como los otros comentarios? 

¿Qué otros elementos te permiten concluir eso?

c) Según Aristóteles, un argumento nos convence cuando sus premisas presenta tres características. La 

primera es que nos parecen racionales y convincentes.

c.1) ¿Qué premisas de cada uno de los comentaristas parecen ser racionales?

c.2) ¿En qué se basan esas premisas?

c.3) ¿Cuál(es) de los comentaristas echa(n) mano de premisas más racionales? ¿Por qué?

d) La segunda característica se centra en la idea de que el enunciador merece (o no) nuestra confianza.

d.1) ¿Cuál de los comentaristas merece tu confianza? ¿Por qué?

d.2) ¿Por qué los otros no la merecen?

d.3) ¿Cómo sería el comentario “ideal” para convencerte?

e) Por último, un argumento nos convence cuando sus proposiciones apelan a nuestras emociones.

e.1) ¿Qué emociones parecen querer despertar los comentaristas en sus textos? Justifica tu respuesta.

e.2) ¿Qué emociones despertaron en ti los comentarios? ¿Crees que son las mismas emociones que 

pretendían despertar los comentaristas?

f) A partir de las observaciones que has hecho en las preguntas c, d y e, y teniendo en cuenta las intenciones 

de los comentarios del lector, ¿cuál(es) de las tres características señaladas por Aristóteles los comentaristas 

utilizan más como estrategia de persuasión? ¿Por qué? 
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Conforme apontam Barros e Marins-Costa (2010, p. 102), a atividade de 

compreensão leitora deve, entre outros objetivos, “explorar o caráter polifônico dos 

textos e a intertextualidade”, assim como “contribuir para a formação de um leitor 

reflexivo e crítico”, e é o que as perguntas feitas acima têm por meta.

Em a, o foco volta ao código escrito e marca sua relação com os gêneros em 

questão: notícia e comentário. Não se trata exatamente do estilo de cada enunciador, 

mas das convenções socioculturais e pragmáticas dos gêneros que se diferenciam, entre 

outras coisas, pela modalidade da língua usada, o que reflete na ortografia, na sintaxe, 

na morfologia e na pontuação. Sal Paz (2013, p. 161) comenta que “essa classe textual 

[os comentários] é enunciada em um cenário espaço-temporal definido e limitado, onde 

o canal de transmissão é a escrita, ainda que muitas de suas características a vinculam 

com a situação de oralidade”. Nesse sentido, o comentarista, geralmente, adota um 

registro híbrido para a construção de seus enunciados que poderíamos denominar escrito 

informal, falado-escrito ou coloquial escrito, o que levou diferentes pesquisadores a 

criar etiquetas como texto escrito oralizado, escrita ideofonemática e língua oral teclada, 

conforme sumariza Sal Paz (2013).

Com a pergunta b, reflete-se sobre outro aspecto do gênero discursivo em 

questão: a dialogicidade. De forma geral, os comentários são respostas a notícias, ou 

seja, o texto jornalístico é o estímulo, e o comentário, a sua réplica. No entanto, dadas 

as características das plataformas digitais, os comentários deixados também recebem 

outros comentários, o que leva o gênero a oferecer uma estrutura que responde a 

uma intervenção espontânea e informal, embora não exista turnos de fala, já que a 

participação dos leitores pode ser produzida de maneira simultânea e sucessiva. Nesse 

sentido, o comentário de emma_nuel é uma resposta ao comentário de diegoh666, e não 

necessariamente à notícia. Pode-se perceber isso também a partir do marcador mira, 

que introduz um discurso que o enunciador considera informativamente relevante para o 

seu interlocutor e trata de aproximá-lo a si para se fazer compreendido. Outro elemento 

linguístico é o uso de segunda pessoa do singular, expresso na conjugação do verbo 

defender (defendes/defendés).

As perguntas c a e levam o aluno a refletir sobre as provas retóricas. Na 

primeira, o foco está no logos, que corresponde às formas de pensamento, ou seja, 

associa-se a procedimentos de observação da realidade, de apresentação de dados 

e de raciocínios que são atuados por sujeitos particulares que pertencem a coletivos. 

Dessa forma, a partir da resposta dos alunos sobre o embasamento das opiniões, o 

professor pode destacar que, no caso ilustrado, a instituição Igreja – especificamente a 

Católica, no contexto argentino – e a política partidária aparecem como elementos de 

coesão de indivíduos e, consequentemente, de seus pontos de vista. Ao mesmo tempo, 

discute-se a questão do individual nas expressões de opinião. Por isso, na pergunta c.3, 

o aluno é convidado a refletir sobre o que seria racional (no sentido de raciocínio) nos 

argumentos, o que incluiria as crenças e os saberes científicos. É aí que a questão do 

discurso polêmico se faz mais presente.

Nas perguntas em d, trabalham-se o ethos e, em e, o pathos. Grande parte 

delas podem parecer perguntas de opinião, mas não é bem isso: mesmo que algumas 

partam da percepção do aluno, ele deve justificar suas respostas, e é nesse momento 

que ele percebe que o texto se constrói não apenas pelo escritor, mas também pelo 

leitor, e que essa construção depende das representações sociais compartilhadas pelos 

interlocutores, sejam elas o que leva (ou pode levar) à confiança em alguém ou que 

emoções (e como) elas despertam (ou podem despertar).

POSTLECTURA, PREESCRITURA Y ESCRITURA:

6. Después de leer la noticia y algunos de los comentarios, comenta con tus compañeros: 

a) ¿Qué opinas del tema “matrimonio igualitario”?

b) Si escribieras un comentario en esa página ¿sería sobre la noticia o a algún comentarista?

c) ¿Qué imagen de sí pretendes construir en ese comentario? ¿Cómo lo harías? 

d) ¿Qué creencias/saberes iban a direccionar tu comentario?

7. Escribe tu comentario y señala dónde él se encontraría entre los comentarios ya hechos en la 

noticia.

Para fechar a atividade de leitura, amplia-se o trabalho com o tema e com o 

gênero por meio da produção escrita de um comentário. É nesse momento que o aluno 

expressa sua opinião sobre o tema e reflete sobre o gênero não mais para a leitura, mas 

sim para a produção de seu texto. Enquanto as perguntas da atividade 6 são realizadas 

oralmente e em conjunto, o professor pode sugerir que os alunos façam pequenas 

anotações para esboçar o comentário que irão escrever na atividade 7 e trabalhar tanto 

a coerência do texto a ser escrito, como seus elementos linguísticos (tempos verbais, 

conexão, léxico etc.) em conformidade com o contexto do gênero (incluindo extensão do 

comentário, identidade do autor, local de publicação etc.).

Seria bastante interessante se os alunos de fato deixassem os comentários na 

página da notícia trabalhada, a fim de que pudessem contribuir para o debate proposto 

e diminuíssem a distância entre a escola e seu externo. Mas caso isso não seja possível 

(se o jornal postar apenas comentários de seus assinantes, por exemplo), o professor 

pode optar por fazer uma seção de comentários digital entre os próprios alunos da turma 

(ou da escola), incentivar a leitura dos comentários dos colegas entre eles e manter em 

aberto essa atividade, sugerindo que façam comentário dos comentários.
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4 Considerações finais

Ao trabalhar com comentários digitais de um discurso sobre homossexualidades 

nas aulas de língua espanhola focando nas provas retóricas, preocupei-me em ensinar e 

aprender os usos da linguagem envolvida na textualização de um tema polêmico. Essa 

textualização, entretanto, não se restringe aos elementos linguísticos do idioma estudado, 

mas inclui elementos socioculturais envolvidos nessa prática linguageira, como a ética, 

os preconceitos e os insultos. A proposta, portanto, é contextualizar a aprendizagem da 

língua quando se abordam as imagens de si, as estratégias para “tocar” o interlocutor e 

os argumentos e raciocínios presentes nos comentários.

Com essa proposta, acredito que o ensino de línguas no contexto do 

letramento se torna mais eficaz e significativo, porque, além de se trabalhar um gênero 

digital que os alunos podem e às vezes já escrevem fora do contexto escolar, entram 

em cena questões sociais e ideológicas. Isso comprova, desse modo, que a língua não 

é algo externo aos alunos e a si mesma, como se tivesse qualidades autônomas, mas, 

ao contrário, “abrange a relação entre o indivíduo e a instituição social e a mediação da 

relação através de sistemas de signos”, como argumenta Street (2014, p. 143) sobre o 

modelo ideológico de letramento. E esse é, a meu ver, o caminho da análise do discurso 

aplicada ao ensino de línguas.
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A linguagem é atravessada pela política 
John Earl Joseph

Nas escolas brasileiras, o ensino da língua espanhola não é recente. Como 

disciplina prevista em lei, pode ser datado da primeira metade do século XX (GUIMARÃES, 

2011; RODRIGUES, 2010). No entanto, um esforço por ampliar o estudo desse idioma 

nas escolas de todo o território nacional aconteceu apenas por volta do final do 

século passado e início do século XXI. Uma ampliação como essa contribuiria para o 

cumprimento do que está previsto no parágrafo único do art. 4º da Constituição da 

República: “A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, 

social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade 

latino-americana de nações”.

Entretanto, o caminho para acesso ao ensino de línguas estrangeiras e, em 

especial ao de língua espanhola, tem sido difícil e com muitos obstáculos. Há conquistas 

e desafios em nível nacional, mas também no âmbito de cada estado da federação. 

Nesse sentido, este trabalho tem o objetivo de descrever e analisar ações recentes 

relacionadas à implantação do ensino de espanhol em Minas Gerais, considerando que 

a regulamentação do ensino de língua estrangeira constitui um ato de política linguística1.

O texto está organizado da seguinte forma: na primeira seção, fazemos uma 

breve recapitulação histórica da expansão do espanhol em instituições de ensino e em 

programas de governo, com objetivo de contextualizar a situação no início do século 

XXI; a segunda seção apresenta questões específicas sobre a implantação do espanhol 

no sistema educacional de Minas Gerais; a terceira discute ações que têm sido tomadas 

1  Por política linguística, adotamos a noção de Rajagopalan (2014), que a define como “uma série de 
atividades relativas à política, ao planejamento, à planificação, à proteção, à manutenção, ao cultivo e, como 
não podia deixar de ser de outra forma, ao ensino da(s) língua(s) que faz(em) parte do patrimônio linguístico 
de um país, de um estado, enfim de um povo. Ela envolve a tomada de decisões e a implementação de 
ações concretas que têm consequências duradouras e, com frequência, balizam e determinam o rumo 
a ser tomado nos próximos anos ou décadas… ou até mesmo para períodos maiores” (RAJAGOPALAN, 
2014, p. 73).
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e o que pode ser feito numa tentativa de resgatar as conquistas das últimas décadas e 

de ampliar as possibilidades de acesso ao ensino do idioma; por fim, apresentamos as 

considerações finais, que visam sobretudo a estimular um debate permanente entre os 

profissionais da área.

1 O contexto favorável do início do século XXI

Durante os anos 2000, o ensino de espanhol no Brasil passou por momentos 

muito positivos, que impactaram no interesse pelo idioma, na sua inserção no currículo 

das escolas e na qualificação dos profissionais da área (BARROS; COSTA; GALVÃO, 

2016). Isso pode ser constatado por diversas ações, como: a) a inclusão do ensino 

de língua espanhola em vários níveis de ensino (educação infantil, ensino fundamental 

anos iniciais, finais e médio) da Educação Básica em escolas públicas e particulares; b) 

a realização de concursos públicos com vagas para professores efetivos de espanhol; 

c) a criação de cursos de licenciatura em língua espanhola (UFTM, UFV, UFVJM, por 

exemplo); d) a inclusão do espanhol no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM); e) a 

publicação das Orientações Curriculares para o Ensino Médio (ORIENTAÇÕES, 2006) 

com um capítulo específico de Língua Espanhola; f) a inclusão da língua espanhola nos 

editais de seleção de livros didáticos (PNLD) e de acervos de obras de pesquisa e de 

referência (PNBE do Professor) publicados pelo MEC. Além das ações acima, merece 

destaque a promulgação da Lei 11.161, de 5 de agosto de 2005, que dispunha sobre o 

ensino de língua espanhola. 

No que se refere à presença da língua espanhola nos editais de livro didático, 

podem ser citadas as seguintes edições: PNBE Professor 2010; PNLD 2011 (EF); 

PNLD 2012 (EM); PNBE Professor 2013; PNLD 2014 (EF); PNLD 2014 (EJA); PNLD 

2015 (EM); PNLD 2017 (EF); PNLD 2018 (EM). Essa presença do idioma nos editais e, 

consequentemente, nas coleções disponíveis para as escolas mostra a relevância que 

se procurou dar à língua espanhola em diferentes níveis de escolaridade da Educação 

Básica (incluindo a educação de jovens e adultos) e à formação do professor responsável 

pelo ensino desse idioma.

Considerando o contexto do Ensino Superior, o estado de Minas Gerais criou 

e ampliou a oferta de cursos de licenciatura, o que possibilitou a formação de professores 

de espanhol em várias instituições, localizadas em diferentes regiões do estado, tais 

como: UFMG (Região Metropolitana); UNIMONTES (Norte de Minas); UFVJM (Vale do 

Jequitinhonha e Mucuri); IF Sudeste MG (Campo das Vertentes); UFJF e UFV (Zona da 

Mata); UNIFAL-MG (Sul e Sudoeste de Minas); UFTM e UFU (Triângulo Mineiro). Como é 

possível observar, são professores de espanhol sendo formados em praticamente todas 

as regiões do território mineiro. Como destacam Almeida et al. (2016, p. 389), “[...] boa 

parte dos cursos dessas instituições foi criada depois da Lei N. 11.161/2005, o que 

aponta que há ações da esfera federal que convergem para que a língua espanhola se 

institua na educação brasileira”.

Com relação ao contexto da Educação Básica em escolas públicas federais, 

houve um movimento similar com a inclusão do Espanhol na estrutura curricular das 

escolas técnicas federais, colégios de aplicação e colégios militares. Em Minas Gerais, 

podemos citar: CEFET-MG, IFMG-Betim, IFN-Minas (Instituto Federal do Norte de Minas), 

IFMG-Sabará, IF Sul de Minas (Instituto Federal do Sul de Minas) – Campus Avançado 

Carmo de Minas, Campus Machado, Câmpus Pouso Alegre, Colégio de Aplicação João 

XXIII (Juiz de Fora), Colégio de Aplicação Coluni (Viçosa), Colégio Técnico da UFMG 

(COLTEC), Colégio Militar de Belo Horizonte, Colégio Militar de Juiz de Fora e Centro 

Pedagógico da UFMG.

Tendo em vista a vasta extensão territorial brasileira e a diversidade dos 

sistemas educacionais ao longo do país, era de se esperar também que os estados 

da federação fossem investir no ensino de espanhol na Educação Básica, cada um a 

partir dos próprios interesses sociais e políticos. A seguir, veremos aspectos específicos 

dessa realidade em Minas Gerais. 

2 A situação do ensino de espanhol em Minas Gerais

Estudos realizados em Minas Gerais sobre políticas linguísticas adotadas após 

a publicação da Lei 11.161/2005 mostram que a lei não alcançou o objetivo esperado e, 

em determinadas situações, ocasionou um efeito contrário (BARROS; COSTA; GALVÃO, 

2016). Esse fato gerou uma frustração por parte dos docentes, especialmente daqueles 

que passaram a investir na sua formação ou capacitação para o ensino do idioma.

As orientações e regulamentações da Secretaria de Estado de Educação de 

Minas Gerais (cf. Orientação DEMP/SEM/SB Nº 01/2009, a título de exemplificação) 

também não conseguiram alcançar o efeito desejado. Amaral e Almeida (2011) mostram, 

por exemplo, casos de redução de carga horária e frustrações de docentes relacionadas 

ao ensino do espanhol no contraturno escolar. Os autores verificam que, nos anos 

posteriores à promulgação do texto legal, pouco ou quase nada tinha sido feito para 

a implantação do ensino de espanhol. Além do mais, argumentam que a implantação 

de maneira assistemática nas séries do ensino médio refletia uma desvalorização das 

políticas públicas para o ensino do idioma (AMARAL; ALMEIDA, 2011, p. 321-322). 

Reportagens publicadas na imprensa local também mostram como a situação 

do investimento no ensino de espanhol foi deficitária. O título da matéria publicada em 

2015 pelo jornal O Tempo, “Ensino de espanhol é incipiente nas escolas da rede estadual” 

(VIEGAS; MUZZI, 2015) não difere muito do que fora publicado em 2007 pelo mesmo 

veículo: “Ensino do espanhol ainda sem critérios” (COUTINHO, 2007). A propósito do 

adjetivo incipiente para falar do ensino de espanhol, Almeida et al. comentam: 
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Ao deparar-se com o uso do termo “incipiente”, somos tomados por uma sensação an-

gustiante de estagnação, apesar dos mais de dez anos de trabalho, militância e resistên-

cia pelo ensino de espanhol em Minas, realizado coletivamente pela APEMG e por outros 

grupos de professores e individualmente por cada um dos profissionais em seu fazer 

diário (ALMEIDA et al., 2016, p. 394-395).

De acordo com dados fornecidos pela Secretaria de Estado de Educação de 

Minas Gerais (SEE-MG) no início de 2018, em combinação com dados disponibilizados 

no site do mesmo órgão, apenas 5,3% das escolas com oferta de ensino médio da 

rede ofereciam aulas de língua espanhola (Apêndice 1). Se observada a distribuição 

das escolas por Superintendência Regional de Ensino (SRE)2, verificamos que, no início 

daquele ano, nove destas estavam sem oferta do idioma. Em superintendências que 

incluem municípios de alto número de escolas estaduais, como Juiz de Fora e Pará de 

Minas (cf. mapa 1), não havia escola ofertando espanhol, conforme a mesma fonte de 

dados. No total, foram contabilizadas 2.227 escolas sem oferta do idioma no estado.

Mapa 1 – Total de unidades de ensino ativas por município (junho 2012)

Fonte: Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais.

2  As Superintendências Regionais de Ensino – SRE, de acordo com a SEE, “têm por finalidade exercer, 
em nível regional, as ações de supervisão técnica, orientação normativa, cooperação e de articulação e 
integração Estado e Município em consonância com as diretrizes e políticas educacionais” (SECRETARIA, 
2019).

Embora a situação descrita não tenha sido muito favorável para o espanhol, 

o conjunto de fatores apresentados na primeira seção ofereciam um respaldo político e 

legal para a luta pela implantação do idioma nas escolas e por melhorias naquelas em 

que já estava implantado. No entanto, a situação começa a se modificar nos últimos 

anos da segunda década do século XXI. 

3 O que fazer ou ¿cómo luchar contra viento y marea?

O ensino de línguas estrangeiras baseado no plurilinguismo, como previsto 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 e nos Parâmetros Curriculares de 

1998, que já deixava a desejar, começou a passar por dificuldades maiores. No caso da 

seleção de livros didáticos, houve várias mudanças no processo de escolha das obras, 

alterando um sistema já consolidado de análise por docentes especialistas de instituições 

de ensino superior públicas. Em se tratando da língua espanhola, documentos e editais 

relevantes, tais como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017), o Currículo de 

Referência de Minas Gerais (2018), as edições do PNLD Literário 2018 e o PNLD 2020 

(EF) passaram a não incluir essa disciplina, desfavorecendo outras possibilidades das 

línguas estrangeiras modernas que vinham sendo adotadas nos documentos nacionais 

da área e implementadas em escolas na Educação Básica.

Mas o grande golpe para o ensino da língua espanhola se deu com a publicação 

da Lei Nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, que alterou a LDB e revogou a Lei Nº 

11.161/2005. De acordo com a nova redação do texto legal:

§ 4o Os currículos do ensino médio incluirão, obrigatoriamente, o estudo da língua inglesa 

e poderão ofertar outras línguas estrangeiras, em caráter optativo, preferencialmente o 

espanhol, de acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelos 

sistemas de ensino (§ 4o, do art. 35-A, da Lei Nº 9.394/1996). 

O cenário criado pela lei de obrigatoriedade do ensino de apenas uma 

língua estrangeira, o inglês, sinaliza, conforme indica Rajagopalan (2014, p. 74), que 

a configuração e a execução da política linguística estão “repletas de deslizes e 

desencontros”, e se constitui em uma “prática intervencionista que intervém no destino, 

no rumo, de uma dada língua”. Nesse caso, essa intervenção traz efeitos drásticos 

para o ensino de outras línguas estrangeiras. E, especificamente no ensino de língua 

espanhola, levou os docentes dessa área a antever uma série de consequências 

negativas, como: a) a dispensa ou a redução da carga horária de trabalho de um grande 

número de professores de espanhol; b) a exclusão da possibilidade de escolha, por 

parte da comunidade escolar, do ensino de espanhol; c) o prejuízo para os programas 

de intercâmbio entre instituições localizadas no estado e as que pertencem aos mais de 

20 países de língua espanhola; d) o impacto negativo também nas relações econômicas 

(comércio, turismo etc.) entre entidades brasileiras e estrangeiras. 
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A partir desse golpe na política linguística do espanhol, consideramos relevante 

a colocação de Lagares (2013) ao argumentar sobre “planejamento linguístico”, citando 

os autores Kaplan e Baldauf Jr. (1997), que

chamam a atenção para a importância da metodologia e do planejamento linguístico, e 

criticam o fato de muitos agentes políticos agirem de acordo apenas com suas intuições, 

partindo diretamente para a tomada de decisões sem considerarem os passos prévios 

que, segundo os autores, deviam ser contemplados: o exame da situação, que daria lugar 

a uma série de informes ou relatórios sobre aspectos que incidem na realidade social da 

língua em questão (LAGARES, 2013. p. 183).

Em outros termos, as drásticas consequências da ruptura na implementação 

da língua espanhola nas escolas indicam uma falta de planejamento linguístico e a falta 

de valorização de uma língua importante para práticas sociais, culturais, políticas e 

econômicas do Brasil na América Latina, tal como previsto constitucionalmente.

Até o ano de 2017, em vários eventos realizados ao longo do país nos últimos 

anos, sempre se discutia o não cumprimento da Lei de 2005 e se buscavam estratégias 

para que se pudesse sensibilizar escolas e órgãos públicos para implantar ou ampliar o 

ensino de espanhol. Porém, a partir de 2018, o foco começou a ser outro. Ações em nível 

estadual começaram a surgir, na tentativa de que as unidades da federação resolvessem 

questões próprias do ensino de língua espanhola. 

Na busca por garantir o direito ao ensino da língua espanhola por parte das 

comunidades escolares interessadas, temos visto iniciativas de docentes de diferentes 

unidades da federação, os quais procuram apoio parlamentar para criar normas 

que garantam tal direito. Como resultado dessa ação, verificamos que a Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul promulgou a Emenda Constitucional n.º 

74, de 19/12/18, acrescentando o parágrafo § 3.º à Constituição do Estado do RS. De 

acordo com o dispositivo acrescentado: “o ensino da língua espanhola, de matrícula 

facultativa, constituirá disciplina obrigatória das escolas públicas de ensino fundamental 

e médio”. O Estado da Paraíba, por meio da Lei Estadual Nº 11.191/2018, introduziu a 

língua espanhola no currículo do Ensino Médio. Da mesma forma, o Estado de Rondônia, 

por meio da Lei 4.394/2018. Em Minas Gerais, está em tramitação o Projeto de Lei nº 

1.064/2019. Em São Paulo, está em tramitação o Projeto de Lei Estadual de São Paulo nº 

446/2018. Tais iniciativas, somadas a outras que já haviam ocorrido antes da revogação 

da Lei do Espanhol, permitem elaborar o Quadro 1, que mostra a situação em diferentes 

estados.

Quadro 1 – Estados e respectivas normas/projeto sobre o ensino de espanhol

Estado Normas/projetos estaduais que dispõem sobre o ensino de 
espanhol

AM Lei Estadual Nº 152, de 21 de maio de 2013.

MG Projeto de Lei Nº 1.064/2019 (em tramitação).

PB Lei Estadual Nº 11.191, de 29 de agosto de 2018.

RO Lei Estadual Nº 4.394, de 2 de outubro de 2018.

RS Emenda Constitucional N.º 74, de 19 de dezembro 2018.

SP Projeto de Lei Nº 446/2018 (em tramitação).

Com respeito a Minas Gerais, a situação descrita acima sempre foi o principal 
motivo para que a Associação de Professores de Espanhol de Minas Gerais (APEMG) 
pudesse se esforçar para melhorar a situação dos professores e demais interessados 
no ensino de língua espanhola. Basta observar que, tendo sido fundada em 1988, foram 
mais de 30 anos de existência trabalhando em função da presença e manutenção do 
espanhol no currículo da Educação Básica e da qualidade do ensino desse idioma. (cf. 
APEMG)3.

Após os impactos negativos em função da Lei Nº 13.415/2017, citada 
anteriormente, a APEMG procurou atuar em frentes mais ativas na dimensão de 
políticas linguísticas para o ensino do espanhol no estado. A gestão (2017-2019) buscou 
constantemente realizar contatos com o Poder Público, na busca pela valorização do 
idioma e pela construção de uma agenda de trabalho conjunta entre órgãos públicos, 
instituições de ensino superior do estado e a própria associação. Nesse sentido, várias 
reuniões foram realizadas com representantes da Secretaria de Estado de Educação 
de Minas Gerais e também da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Belo 
Horizonte. Além disso, da mesma forma que nos outros estados da federação, houve 
um esforço contínuo para a busca de apoio parlamentar à pauta do ensino de língua 
espanhola.

Após a retirada de tramitação do Projeto de Lei 5.397/2018, que havia 
recebido parecer de rejeição pela inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade, 
foi protocolizado o Projeto de Lei Nº 1.064/2019, que dispõe sobre o ensino de Língua 
Espanhola na grade curricular da Rede Estadual de Ensino. Atualmente, o projeto se 
encontra em tramitação na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A APEMG está 

3  Essas e outras informações podem ser encontradas no site da Associação de Professores de Espanhol 
de Minas Gerais. Disponível em: <http://www.apemg.org>. Acesso em: 15 set. 2019.
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se mobilizando para que haja audiências públicas a fim de que a população também 
possa discutir a questão e para que o projeto seja aprovado. Aguardamos, com muita 
expectativa, que Minas Gerais também tenha uma lei própria que possibilite uma nova 
colocação do ensino de espanhol nas escolas da rede estadual.

Considerações finais

Embora negligenciada, a dimensão política na formação de professores é de 
suma importância não só para o ensino de língua espanhola, mas para qualquer língua. 
De acordo com Rajagopalan (2014, p. 72), “há um consenso crescente de que há muito 
mais política em matéria de ensino de línguas do que se pensava recentemente”. Nesse 
sentido, acreditamos que a resposta à questão que dá título à terceira seção deste texto 
(O que fazer ou ¿cómo luchar contra viento y marea?) passa pelo trabalho em conjunto 
entre os profissionais da área. 

Como se viu, em várias unidades da federação, as iniciativas de regulamentação 
estadual do ensino do espanhol partiram daqueles que, geralmente reunidos em 
associações de professores, procuraram se articular para demonstrar ao Poder Público 
e à sociedade civil a importância de se incluir ou de manter o ensino do idioma nas 
escolas. Para que os governos estaduais cumpram as novas normas, será necessário 
um acompanhamento constante por parte de todos.

Portanto, a trajetória do ensino de espanhol apontada neste texto revela que, 
para que o idioma seja implantado e ofertado com a devida qualidade, o profissional da 
área deve ter uma atuação bastante ativa. Trata-se não somente de exercer um papel 
de educador, mas de atuar constantemente na definição de um espaço político e na 
valorização de conquistas obtidas desde as últimas décadas do século XX. Desafios, 
maiores ou menores, sempre acompanharam tais conquistas, mas o que se espera é 
que, na atuação conjunta de professores, estudantes e comunidade, os obstáculos, 
sejam eles novos ou não, sejam ultrapassados.
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Apêndice 1

Tabela 1 - Número e porcentagem de escolas com oferta de espanhol em 2018 em função da Superin-
tendência Regional de Ensino

Posição SRE Número de 
escolas com EM

Número de 
escolas 

Porcentagem 

1 SRE - MONTES 
CLAROS

118 18 15,3%

2 SRE - PASSOS 34 5 14,7%

3 SRE - 
METROPOLITANA 
B

158 20 12,7%

4 SRE - 
UBERLANDIA

49 6 12,2%

5 SRE - 
LEOPOLDINA

25 3 12,0%

6 SRE - 
METROPOLITANA 
C

116 13 11,2%

7 SRE - CAXAMBU 32 3 9,4%

8 SRE - NOVA ERA 37 3 8,1%

9 SRE - POÇOS DE 
CALDAS

26 2 7,7%

10 SRE - UNAÍ 27 2 7,4%

11 SRE - 
CONSELHEIRO 
LAFAIETE

45 3 6,7%

12 SRE - UBERABA 62 4 6,5%

13 SRE - 
DIVINOPOLIS

82 5 6,1%

14 SRE - OURO 
PRETO

19 1 5,3%

15 SRE - 
BARBACENA

42 2 4,8%

16 SRE - 
PATROCÍNIO

21 1 4,8%

17 SRE - ALMENARA 43 2 4,7%

18 SRE - CORONEL 
FABRICIANO

44 2 4,5%

19 SRE - PARACATU 22 1 4,5%

20 SRE - 
CARANGOLA

23 1 4,3%

21 SRE - 
DIAMANTINA

73 3 4,1%

22 SRE - POUSO 
ALEGRE

49 2 4,1%

23 SRE - CAMPO 
BELO

26 1 3,8%

24 SRE - MURIAÉ 26 1 3,8%

25 SRE - CURVELO 29 1 3,4%

26 SRE - SETE 
LAGOAS

58 2 3,4%

27 SRE - 
METROPOLITANA 
A

88 3 3,4%

28 SRE - VARGINHA 59 2 3,4%

29 SRE - GOV. 
VALADARES

100 3 3,0%

30 SRE - ITAJUBÁ 34 1 2,9%

31 SRE - PATOS DE 
MINAS

42 1 2,4%

32 SRE - MANHUAÇU 45 1 2,2%

33 SRE - JANUÁRIA 95 2 2,1%

34 SRE - PONTE 
NOVA

49 1 2,0%

35 SRE - JANAÚBA 52 1 1,9%

36 SRE - CARATINGA 57 1 1,8%

37 SRE - ARAÇUAÍ 62 1 1,6%

38 SRE - TEOFILO 
OTONI

83 1 1,2%

39 SRE - GUANHÃES 48 0 0,0%

40 SRE - ITUIUTABA 13 0 0,0%

41 SRE - JUIZ DE 
FORA

71 0 0,0%

42 SRE - MONTE 
CARMELO

15 0 0,0%

43 SRE - PARÁ DE 
MINAS

42 0 0,0%

44 SRE - PIRAPORA 27 0 0,0%

45 SRE - SÃO JOÃO 
DEL REI

30 0 0,0%

46 SRE - SÃO 
SEBASTIÃO DO 
PARAÍSO

22 0 0,0%

47 SRE - UBÁ 32 0 0,0%

Total 2352 125 5,3%



Introdução

No contexto atual, as línguas estrangeiras assumem um papel de reconhecida 

importância como instrumento de inserção social e de acesso a diferentes culturas. 

Nas últimas décadas, evidencia-se um aumento significativo de crianças aprendendo 

uma nova língua em todo o mundo (SILVA; ROCHA; TONELLI, 2010, p. 29). No caso 

do ensino da língua espanhola para crianças no Brasil, houve um aumento nas duas 

últimas décadas, que vem crescendo em diversas escolas privadas, principalmente, em 

programas bilíngues desde a Educação Infantil.

Como professoras de espanhol e pesquisadoras de seu ensino, constatamos 

que há uma carência de materiais didáticos desse idioma para crianças brasileiras do 

Ensino Fundamental I. Quando se trata do trabalho com literatura infantil, o número 

de materiais torna-se ainda menor. Grande parte do material didático destinado ao 

público infantil vem da Espanha, não corresponde com a realidade local e nem está 

voltado para um ensino de língua espanhola pautado na cidadania e em aspectos 

culturais e interculturais, necessários para um trabalho de educação linguística para 

crianças brasileiras. A partir dessa lacuna, empenhamo-nos em produzir uma proposta 

didática sobre a obra infantil Donde viven los monstruos, do escritor Maurice Sendak. 

Essa proposta é fruto de atividades desenvolvidas na disciplina de Análise da prática 

e estágio de espanhol I1 da Faculdade de Educação da UFMG, e, posteriormente, seu 

desenvolvimento se efetivou no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

- PIBID2, da área de Espanhol, na mesma instituição.

1  A fase inicial da proposta didática da obra Donde viven los monstruos foi desenvolvida em um plano 
de aula requerido pela disciplina Análise da prática e estágio de espanhol i da Faculdade de Educação da 
UFMG e elaborado por Nathalia Terayama, Laiane Xavier e Monalisa Aguiar Porto da Cruz. O processo foi 
feito em colaboração com a supervisora de campo de estágio, Luíza Santana Chaves, e com a orientação 
da professora Elizabeth Guzzo de Almeida, da disciplina do Estágio supervisionado de espanhol.
2  No Pibid, as professoras Luíza Santana Chaves e Elizabeth Guzzo de Almeida retomaram o plano 
de aula inicial e, juntamente com a colaboração da professora Sidnéia Antônia Nascimento e da aluna 
bolsista do Pibid Laura Costa Drigo, reformularam a proposta didática da obra Donde viven los monstruos.

¿DónDe viven los monstruos?: 
umA ProPostA didáticA de esPAnhol PArA criAnçAs

Elizabeth Guzzo de Almeida 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Luíza Santana Chaves 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Laura Costa Drigo 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Sidnéia Antônia Nascimento 
Escola Estadual Três Poderes
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Pode-se, inicialmente, questionar o porquê da escolha de uma obra americana 

traduzida ao espanhol, em vez de uma hispânica, para o trabalho com a literatura. O 

motivo se encontra na importância literária desse título, assim como no excelente trabalho 

de tradução realizado. O livro (em português, Onde vivem os monstros) foi publicado 

pela primeira vez em 1963 e possui cerca de 40 páginas, as quais contêm pouco texto 

verbal e muitas imagens, que contam a história de Max e seus conflitos ligados à infância 

e à imaginação (CAVALCANTE; REINALDO, 2012). Essa obra foi traduzida em diversos 

idiomas e possui características estéticas, imaginativas e lúdicas muito peculiares do 

universo infantil, desde a temática sobre “os monstros”, passando pela primorosa e 

original ilustração, até a sua versão atual em filme. Com relação à ilustração, Sendak 

vai além da página, rompendo seus limites e moldando uma técnica de sintaxe narrativa 

com as imagens. Além disso, ele une a temática dos monstros com o crescimento, nas 

páginas centrais, desses personagens, também rompendo, com a chegada de um novo 

núcleo narrativo (a festa monstro), as fronteiras da realidade. Logo após esse clímax, 

a história volta a integrar-se à realidade anterior da normalidade da casa de Max, e as 

imagens são diminuídas a uma página novamente (cf. ARMAS, 2003, p. 7). No longa-

metragem Donde viven los monstruos, do diretor Spike Jonze (2009), uma adaptação 

cinematográfica da obra literária, há aproximação entre as produções, de modo que 

são perceptíveis similaridades entre as duas, como a sutileza nos modos de narrar, 

construída a partir da distância técnica e geracional (CAVALCANTE; REINALDO, 2012). 

A proposta didática de Donde viven los monstruos foi, inicialmente, pensada 

para os alunos do 4º ano (com idade entre 9 a 10 anos) do Centro Pedagógico da UFMG 

e aborda, de forma lúdica, temas linguísticos contextualizados a partir da leitura e da 

relação intertextual e intersemiótica com cenas de filmes, com outro livro cuja temática 

envolve monstros e com recursos didáticos diversos. Além disso, incentiva a reflexão 

das crianças acerca do medo e do conceito de monstruoso, propondo questões tais 

como Do que você tem medo?; O que é um monstro?; Quem são os monstros, em 

sua opinião?. Essas perguntas foram levantadas a partir da reflexão de como seria o 

tratamento sobre o medo e o monstruoso para as crianças dessa faixa etária. 

Na próxima seção, apresentamos os fundamentos teóricos que embasam 

a proposta didática referente ao letramento literário tal como é defendido por Cosson 

(2009), que ressalta a importância do trabalho com a literatura na escola, pelo seu poder 

de humanização por meio da fruição estética. Enfocamos também a representação visual, 

baseando-nos no conceito de multimodalidade (KRESS, 2005; KRESS; BEZERMAN, 

2009) e no papel das imagens nos livros infantis (RAMOS, 2011). Na seção 3, descrevemos 

o processo de construção das atividades didáticas elaboradas a partir das perspectivas 

teóricas elencadas para o público infantil.

1 Literatura infantil, letramento literário e implicações da multimodalidade

Nas últimas décadas, estudos sobre a multimodalidade na aprendizagem 

têm se destacado (KRESS, 2005; KRESS; BEZEMER, 2016; JEWITT, 2008; ROWSELL; 

PAHL, 2006; ROWSELL; CHEN, 2014). As pesquisas tratam dos recursos semióticos 

da linguagem para a comunicação, enfatizando os potenciais semióticos de diversos 

modos, tais como imagem, gesto, som, movimento e outros. Assim, os modos de 

um evento comunicativo ou texto são parciais, ou seja, todos os modos contribuem 

para a construção do significado, não havendo primazia de um sobre o outro. Desse 

modo, a linguagem verbal não é a principal; vários modos contribuem de diferentes 

maneiras (JEWITT, 2008), e nenhum modo comunicativo está sozinho no processo de 

construção de sentido, isto é, cada um desempenha um papel integrado em um todo. 

Não é à toa, portanto, que, na obra Donde viven los monstruos, o texto é permeado 

pelas imagens que estruturam a narrativa: elas, juntamente com a escrita, são modos 

que se interseccionam para produzir o significado. Tendo isso em vista, nas atividades 

didáticas que produzimos, buscamos inserir também outros modos, tais como a imagem 

em movimento (trailer do filme Donde viven los monstruos), atividades manuais (como 

quebra-cabeças dos monstros) que se utilizam desses outros modos de comunicação 

e contribuem para explorar outras potencialidades da comunicação e fomentar outras 

aprendizagens.

Ao se pensarmos na construção de um material didático, a partir da obra 

literária Donde viven los monstruos com a integração de trechos do filme e outros recursos 

como imagens, sons e gestos, consideramos imperativo incorporar a representação não 

linguística na compreensão do letramento literário no material de ensino contemporâneo 

para crianças. Acreditamos que seja necessária uma proposta didática pensada a partir 

da consideração dessas perspectivas teóricas para o que Magda Soares denomina como 

uma escolarização adequada da literatura infantil que leva em conta a forma de ensinar 

a literatura, a maneira que se deve trabalhar o texto literário e como se deve incentivar e 

orientar a leitura de livros (SOARES, 1999).

Compreendemos o letramento literário na esteira das considerações de 

Cosson (2009), que ressalta a importância do trabalho com a literatura na escola, pelo seu 

poder de humanização a partir da fruição estética. Acreditamos que se valer da literatura 

infantil na aula de espanhol pode possibilitar aos alunos adentrarem no processo de 

apropriação da literatura enquanto linguagem também em língua estrangeira. Segundo 

Cosson (2014), é preciso levar em conta, sobretudo, a ideia de processo, isto é, de 

ato contínuo, em constante movimento, que permeia o letramento literário. O termo 

apropriação mostra que é preciso tomar posse da literatura, tornando-a, portanto, 

própria:
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Na prática pedagógica, o letramento literário pode ser efetivado de várias maneiras, mas 

há quatro características que lhe são fundamentais. Em primeiro lugar, não há letramen-

to literário sem o contato direto do leitor com a obra, ou seja, é preciso dar ao aluno 

a oportunidade de interagir ele mesmo com as obras literárias. Depois, o processo do 

letramento literário passa necessariamente pela construção de uma comunidade de lei-

tores, isto é, um espaço de compartilhamento de leituras no qual há circulação de textos 

e respeito pelo interesse e pelo grau de dificuldade que o aluno possa ter em relação à 

leitura das obras. Também precisa ter como objetivo a ampliação do repertório literário, 

cabendo ao professor acolher no espaço escolar as mais diversas manifestações cultu-

rais, reconhecendo que a literatura se faz presente não apenas nos textos escritos, mas 

também em outros tantos suportes e meios. Finalmente, tal objetivo é atingido quando se 

oferecem atividades sistematizadas e contínuas direcionadas para o desenvolvimento da 

competência literária, cumprindo-se, assim, o papel da escola de formar o leitor literário 

(COSSON, 2014).

Tendo em vista os aspectos intersemiótico e multimodal dos textos literários, 

frisamos a necessidade, apontada anteriormente por Cosson, da ampliação do repertório 

leitor dos estudantes e da acolhida, no espaço escolar, das várias manifestações culturais, 

em variados suportes e meios. Advém daí também o relevante papel das imagens nos 

livros infantis, visto que, “no caso da relação das crianças com as ilustrações dos 

livros, as imagens se tornam de fundamental importância para a adesão delas à história 

narrada” (RAMOS, 2011, p. 23). Ramos destaca que a leitura de imagens é uma atividade 

tão complexa quanto a própria leitura da escrita, uma vez que “debruçar-se sobre o 

que os olhos captam provocará análises e, o mais produtivo, provavelmente ativará a 

capacidade de inventar. Olhar, portanto, é uma soma que inclui o físico, o psicológico, a 

percepção e a criação” (RAMOS, 2011, p. 34).

No que tange à análise de Ramos, podemos concluir que as imagens operam 

nos livros infantis mais do que como “enfeites” ou “ornamentos” atrativos: ultrapassam 

a função de mera repetição do texto verbal. Elas contribuem para a visualização das 

situações narradas, ajudam a elucidar aspectos da história, ampliam a imaginação 

do cenário e do detalhamento da aparência dos personagens, reforçando suas 

personalidades, complexidades, emoções, sentimentos. Enfim, também têm o poder de 

conferir valores e intenções aos textos escritos. 

Além disso, há que se pensar, no caso de Donde viven los monstruos, na 

tradução intersemiótica efetuada entre livro e filme, a qual nos provoca indagações 

instigantes, tais como as levantadas por Cavalcante e Reinaldo (2012), das quais 

destacamos a seguir: “Como palavra e imagem, literatura e cinema, autor e tradutor se 

relacionam nesse jogo estético do que sai do papel e entra na tela?” (CAVALCANTE; 

REINALDO, 2012, p. 2). A nosso ver, toda tradução, incluindo a intersemiótica, relaciona-

se intensamente com o processo histórico, social e cultural das obras (a original e a 

traduzida), enriquecendo-as mutuamente. Nesse sentido, estamos de acordo com 

Cavalcante e Reinaldo (2012) quando os autores afirmam, a partir de Plaza (2010), que 

a tradução intersemiótica opera como uma tradução da tradição e “se articula como 

um ponto de tensão entre uma leitura privilegiada do passado e uma transformação e 

criação de formas no presente, problematizando, ao seu modo, a própria consciência 

histórica de determinada geração” (CAVALCANTE; REINALDO, 2012, p. 3).

Segundo Stam (2008, p. 23), o processo de adaptação fílmica passa por uma 

escolha de “quais convenções do gênero são transponíveis para o novo meio, e quais 

precisam ser descartadas, suplementadas, transcodificadas ou substituídas”. Dessa 

maneira, “adaptações fílmicas caem no contínuo redemoinho de transformações e 

referências intertextuais, de textos que geram outros textos num interminável processo 

de reciclagem, transformação e transmutação, sem um ponto de origem visível” (STAM, 

2008, p. 22).

Levando em conta a complexidade de efetivar o letramento literário na prática 

pedagógica, a fim de se proporcionar ao aluno a oportunidade de interação lúdica e a 

apropriação crítica dos textos verbo-visuais das obras literárias e, ao mesmo tempo, de 

se estabelecer uma rica rede de sentidos multimodais e intersemióticos, descreveremos 

a continuação o nosso processo de construção e (re)criação do material didático em 

língua espanhola para crianças a partir da obra Donde viven los monstruos.

2 Donde viven los monstruos: construindo um material didático multimodal de 

língua espanhola para crianças

Para produzir a proposta didática apresentada neste artigo, utilizamos como 

início um plano de aula realizado por alunas da disciplina Análise da prática e estágio 

de espanhol I, da Faculdade de Educação em colaboração com as professoras Luíza 

Santana Chaves e Elizabeth Guzzo de Almeida. A partir da implementação desse plano 

de aula (Figura 1), que teve uma aceitabilidade muito boa por parte dos alunos em uma 

primeira implementação de atividades iniciais, decidimos dar continuidade e ampliar a 

proposta didática no projeto Pibid-espanhol, uma vez que a ênfase do trabalho nesse 

período era a elaboração de materiais de ensino para crianças e adolescentes (cf. 

ALMEIDA et al., 2017). A seguir, apresentamos um fragmento do planejamento inicial de 

aula que originou o material didático que descreveremos:
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Figura 1 – Excerto do plano de aula inicial

Esse planejamento foi o primeiro esboço de uma proposta didática mais 

ampla para as crianças. A partir de ideias iniciais do plano de aula, construímos, a seguir, 

um material didático elaborando e reformulando atividades com o intuito de explorar 

outros recursos multimodais, tais como filme, imagens, além do próprio livro, que, como 

já mencionado, conjuga texto e imagens em sua narrativa. A primeira parte da proposta 

pode ser visualizada na Figura 2, que mostra não só os objetivos descritos para os 

alunos, mas também uma imagem que expressa, de forma imaginativa, um monstro 

no universo infantil e foi retirada de uma história em quadrinhos do cartunista argentino 

Liniers. Eis o trecho dos objetivos do material de ensino:

Figura 2 – Abertura do material didático com os objetivos

Para a primeira atividade, utilizamos um quebra-cabeça para as crianças 

montarem os monstros. Após a tarefa, poderiam colorir e começar a refletir sobre algumas 

perguntas, tais como: ¿Cómo es un monstruo?; ¿Se trata de un monstruo como todos 

imaginan?; e ¿Le sobra o le falta algo a eso monstruo? Assim, os alunos poderiam ativar 

seus conhecimentos prévios – na primeira etapa de pré-leitura – sobre como constroem 

a imagem de um monstro. Há que se destacar a importância de atividades como essa 

para a faixa etária em questão, que exige didaticamente uma metodologia mais lúdica e 

interativa.

Figura 3 – Recorte da primeira atividade de um quebra-cabeça de monstros

 

Em um segundo momento, analisamos as atividades que foram, na aplicação 

do plano de aula, mais significativas para os alunos do Centro Pedagógico da UFMG, 

de acordo com relatos da professora de espanhol3 das turmas na época na qual o 

planejamento foi implementado. Resolvemos manter a atividade com a cena do filme 

Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban4 sobre o bicho-papão, que tanto foi comentada 

pelos estudantes. Na cena, o professor Lupin explica aos bruxos aprendizes o que é 

um bicho-papão, assim como comenta que ele está preso no armário e que, quando 

este fosse aberto, cada pessoa o enxergaria na forma de seu maior medo, ou seja, 

cada um veria a criatura de um jeito diferente, já que ela se transformaria nos piores 

medos de quem a visse. Exibimos a cena em espanhol (na qual bicho-papão é traduzido 

como cuco) e indagamos aos alunos: ¿Cómo sería tu cuco? (em inglês, boggart). Para 

combater o bicho-papão, a pessoa deveria transformar o que era motivo de medo em 

algo engraçado. No filme, mostra-se, por exemplo, o aluno Rony, que enxerga o bicho-

papão como uma aranha gigante, combatendo seu medo imaginando o aracnídeo 

escorregando em patins, que estão em todas as patas.

3  A professora de espanhol do Centro Pedagógico da UFMG é Luíza Santana Chaves, uma das autoras 
deste artigo.
4  A cena em espanhol do filme Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban pode ser vista no link disponível 
em <https://www.youtube.com/watch?v=pmbIa7qBIWM>. Acesso em: 11 abr. 2019.
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Como essa atividade, percebemos que introduzir o tema medo, fazendo uma 

discussão prévia à leitura com um trecho de um filme tão conhecido pelos alunos, surtiu 

um efeito positivo de motivação. Os alunos se identificaram com o tema e estabeleceram 

relação imediata com as atividades. Outra questão a ser considerada é o aspecto 

multimodal do uso do filme na aula de línguas estrangeiras, isto é, das oportunidades 

de aprendizagens de espanhol que o modo de comunicação de imagens em movimento 

da cena propicia aos alunos. Pensamos que, além da experiência de compreensão 

oral em língua espanhola, que pode ser explorada, há, na cena usada, elementos de 

desenvolvimento da capacidade imaginativa, como a possibilidade de transformar o 

medo em algo engraçado: a serpente em palhaço, o fantasma em balão etc. Logo, com 

o excerto usado, foi possível introduzir questões acerca do que é o medo ou do que é 

um monstro; se os monstros são iguais para todas as pessoas; onde vivem; e se os pais 

já trataram disso com os alunos. 

Essas duas primeiras seções foram tratadas como uma atividade prévia de 

sensibilização ao assunto da obra Donde viven los monstruos. Ao nomear as etapas da 

atividade, como, por exemplo, essa etapa inicial ou de precalentamiento, optamos por 

fazer com que os alunos se sentissem como se estivessem entrando em um armário 

para encontrar e derrotar seus monstros. A saber, os outros títulos das seções foram: 

¡Acércate sin sustos! (aquecimento); Abriendo las puertas del miedo (pré-leitura); e 

Mirando adentro (leitura).

Após a familiarização dos alunos com o tema que seria tratado ao longo das 

próximas aulas, a etapa de leitura e o trabalho com o livro Donde viven los monstruos se 

iniciou. Optamos pela leitura com pausa protocolada da obra literária, uma vez que, aos 

termos em conta a realidade econômica de nossas escolas públicas, não poderíamos 

exigir que todos os alunos adquirissem o livro para que pudessem ler de forma individual. 

Assim, foi importante, nessa etapa, que a professora reunisse os estudantes em círculo, 

para que todos pudessem ter uma boa visão e audição da leitura.

A pausa protocolada faz com que a criatividade dos alunos seja aguçada, uma 

vez que as perguntas feitas induzem os alunos a pensarem e a construírem coletivamente 

a história para, só depois, verificar os acontecimentos no livro. Vejamos algumas imagens 

da obra e as perguntas a serem exploradas na interação com os leitores:

Figura 4 – Início da atividade de leitura da obra com pausa protocolada da segunda seção – Lectura

As imagens do livro são de extrema importância para a compreensão, já que, 

em um círculo, as crianças poderão visualizar o trabalho do ilustrador, que conduz toda a 

narrativa da história. Para isso, concordamos com Ramos (2001), que trata da importância 

do letramento visual das crianças ao lerem livros infantis. A autora demonstra que “olhar 

é forma de perceber, mas não se trata do gesto maquinal de colocar os olhos em algo 

rapidamente. Refere-se ao ato de, a partir dos olhos, examinar, avaliar, correlacionar, 

pensar o que está sendo visto. [...] Olhar, portanto, é uma soma que inclui o físico, o 

psicológico, a percepção e a criação” (RAMOS, 2001, p. 34). Dessa forma, cremos que 

é importante que, ao menos, o (a) professor(a) tenha um exemplar do livro em mãos para 

trabalhá-lo com seus alunos.

Outro modo de comunicação que desenvolvemos no material didático foi o 

trabalho com a imagem em movimento do trailer do filme Donde viven los monstruos, 

originado da obra literária. Eis a atividade didática:
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Figura 5 – Atividade de compreensão oral do trailer do filme Donde viven los monstruos

Na atividade, visamos ao uso de outro modo comunicativo, o trailer do filme, 

por meio do qual exploramos a compreensão oral e visual, buscando estabelecer 

relações intersemióticas na produção do significado. Uma questão interessante sobre 

essa relação apontada por Cavalcanti e Reinaldo é: “Como palavra e imagem, literatura e 

cinema, autor e tradutor se relacionam nesse jogo estético do que sai do papel e entra na 

tela?” (CAVALCANTI; REINALDO, 2012, p. 2). Nas perguntas a e b indicadas na Figura 5, 

sobre o trailer e o texto impresso, solicitamos comparações entre as duas obras, assim 

os alunos puderam, por exemplo, sinalizar que os figurinos dos personagens no filme 

se assemelhavam bastante aos da obra literária, mantendo a caracterização proposta 

pelo Maurice Sendak, e indicar que, nas duas obras, os monstros tinham habilidades 

humanas, como a fala. Observemos as figuras a seguir:

Figura 6 – Representação de Max com os monstros na juerga na obra literária e imagem também de Max 
com os monstros no trailer do filme Donde viven los monstruos

A imagem representada retrata o clímax da narrativa. No trecho, Max, 

o garoto, se faz rei de todos os monstros e diz: “y ahora, dijo Max, ¡qué empiece la 

juerga monstruo!”5. Na obra, aparece a imagem localizada superiormente na Figura 6: 

ocupando duas páginas do livro (trata-se da maior de todas), ela indica o ponto alto em 

que Max brinca e se diverte com os monstros. A narrativa imagética, o texto verbal da 

obra literária, a imagem em movimento do trailer e a música colaboram na construção 

de significado e nos diversos modos comunicativos para serem explorados em sala de 

aula de espanhol com as crianças.

5  E agora, Max disse: que comece a farra monstro! (Tradução nossa).
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Para além do trabalho com o livro Donde viven los monstruos e com a literatura 

infantil, e visando a explorar aspectos formais linguísticos importantes no ensino de uma 

língua estrangeira, optamos por trabalhar com temas gramaticais de maneira aplicada 

e lúdica, para que os alunos se aproximassem cada vez mais do vocabulário relativo 

a características físicas em espanhol. Para isso, baseamo-nos em Cosson (2009), que 

nos mostra como textos literários podem ser trabalhados para contextualizar atividades 

linguísticas. Assim, para tal contextualização, utilizamos o conto Los trolls, de Regly 

García6, que também aborda a temática de monstros e medos, além de nos trazer a 

possibilidade de trabalhar com vocabulário (gramática) sem perder a característica lúdica 

da sequência didática, uma vez que a produção final deveria ser um desenho feito por 

cada um dos alunos.

Figura 7 – Atividades de vocabulário após a leitura do conto Los trolls.

É interessante destacarmos que, ao trabalhar com o conto e com o vocabulário, 

buscamos utilizar imagens que se relacionassem tanto com o tema quanto com a 

história de Ángel – o protagonista de Los trolls, que tinha medo de água e, por isso, 

considerava-a seu monstro particular. Por isso, escolhemos a imagem de um garoto para 

fazer as atividades relacionadas ao conto e imagens de monstros quando começamos 

a trabalhar com a parte gramatical da sequência, ou seja, o vocabulário das partes do 

corpo. Além disso, como atividade final, propusemos, até o momento, a criação de um 

6  Este texto está disponível em <https://www.guiadelnino.com/planes-para-ninos/cuentos-infantiles/5-
cuentos-de-miedo-para-ninos/los-trolls> Acesso em: 28 jun. 2019.

monstro, desde a sua “ficha de nascimento”, como produção escrita, até seu desenho. 

No entanto, como já mencionado, a sequência ainda está em fase de aprimoramento e 

de recriação. Uma das propostas para os alunos é a montagem de um monstro de papel 

machê ou com materiais reciclados, para reafirmar a presença do componente lúdico na 

proposta didática.

Por fim, não podemos nos esquecer de tratar das orientações ao(à) professor(a), 

que esteve presente em toda nossa produção até o momento. Desde as primeiras 

atividades de “aquecimento” até diferentes materiais e atividades, preocupamo-nos 

com a atuação e formação do(a) professor(a), sugerindo formas de como as atividades 

poderiam ser realizadas e auxiliando-o no processo. Já ao final, optamos por sugerir o 

livro El domador de monstruos, da autora brasileira Ana Maria Machado (sugerimos a 

edição traduzida ao espanhol, mas ficaria a cargo do(a) docente escolher entre a edição 

brasileira ou espanhola), além de uma atividade extra de jogo da memória e uma atividade 

para recortar e montar seu próprio monstro, baseada no livro El monstruo de colores, 

da espanhola Anna Llenas (que também pode ser utilizado em sua edição espanhola ou 

brasileira), conforme podemos ver na Figura 8:

Figura 8 – Atividades de orientação ao(à) professor(a)

Dessa maneira, com atividades extensivas de literatura e de jogos etc., os 

recursos dos professores para ampliar a abordagem do tema medo com seus alunos e 

alunas seriam aumentados.
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Considerações finais

Nesta sequência, trabalhamos (e continuaremos trabalhando, uma vez que 

ainda não está finalizada) a inserção de diversos modos de comunicação, como imagens, 

imagens em movimento, movimentos corporais, jogos e brincadeiras. Esses modos serão 

respaldados pelo arcabouço de Kress e Bezerman (2005; 2009), sobre multimodalidade; 

de Ramos (2011), sobre o papel das imagens nos livros infantis e a fantasia e imaginação 

das crianças; e de Cosson (2009), sobre a questão da contextualização de atividades 

linguísticas com textos literários.

Compreendemos que, ao abordar a temática medo e relacioná-la à literatura 

infantil em sala de aula, estimulamos a imaginação dos alunos, bem como favorecemos o 

seu crescimento pessoal, seu desenvolvimento emocional e sua autonomia. Percebemos 

o quanto é produtiva (embora árdua) a produção de material didático, exercício que nos 

coloca em constante aprendizado e atualização. Uma vez que este pode ser modificado 

pelo professor a qualquer momento, para a inserção ou retirada de uma ou outra atividade, 

é de fundamental importância que tal produção esteja em constante aperfeiçoamento e 

adaptação, segundo os diversos contextos educacionais locais. Não se deve esquecer, 

também, que sua aplicação gera reações que não imaginamos: às vezes há uma imersão 

dos alunos que nós, docentes, não conseguimos mensurar que poderia acontecer – 

mesmo com um tema como o do medo, sentimento que está presente ao longo de 

toda a nossa vida e faz até mesmo os adultos refletirem sobre como lidar com os seus 

monstros internos e enfrentá-los, descobrindo outras possibilidades de ser e de agir.
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Introdução

Este trabalho teve como objetivo proporcionar o desenvolvimento de práticas 

de letramento literário e aprendizagem colaborativa digital no ensino de língua portuguesa 

e de língua espanhola para alunos do Segundo Ciclo de Formação Humana do Centro 

Pedagógico da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Para tanto, buscou-se 

desenvolver atividades de leitura concomitantes e interculturais das obras: O cavaleiro 

dos sonhos: as aventuras e desventuras de Dom Quixote de la Mancha, de Ana Maria 

Machado, com ilustrações de Candido Portinari (em língua portuguesa); Don Quijote, 

para o ensino fundamental e em quadrinhos, produzido pela Consejería de Educación de 

Andalucía; e Don Quijote de la Mancha, readaptação grupal difundida, em espanhol, pela 

editora Weeble em creative commons. Além disso, o nosso ponto fulcral de interesse foi 

realizar a produção de um diário online interativo, por meio da plataforma blogger, o qual 

se constituiu como meio de intercâmbio de sensações leitoras.

Nesse sentido, o trabalho proposto teve como cerne problematizador a 

relação entre a formação de leitores e a (res)significação da experiência escolar discente 

por meio da inclusão dos dispositivos digitais. De tal forma, buscou-se refletir acerca 

das seguintes problematizações: como desenvolver, na escola, práticas significativas 

de letramento literário que sejam capazes de contribuir para a formação da maturidade 

de leitores literários? Como promover, de maneira efetiva para o processo de ensino-

aprendizagem, o uso dos recursos tecnológicos na Educação Básica, envolvendo a 

lógica colaborativa?

Cosson (2014a) destaca que houve uma redução do espaço da literatura na 

escola e ressalta, dentre os vários indícios dessa redução, que, se antes a organização 

do livro didático se dava exclusivamente por fragmentos de textos literários, a nova 

lógica de organização mescla um hibridismo de textos de diferentes gêneros. Dessa 

forma, uma das justificativas dessa mudança na estrutura dos livros didáticos “está de 
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acordo com as teorias mais recentes de ensino de língua, as quais pressupõem que 

o leitor competente é formado por meio de contato com textos de uso social variado” 

(COSSON, 2014a, p. 14).

Verifica-se o desenvolvimento de muitos estudos que tratam da ausência 

de avanços expressivos no processo de didatização do texto literário, uma vez que 

este último se apresenta quase sempre a serviço do estudo sistemático da língua e do 

processo de alfabetização do estudante. No entanto, não nos parece ser uma tarefa fácil 

fugir a essa roupagem de escolarização de qualquer atividade que ultrapasse os muros 

da escola. Dessa forma, a questão crucial é pensarmos em um modo de utilização do 

texto literário que não se precipite em cair na armadilha do reducionismo capaz de 

desconsiderar o poder de humanização da literatura (CANDIDO, 2004).1

1 Justificativa teórico-metodológica

Em relação ao letramento literário, entendemo-lo como “processo de 

apropriação da literatura enquanto construção literária de sentidos” (PAULINO; COSSON, 

2009, p. 67). A palavra processo nos remete à ideia de movimento, de dinamicidade, de 

progressão, logo, não há fixação temporal que possa delimitá-lo, e, consequentemente, 

a produção de saberes se dá de forma contínua. Ademais, o letramento literário não é 

um processo exclusivamente escolar, portanto, nesse contexto, não se podem perder 

de vista o capital cultural dos estudantes, o modo como cada um se relaciona com 

diferentes manifestações culturais: de tal forma, acreditamos ser possível a coexistência 

entre práticas marginalizadas e práticas dominantes que envolvam o uso e o significado 

linguístico.

Sob essa perspectiva, a leitura do texto literário se dá num movimento 

dialógico e intertextual, já que “nos oferece a liberdade de maneira tal que nenhum outro 

modo de ler poderia oferecer, por meio da experiência com a literatura obtemos palavras 

para dizer o mundo e um mundo a ser vivido” (COSSON, 2014a, p. 50). Nesse sentido, 

podemos afirmar que o projeto em pauta testifica a relevância do estudo multicultural à 

proporção em que se enquadra nas recentes propostas e tratamento do conhecimento 

numa sociedade informativa.

1  Candido (2004), em o Direito à literatura, argumenta que a literatura é indispensável para a afirmação 
do homem e de sua humanidade e a compreende como fator humanizante que diz respeito à reflexão, ao 
saber, à empatia e às percepções em relação à sociedade e ao próximo.

A intertextualidade, importante operador de leitura de textos literários, está 

diretamente relacionada ao ato de ler e de escrever um texto literário. Dessa maneira, de 

acordo com Paulino, Walty e Cury (1995, p. 20), “o código verbal na literatura tem uma 

extensão de formas e significações tão grande que impede sobremaneira o esgotamento 

de um texto em si mesmo”. Isso significa que, “em tal processo, a linguagem literária 

invade o domínio de outras linguagens, e, ao mesmo tempo se deixa penetrar por elas” 

(PAULINO; WALTY; CURY, 1995, p. 20).

No que concerne ao letramento digital, a nosso ver, as práticas escolares 

devem proporcionar aos alunos o desenvolvimento de competências para lidar com 

as ferramentas do cyberespaço, já que “há competências específicas para o ambiente 

digital” (PEREIRA, 2014, p. 51). Para Marcuschi, “as novas tecnologias fazem com que 

nossas práticas sociais mudem e se alterem de forma tal a constituírem um novo evento” 

(MARCUSCHI, 2007, p. 149). Nesse sentido, em consonância com Leffa (2012), quando, 

para além de uma “pedagogia de objetivos”, sobreleva-se uma “pedagogia de projetos”, 

consideramos que propostas que incorporam recursos digitais e que privilegiam o 

trabalho colaborativo apoiando-se em diversas semioses exercem um apelo emocional 

em jovens, motivando-os quanto ao seu ensino-aprendizagem.

A inserção das tecnologias digitais em sala de aula parece promover 

modificações em relação ao processo de formação do leitor. O ato de ler no espaço 

digital exige novas posturas e diferentes operações em relação ao texto multimodal. 

Conforme teoriza Recuero (2003), partimos do pressuposto de que o cyberespaço 

promove a pluralização de vozes e a construção de um entrecruzamento relacional, 

construtivo e significativo. 

O blog ¡Nuestro sueño de quijote! converteu-se em um lugar de encontro 

transdisciplinar digital, no qual se dispuseram várias atividades e módulos de leitura (em 

espanhol e em português). Por meio de posts, segmentamos as etapas e os intervalos 

de leitura, bem como os movimentos de ampliação literária (os quais são expostos 

posteriormente nessa explanação por meio de tópicos). Esse “diário de leitura virtual”, 

capaz de ampliar as atividades envolvendo os textos literários, proporcionou a (res)

significação da posição ocupada pelo aluno, bem como o papel deste e sua relação com 

o próprio processo de aprendizagem. Em relação aos contextos de interdisciplinaridade 

e transversalidade que envolveram o projeto, destacamos a importância da cultura e das 

relações interculturais como dimensões integrantes no processo de aprendizagem, já 

que, segundo Mendes, 

[...] é necessário incentivar os aprendizes a reconhecerem a língua em suas especificida-

des, não só formais, mas, sobretudo, culturais e contextuais, e também reconhecerem-se 

nela, como sujeitos históricos e encaixados em experiências de ser e de agir através de 

sua própria língua e da outra em que estão em processo de aprendizagem” (MENDES, 

2012, p. 361).
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Vale ressaltar que a existência do eu passa a ter relevância mediante o 

encontro com outros. De tal maneira, um indivíduo se reconhece sujeito sociocultural 

quando se confronta com múltiplas vivências que, por serem diferentes da sua, levam 

consigo cargas de significado e posições axiológicas. Para realizar a presente pesquisa, 

adotamos a sequência expandida de Cosson (2014). Tal proposta se apresentou como 

importante instrumento metodológico para o desenvolvimento das atividades realizadas. 

Vale destacar que não se trata de um método que tem princípio e fim em si mesmo, 

mas, por outro lado, representa um modo de fazer docente que é construído, ajustado 

conforme as demandas que se apresentam durante todo o processo de letramento 

literário.

A motivação, primeira atividade do procedimento proposto, teve o objetivo 

de iniciar a preparação de leitura das obras selecionadas, neste caso, O Cavaleiro 

do sonho: as aventuras e desventuras de Dom Quxote de La Mancha, de Ana Maria 

Machado e ilustrações de Candido Portinari, e Aventuras y desventuras de Don Quijote 

de la Mancha, em história em quadrinhos, de Patricio Díaz Donay, Castaing & Von Der 

Hunt. As estratégias de motivação se dirigiram à aproximação dos estudantes com esses 

materiais, nas aulas de português e de espanhol, proporcionando um engajamento para 

a realização do trabalho. A introdução, por sua vez, contou com a apresentação das 

obras selecionadas, bem como dos autores trabalhados. Nesse segundo momento, 

foram utilizadas algumas estratégias de antecipação de leitura, de análise de elementos 

paratextuais (capa, contracapa, orelhas, prefácio). Destacamos que foram estabelecidos 

limites de tempo e modos de realização da leitura das obras (leitura individual, 

compartilhada, em casa, na escola). Conforme destaca Cosson (2014b), há de se criar 

um sistema de verificação de leitura que seja capaz de contribuir positivamente para o 

desenvolvimento das atividades.

A fim de i) envolvermos os estudantes nas discussões coletivas sobre a 

apreensão global da obra lida e sobre as sensações vivenciadas por cada um em contato 

com o texto e de ii) reforçar o seu lugar de leitor, as atividades de interpretação foram 

realizadas, primeiramente, de forma compartilhada. Para Cosson (2014b, p. 94):

O aprofundamento que se busca realizar deve resultar em um saber coletivo que une a 

turma em um mesmo horizonte de leitura. É esse compartilhamento de leitura sem a impo-

sição de uma sobre a outra, antes com a certeza de que a diversidade delas é necessária 

para o crescimento de todos os alunos, que constrói uma comunidade de leitores. É o re-

conhecimento de que uma obra literária não se esgota, antes se amplia e se renova pelas 

várias abordagens que suscita, que identifica o leitor literário.

Outro momento do trabalho, a expansão, objetivou o diálogo entre os textos. 

Trata-se, portanto, de um movimento de intertextualidade no campo literário. Pensando 

nessa relação dialógica entre os textos, trabalhamos, em português, com as “ilustrações” 

do artista modernista brasileiro Candido Portinari – que retratou as aventuras de Dom 

Quixote de La Mancha e Sancho Pança – e com as glosas poéticas escritas por Carlos 

Drummond de Andrade, poeta mineiro de Itabira e um dos principais nomes da segunda 

geração do Modernismo brasileiro, e dedicadas a cada desenho de Portinari. Em 

espanhol, por sua vez, tratamos a narrativa e a retextualização em quadrinhos, refletindo 

sobre as estratégias e técnicas utilizadas nas adaptações.

Embora tenhamos realizado, concomitantemente, nas aulas de LP e 

LE as etapas da sequência expandida de Cosson (2014) – motivação, introdução, 

interpretação, expansão –, optamos por apresentar aqui somente alguns intervalos de 

leitura, realizados na plataforma blogger, tendo em vista que o nosso foco é discorrer 

sobre o blog como um círculo de leitura. Assim, buscamos expor, de forma sintética, 

algumas propostas didáticas adotadas, bem como impressões e comentários dos 

alunos acerca das atividades. Além disso, é relevante prelecionar que realizamos, 

também, propostas de intervenção nas fronteiras físicas da sala de aula e de tratamento 

de elementos paralinguísticos das obras tratadas, como roteiros de leitura e exercícios 

de levantamento de hipóteses. Na próxima seção, abordamos a proposta do “Mural de 

Talentos”, movimento iniciado pelos estudantes e caracterizado pelo diálogo entre a 

literatura canônica e as práticas diárias discentes.

2 “Mural de Talentos”: uma motivação

A ideia do “Mural de Talentos” surgiu em consonância com a atividade 

motivacional Soñando con un mundo mejor, realizada em sala de aula, nas aulas de 

espanhol. Na proposta de estímulo, os estudantes assumiam a posição de Dom Quixote, 

refletindo acerca dos próprios sonhos e da possibilidade de estes serem ou não 

impossíveis como os da personagem principal. Vale ressaltar que a atividade foi anterior 

à leitura das obras em língua adicional (e em creative commons), mas que, no entanto, os 

discentes conheciam a criação de Cervantes por uma visitação a uma exposição anterior 

na UFMG (Portinari e Drummond: releituras de Cervantes). De tal forma, foi interessante 

notar a ativação de conhecimento prévio tanto nos estudos posteriores aos elementos 

que sobrepassavam o corpo textual, quanto nas atividades de antecipação e intervalos 

de leitura.

O “Mural de Talentos” criado por meio de um post no blog, do nosso ponto de 

vista, foi uma tentativa bem-sucedida, que buscou aglutinar todos os talentos dos alunos 

do sexto ano do Centro Pedagógico. Posteriormente à publicação de um desenho de 

um estudante e dos comentários a respeito de sua obra artística, os outros discentes 

se sentiram motivados a compartilhar, também, o seu sonho mais profundo, por muitas 

vezes reprimido. Nesse sentido, foram feitas inúmeras intervenções – no campo da 

língua materna e estrangeira –, a fim de que o blog fosse um espaço respeitoso de 
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compartilhamentos de significados subjetivos. Foram tratadas questões como plágio, 

com objetivo de ensinar a indicação de fonte em pesquisas realizadas no meio virtual; 

difamação; privacidade na era digital; proteção de dados pessoais; entre outras questões 

importantes que perpassam as relações no ambiente virtual.

No post sobre as aptidões dos alunos, foram compartilhados (sem exposição 

de identidade e de rosto) vídeos de músicas produzidas pelos aprendizes, de covers, 

desenhos, poesia, jogos etc. Foi produzido, também, um mecanismo de divulgação (por 

meio de comunicações orais, de sites da escola e da reunião de pais) em ambiente escolar 

e extraescolar, fazendo com que não apenas os alunos do sexto ano comentassem, mas 

também outros estudantes do segundo e terceiro ciclos de formação humana, pais de 

alunos, monitores e professores de outras instituições da UFMG (como a Faculdade de 

Educação, por exemplo).

O blog foi extrapolando as expectativas iniciais e, a partir de relatos de 

aprendizagem, foi possível constatar a relevância da atividade para os alunos, que se 

sentiram envolvidos numa experiência única para a elevação da estima e possibilidade 

de todo sonho tornar-se real. Em meio a tempos difíceis, de um futuro incerto e tão 

desesperançoso para as crianças, pensamos ser relevante a valorização do indivíduo e 

de tudo aquilo que o possa mover em frente.

Apresentamos, a seguir, na Figura 1, uma produção visual, introduzida no 

post “Mural de Talentos”, no qual se expuseram algumas atividades culturais produzidas 

extraclasse. O “Mural” foi relevante para exemplificar a autonomia dos alunos quanto 

às atividades realizadas espontaneamente, isto é, sem nenhuma exigência por parte 

das professoras. Essa produção inicial contribuiu para que outros estudantes pudessem 

se voluntariar e apresentar materiais diversos. Tendo-se em vista o objetivo do projeto 

de presentificar a literatura por intermédio de uma ação digital, a literatura, de certa 

forma, adentrou as práticas diárias. Quanto aos estudantes, percebemos que se 

sentiram mais motivados quando a comunidade externa, pelo sistema de comentários 

do blog, apresentava apreciações em relação às produções. Vale salientar que em 

relatos de aprendizagem, oriundos de tal trabalho e, ainda, apresentados no I ENALTE 

(Encontro sobre Narrativas de Aprendizagens de Línguas e de Tecnologias), os discentes 

mostraram-se orgulhosos do trabalho que desenvolveram.

Figura 1 – “Mural de Talentos”

Fonte: Disponível em: <https://nossosonhodequixote.blogspot.com/> Acesso em: 10 jul. 2019.

A Figura 2, ainda na postagem “Mural de Talentos”, ilustra a música Valiente, 

interpretada por uma estudante. A canção escolhida pertencia à série Soy Luna, muito 

assistida pelos estudantes. Como o tema musical tratava de sonho e esperança, a aluna 

conseguiu estabelecer uma conexão com a obra Dom Quixote, achando relevante gravar 

a canção (voz e violão) com ajuda da professora. Produziram-se também poemas e 

outras canções através de um coral composto, autonomamente, pelos alunos. 

Figura 2 – Música produzida pelos alunos

Fonte: Disponível em https://nossosonhodequixote.blogspot.com/. Acesso em: 10 jul. 2019.
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Finalmente, a figura 3 ilustra a participação da comunidade externa e o 

seu diálogo com os (co-) autores do diário virtual – em relação aos posts do blog –, 

exemplificado, especificamente, no post “Mural de Talentos”. O blog, nesse sentido, 

exerceu um papel para além do diário virtual como registro, constituindo um espaço 

democrático de pluralização de vozes, sobretudo, comunitário.

Figura 3 - Comentários dos alunos

Fonte: Disponível em https://nossosonhodequixote.blogspot.com/. Acesso em: 10 jul. 2019.

Como demonstrado, as atividades propostas incidiram em um movimento 

de aproximação entre diversos ciclos de formação. Como o blog foi disposto no site da 

escola (conforme demonstrado na Figura 4, a seguir), os responsáveis e a comunidade 

externa puderam acompanhar o trabalho realizado. Dessa forma, o blog, mais do que um 

site utilizado, recorrentemente, como ferramenta, foi se intitulando círculo de leitura, no 

qual se intercambiaram diversas impressões literárias em um movimento transdisciplinar. 

No próximo tópico, apresentamos algumas propostas dos elementos paralinguísticos 

das obras estudadas em espanhol e em português.

3 Sensações de leitura

Na atividade Intercambio de las sensaciones de lectura, durante as aulas 

de língua espanhola, analisaram-se os elementos paralinguísticos das duas obras em 

espanhol estudadas. Os alunos responderam a diversos questionamentos, como: ¿Qué 

sintió cuando vio la portada de las historias?; ¿Qué te ha llamado la atención?; ¿Qué te 

pareció la lectura?; e ¿Pudiste aprender algo con ella?.

Nas aulas de língua portuguesa, as experiências de leitura da obra O cavaleiro 

dos sonhos: as aventuras e desventuras de Dom Quixote de la Mancha foram exploradas 

e compartilhadas pelos estudantes no blog no post: continuando a exploração. As 

questões que nortearam essa atividade foram: Quais as suas sensações e impressões 

em relação à obra lida?; E em relação às ilustrações presentes no livro, há alguma imagem 

que chamou mais sua atenção? Qual? Por quê?

Vale ressaltar a fundamental importância da tecnologia para o acesso à literatura 

espanhola sob domínio público, principalmente no que concerne à produção colaborativa. 

Foi interessante observar a divergência de leituras e sensações interpretativas das obras 

nas diferentes línguas, bem como a iniciativa dos alunos em escrever em espanhol, já 

que nenhuma postulação obrigatória havia sido outorgada.

As Figuras 4 e 5 apresentam as obras literárias envolvendo o universo de Dom 

Quixote tratadas no projeto. Vale destacar as adaptações e a história em quadrinhos 

em espanhol como importantes instrumentos de tratamento do texto literário, tendo em 

vista a extensão da obra original e o restrito tempo de atuação didática, principalmente 

em língua espanhola (uma aula por semana).

Figura 4 – Obras literárias (em português e em espanhol)

Legenda: O cavaleiro do sonho e Don Quijote de la Mancha.
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Figura 5 – Obra literária em espanhol2

Fonte: Disponível em: https://bit.ly/2MC64zS. Acesso em: 10 jul. 2019.

A figura 6, por sua vez, demonstra as sensações dos alunos quanto à etapa 

de pré-leitura e à de leitura envolvendo a obra em espanhol (disposta na figura 4). É 

possível notar impressões quanto à capa, quanto ao estilo de narrativa e aos elementos 

gráficos da obra.

Figura 6 – Comentários dos alunos

Fonte: Disponível em: <https://nossosonhodequixote.blogspot.com/>. Acesso em: 10 jul. 2019.

2  Transcrição: “Y así es como busca unas armas viejas de su bisabuelo/y va a buscar su caballo. Aunque 
está muy delgado, a él le parece el mejor caballo del mundo. Y después de pensar mucho le pone por 
nombre Rocinante/ Pues, en su locura, decide hacerse caballero andante e ir por todo el mundo con sus 
armas y su caballo en busca de aventuras. Ya solo necesita un nombre de caballero. Así decide.../Me voy 
a llamar Don Quijote de La Mancha”.
Tradução: “E é dessa forma que busca umas armas velhas de seu bisavô / e vai em busca de seu cavalo. 
Ainda que esteja muito magro, para ele, lhe parece o melhor cavalo do mundo. E depois de muito pensar, 
lhe põe o nome de Rocinante/ Então, em sua loucura, decide se compor de cavaleiro andante e ir por 
todo o mundo com suas armas  e seu cavalo em busca de aventuras. E só necessitava de um nome de 
cavaleiro. Assim, decide.../ Vou chamar Dom Quixote de la Mancha”.

Na próxima seção, apresentamos outra etapa de leitura desenvolvida no blog, 

a qual trata da exploração do espaço da obra.

4 ¿Vamos a explorar?

Essa atividade surgiu, no laboratório de informática, posteriormente à 

apresentação inicial do blog, tendo-se em vista a percepção de que alguns alunos, 

embora conhecessem os mecanismos digitais em termos de instrumentalização, 

não os dominavam, tecnicamente, seja pela dificuldade quanto à digitação, seja pela 

complexidade em compreender alguns mecanismos do blog (desde o login no e-mail 

até a postagem dos comentários). Nesse sentido, no post, foram inseridas imagens 

autênticas de algumas cidades espanholas que perpassavam a obra ou mantinham 

uma relação com o autor, como Alcalá de Henares, Campo de Criptana, Toledo e 

Ciudad Real. Dessa forma, foram dispostos hiperlinks que redirecionavam os alunos 

para o Google Maps, objeto que proporcionou uma “experiência” na Espanha. De fato, 

durante a exemplificação das atividades anteriores e de teorizações sobre o autor e a 

sua biografia, alguns alunos sugeriram uma “excursão” à Espanha, já que outros colegas 

de outros anos, devido a projetos de ensino, haviam ido ao Equador: dessa forma, o 

Google Maps foi uma alternativa, tendo-se em vista a superação dos limites fronteiriços 

e as objeções financeiras.

O desafio constava de encontrar o ponto geográfico da imagem, disposta no 

blog e referente à cidade escolhida, de maneira que, em Alcalá de Henares, por exemplo, 

deveria ser encontrada a Plaza de Cervantes e los castillos medievales, enquanto, em 

Campo de Criptana, o objetivo era buscar os Mollinos de Viento. Já em Toledo a finalidade 

era localizar el monumento de Dulcinea, e, em Ciudad Real, por sua vez, os discentes 

deveriam encontrar la escultura de Don Quijote y Sancho Panza.

Além disso, foram propostas algumas perguntas como: ¿Por dónde caminaste? 

Escribe en los comentarios el nombre de tres calles por donde fuiste y descríbelas a tus 

compañeros de clase.; ¿Por qué elegiste esa ciudad para visitar?; e ¿La ciudad es muy 

diferente de tu país?. Foram também tratadas outras questões, tais como: ¿Qué más te 

pareció diferente o semejante?; Si pudieras ir a España, ¿visitarías estos lugares? ¿Por 

qué?; e ¿Qué más te llamó la atención en estos lugares?.

Nessa perspectiva, pretendeu-se propor o intercâmbio entre as percepções 

de diferentes realidades, por meio do mecanismo comentários, onde os discentes 

exporiam suas respostas aos questionamentos, em direção a um processo de ensino-

aprendizagem intercultural. Mendes (2012) aponta para a necessidade de se levar 

em conta as experiências dos agentes interculturais: o diálogo deve ser integrador, 

obedecendo um caminho duplo, de língua-alvo em direção à língua materna e vice-versa. 

Com os sujeitos, em uma atuação ativa, as aulas permitiriam práticas contexualizadas 
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interculturais. De fato, os materiais devem ampliar as possibilidades de eleição do 

professor, envolvendo práticas autênticas de língua que envolva “gatilhos” que, por sua 

vez, podem abrir espaço a distintas experiências através de textos de diferentes gêneros 

e registros, bem como imagens, jogos, atividades lúdicas, projetos etc.

A Figura 7 ilustra algumas propostas didáticas referentes à exploração do 

espaço da obra, como, por exemplo, os comentários de duas estudantes.

Figura 7 – Comentários

Fonte: Disponível em https://nossosonhodequixote.blogspot.com/. Acesso em: 10 jul. 2019.

As professoras, além disso, apontaram, em resposta aos comentários das 

alunas, que as construções arquitetônicas, devido ao processo histórico de formação, 

eram mais medievais, ao passo que, no Brasil, eram mais modernas. Vale frisar, também, 

o fato de que, como atividade extra, foi proposta uma visita guiada à Casa Natal de 

Miguel de Cervantes, em Alcalá de Henares, na Espanha, por meio de um vídeo disposto 

no canal do Youtube, em link externo3. Em debate com os alunos, analisou-se o material 

visual, observando as impressões subjetivas dos visitantes, além da variedade linguística 

peninsular da guia turística, com foco na interdental. Dessa forma, compreendemos que 

o trabalho multimodal com as tecnologias – híbridas –, numa perspectiva transdisciplinar 

e transversal, permite, mais significativamente, um trabalho crítico e colaborativo. Nesse 

sentido, entendemos que, mais do que comunidades em rede, a esfera digital pode 

possibilitar, finalmente, um círculo de leitura.

3  Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=lamWvGkqsdE>. Acesso em: 28 dez. 2018.

Nessa direção, as Orientações curriculares para o ensino médio, OCEM 

(2006, p. 87), argumentam que o papel das Línguas Estrangeiras objetiva: “[…] introduzir 

as teorias sobre a linguagem e as novas tecnologias (letramentos, multiletramentos, 

multimodalidade, hipertexto) e dar sugestões sobre a prática do ensino de Línguas 

Estrangeiras por meio dessas”. De tal forma, é perceptível a compreensão que o 

documento oferece em relação às tecnologias, não por um viés global e universal, mas 

por sua intrínseca relação aos contextos, em um processo mútuo, como é expressado 

no segmento de língua materna. As mesmas Orientações curriculares para o ensino 

médio (2006, p. 25), no que tange ao conjunto de conhecimentos e às atividades de 

construção de sentidos, expõem que “nesse conjunto de conhecimentos, há tanto os 

relativos à própria língua como os referentes a outros sistemas semióticos envolvidos no 

texto, os quais – decorrentes do desenvolvimento das tecnologias, fruto de mudanças 

também sistêmicas nos grupos sociais – são construídos e apropriados pelos sujeitos”. 

Dessa forma, devem ser considerados os conhecimentos sobre as formas pelas quais 

se estabelecem relações entre sujeitos sociais e, ainda, conhecimentos sobre os modos 

de conceber o mundo, ligados aos grupos sociais dos quais participamos ou com os 

quais interagimos.

O Currículo básico comum (2008, p. 28) também admite, no âmbito da língua 

estrangeira moderna, que a tecnologia pode se constituir um objeto de trabalho através 

dos editores de texto e apresentação (como Word y PowerPoint), desde que “[...] 

investimentos financeiros sejam feitos para equipar as escolas, de modo a assegurar, 

de forma democrática, um ensino de língua estrangeira de qualidade a todos os 

alunos da escola pública”. Citando abordagens digitais de aprendizagem, como as 

WebQuests, o texto reconhece a colaboração, no processo de ensino-aprendizagem de 

línguas, de iniciativas em um âmbito real de comunicação através de e-mails, e-groups, 

blogs (diários online), chats e newsgroups. Propondo uma visão macro, é inexorável o 

tratamento dos recursos digitais como objetos de ensino-aprendizagem, a fim de inserir 

práticas marginalizadas, locais e significativas no contexto em sala de aula, junto às 

dominantes e institucionalizadas. Mediante a Figura 8, podemos observar como se deu 

o tratamento dessa etapa de leitura: primeiramente, dispusemos diversos espaços da 

obra e hiperlinks, direcionando os alunos ao Google Maps, o qual oferece a observação 

por satélie e a navegação em primeira pessoa. Posteriormente, destacamos algumas 

questões envolvendo a motivação de escolha do ambiente e a interculturalidade.
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Figura 8 – Prática e comentários dos alunos

Fonte: Disponível em https://nossosonhodequixote.blogspot.com/. Acesso em: 10 jul. 2019.

5 Brincadeira “passa anel”

O post “brincadeira passa anel” foi inspirado na brincadeira de mesmo nome, 

presente no universo infantil. Na versão original, as crianças, em roda e com as mãos 

unidas e entreabertas, ficam esperando receber o anel da mão de um dos participantes 

previamente escolhido. Logo após deixá-lo cair nas mãos de um dos colegas, o estudante 

que passava o anel solicita que outro colega do grupo diga com quem está o objeto. 

Se este acertar, assume o lugar de “passador” do anel; no entanto, caso não acerte, ele 

pode deixar a brincadeira. Para início de conversa, duas questões foram apresentadas 

aos estudantes: Você já ouviu falar dessa brincadeira?; Já brincou?. Todos os estudantes 

já haviam participado do jogo em algum momento da infância. A ideia, então, foi que eles 

também pudessem resgatar a memória desse momento e construir novos significados.

Importante frisar que a proposta da atividade propunha, como objetivo 

primeiro, a produção de recontos, pelos alunos, da história lida. Para tanto, os estudantes, 

em dupla, foram convidados a selecionar uma aventura vivida pelo personagem Dom 

Quixote; a iniciar o reconto; e, ainda sem concluir o texto, a indicar outra dupla de amigos 

para continuar a história. Tratava-se de um movimento de (re)passar textos.

Os estudantes sentiram-se muito interessados no desenvolvimento dessa 

atividade, porque perceberam a possibilidade de assumir o papel de autor-jogador e 

de leitor-jogador e, por conseguinte, de apresentar um desafio para outros colegas. 

Tal postura possibilitou a (res)significação do papel de leitor e de autor assumido pelo 

discente, tendo em vista as características do espaço virtual. Foi na interatividade do 

cyberespaço que se deu, portanto, a produção coletiva do reconto, a partir da troca de 

trechos escritos pelos estudantes, proporcionando estabelecimento do pacto interativo, 

além de ampliação da interação online entre os alunos e a plataforma blogger. Esta, por 

sua vez, apresentou-se como um importante objeto capaz de propiciar o encontro de 

vozes e de efeitos de sentido à medida que o reconto dos alunos foi sendo construído e 

compartilhado entre eles. Embora houvesse certo controle em relação à atitude do autor-

jogador que daria continuidade à narrativa, tendo em vista a aventura escolhida pela 

dupla desafiadora e o modo como texto havia sido iniciado, os discentes experimentaram 

a possibilidade de elaborar estratégias para desenvolver o texto conforme o que lhes 

era apresentando, considerando os elementos da textualidade: coerência, coesão, 

contextualização, aceitabilidade e informatividade.

Esse modo de fazer convida o autor-jogador a revisitar a narrativa, a ficar 

atento à sequência dos fatos apresentados, à descrição do ambiente e dos personagens, 

bem como a resgatar as informações apresentadas pela dupla desafiadora, para verificar 

a relação de coerência entre as ideias que constituiriam o reconto do grupo desafiador 

e desafiado. Nesse sentido, o texto passa a ser de todos que participaram do processo 

de produção. Por fim, foi possível verificar que os estudantes tiveram a oportunidade de 

ampliar o repertório linguístico, de desenvolver suas competências linguísticas e textuais 

próprias do cyberespaço. A Figura 9, por exemplo, explicita um comentário, envolvendo 

a narração, relevante para o tratamento dessa proposta didática. Percebe-se, ainda, 

como a visão do aluno em relação à personagem mescla-se às experiências leitoras 

anteriores (perceptível na expressão certo dia, característica da tipologia narrativa), bem 

como ao tratamento interdisciplinar (língua espanhola), notável na citação do espaço da 

obra.

Figura 9 – Comentário

Fonte: Disponível em https://nossosonhodequixote.blogspot.com/. Acesso em 10 jul. 2019.
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O tratamento do blog como diário de leitura e objeto de letramento literário, 

bem como os produtos desse trabalho nos convidam a refletir sobre o modo como a 

escola vem trabalhando o texto literário, cuja presença, nos anos iniciais de ensino, 

muitas vezes, configura-se como um mero instrumento de alfabetização. Nesse sentido, 

problematizamos as demandas relativas às novas práticas sociais de leitura e de escrita 

proporcionadas pelo fenômeno das tecnologias digitais. Como prática, propomos, por 

conseguinte, relacionar práticas de leitura que extrapolem a noção tradicional e linguística 

de decodificação, abordando uma concepção que também envolva o tratamento dos 

recursos digitais para além de uma massificação ortodoxa.

6 Considerações Finais

Em função da atual conjuntura tecnológica e das novas configurações da 

cultura contemporânea, bem como do contexto de expansão do uso da informática 

no cotidiano escolar, institucional e privado, acreditamos que todas as contribuições e 

estudos que dizem respeito aos dispositivos digitais e à sua reflexão, utilização e melhoria 

são válidas. Retomando o conceito de “aprendizagem colaborativa” (FIGUEIREDO, 2006), 

a ideia do intercâmbio entre sensações de leitura e da construção de uma comunidade 

interpretativa reforça a busca comunitária pelo conhecimento, na qual os estudantes 

aprendem juntos algo que seria mais difícil se trabalhado separadamente.

Além disso, parece-nos interessante assentir que o trabalho coletivo 

proporciona situações em que os alunos aprendem mais com um par mais competente. 

Dessa forma, as tarefas de aprendizagem feitas com um parceiro tendem a ter como 

consequência a aprendizagem mais efetiva. É com base nessa argumentação que 

defendemos as práticas pedagógicas apresentadas.

Por fim, entende-se que este trabalho permitiu ao aluno (res)significar o seu 

lugar de leitor, seja em confronto com o outro, seja diante de uma atitude responsiva 

frente aos textos. A aprendizagem dialógica, bem como o movimento intertextual entre 

textos e campo literário permite uma reflexão sobre a diversidade de competências 

e entendimentos que envolvem práticas colaborativas online. Nesse sentido, o blog, 

mais que registro, proporcionou a maturação de leitores que, por meio de comentários, 

convergiram-se, também, em coautores, num desenvolvimento de posições autorais 

frente ao texto. Esse processo corrobora, por conseguinte, que a efetividade do ensino 

não está em assumir a impossibilidade da didatização da literatura, mas tratá-la num 

universo leitor, democrático e dialógico.
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Introdução

Os estudos específicos a respeito de corpora no processo de ensino e 

aprendizagem de línguas estrangeiras (LE) têm crescido bastante nos últimos anos 

no Brasil (MARECO; MARACCI, 2010; DUTRA; SILERO, 2010; HASHIGUTTI, 2015; 

FADANELL; MONZÓN, 2017, SARDINHA; DELFINO; RAMPASO, 2017, entre outros). De 

acordo com Berber Sardinha (2004) e Berber Sardinha e Almeida (2008), ao traçar-se um 

panorama das pesquisas em Linguística de Corpus (LC), percebe-se que as pesquisas 

em LC são recentes; porém, podemos encontrar, nos programas de pós-graduação 

brasileiros, diversos trabalhos que abordam a interface da LC com o processo de ensino 

e aprendizagem de LE. Entre os trabalhos publicados, podemos citar Ancuzo (2012); 

Silva (2018); Pimentel, (2017); e os publicados na obra organizada por Viana e Tagnin 

(2011). Esses estudos abordam aspectos diversos da utilização de corpora no processo 

de ensino e aprendizagem de LE. Ainda assim, acreditamos que existam lacunas a 

serem preenchidas, entre as quais a que propomos abordar neste trabalho: a interface 

de sequências didáticas com a abordagem data-driven learning (DDL) (JOHNS, 1991).

Visando a contribuir com a área de formação de professores de LE, 

especificamente na elaboração de material para o ensino e aprendizagem de LE, este 

artigo tem por objetivo apresentar e discutir uma sequência didática para o ensino 

da língua espanhola a partir da abordagem DDL. A escolha dessa abordagem deveu-

se ao fato de ela ser uma aprendizagem direcionada por dados, a qual implica uma 

aprendizagem objetiva e efetiva do uso da língua.

A DDL é uma aprendizagem direcionada por dados. Tim Johns (1991) foi um 

dos primeiros proponentes das aplicações didáticas a utilizar concordanciadores para 

explorar a língua e defender a utilização de corpora no processo de ensino e aprendizagem 

de línguas.
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de esPAnhol A PArtir dA metodologiA Data-Driven learning
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Universidade Federal de Uberlândia (UFU)
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Conforme Johns (1991), o processo de ensino e aprendizagem direcionado 

por dados possibilita, a partir de evidências autênticas, um engajamento ativo do aluno 

na descoberta de padrões de uso da língua. A observação de vários exemplos de uso 

da língua permite que o aluno passe por um processo cognitivo indutivo, durante o qual 

ele é capaz de perceber as generalizações gramaticais ao invés de receber previamente 

as regras de uso da língua. Nessa perspectiva, a abordagem DDL é um conjunto de 

pressupostos sobre o ensino de línguas que possui técnicas próprias e centra-se 

na autonomia dos aprendizes para que eles explorem dados linguísticos de maneira 

independente e cheguem às suas próprias conclusões, promovendo assim um maior 

entendimento sobre o funcionamento da língua.

Na abordagem DDL, alunos e professores atuam ativamente na construção 

do conhecimento. O primeiro desempenha o papel de mediador do processo de ensino 

e aprendizagem, e o segundo, por sua vez, atua como observador investigativo que 

busca, ativamente, dar respostas a questões linguísticas que podem ter sido instigadas 

pelo professor ou pelo próprio aluno. Haja vista o corpus funcionar como um informante 

capaz de apresentar uma grande quantidade de exemplos de uso real da língua, o 

professor tem como função auxiliar os alunos durante a interpretação desses exemplos. 

A partir desse entendimento, e considerando a relevância do processo de 

ensino e aprendizagem de línguas direcionado por dados, estabelecemos como objetivo 

geral elaborar e analisar uma sequência didática de ensino de LE - espanhol utilizando 

a abordagem DDL. O percurso de elaboração da sequência didática é descrito a fim de 

que professores possam desenvolver essas atividades em sala de aula.

Desse modo, organizamos este texto em três seções. Na primeira, apresentamos 

as bases teóricas que norteiam a pesquisa, que compreendem as seguintes subseções: 

um breve histórico da área Linguística de Corpus, o ensino e a aprendizagem de línguas 

por meio do uso de corpora e a da abordagem DDL. Em seguida, na segunda seção, 

discorremos sobre a sequência didática no processo de ensino e aprendizagem de 

língua espanhola. Por fim, apresentamos as considerações finais.

1 Bases Teóricas

1.1 Linguística de Corpus

A Linguística de Corpus é uma área da Linguística que se ocupa da obtenção 

e exploração de corpora, que é um conjunto de dados coletados de forma criteriosa, a 

partir de fontes autênticas e confiáveis. De acordo com Berber Sardinha,

A Lingüística de Corpus ocupa-se da coleta e exploração de corpora, ou conjuntos de 

dados linguísticos textuais que foram coletados de maneira sistemática com o objetivo de 

servir para pesquisa em uma língua ou estudo da variedade linguística. Como tal, dedi-

ca-se à exploração da linguagem através de evidências empíricas, extraídas por meio de 

computador (BERBER SARDINHA, 2000, p. 325). 

Trata-se de uma área da Linguística relativamente nova, cujo desenvolvimento 

foi impulsionado a partir da criação do corpus Brown, primeiro corpus linguístico 

eletrônico, em 1964. No entanto, a expansão ocorreu a partir dos anos 1980, “devido a 

condições favoráveis em diferentes aspectos: sócio-históricos, acadêmicos, tecnológicos 

e pragmáticos” (OLIVEIRA, 2009, p. 56).

Atualmente, o uso do computador é indispensável, e sua importância é 

indiscutível; no entanto, conforme destaca Berber Sardinha (2000), já havia corpora antes 

do computador. Alexandre, o Grande, na Grécia Antiga, definiu o Corpus Helenístico; na 

Antiguidade, eram produzidos corpora de citações bíblicas e, durante um bom período 

do século XX, muitos pesquisadores que utilizaram corpora para o estudo da linguagem 

fizeram suas coletas e análises manualmente.

Dessa forma, verifica-se que o uso de corpus sempre foi um recurso utilizado 

nos estudos linguísticos; o que mudou a partir da Linguística de Corpus foi a concepção 

deste. A Linguística considera o corpus como um conjunto de textos escritos ou falados 

que podem ser utilizados para análise. A Linguística de Corpus, por sua vez, não 

reconhece como corpus os dados que não estejam no formato eletrônico. Segundo 

Sanchez (1995), corpus é um

conjunto de dados linguísticos (pertencentes ao uso oral ou escrito da língua, ou a ambos), 

sistematizados segundo determinados critérios, suficientemente extensos em amplitude 

e profundidade, de maneira que sejam representativos da totalidade do uso linguístico ou 

de algum de seus âmbitos, dispostos de tal modo que possam ser processados por com-

putador, com a finalidade de propiciar resultados vários e úteis para a descrição e análise” 

(SANCHEZ, 1995, p. 8-9, apud BERBER SARDINHA, 2000) (grifo nosso).

O uso do computador permitiu o alargamento dos estudos dos aspectos 

linguísticos de forma sistematizada, e os recursos computacionais permitiram o 

processamento rápido de uma grande quantidade de textos, possibilitando, assim, 

a observação e a descrição de fenômenos linguísticos de forma ágil e eficaz. Nesse 

sentido, crescem cada vez mais os estudos com base na Linguística de Corpus, uma vez 

que o corpus contribui de maneira fundamental e precisa, viabilizando extrair evidências 

linguísticas, novas informações, inclusive não esperadas.

Para McEnery e Wilson (1996), citados por Aluísio e Almeida (2006), a noção 

de corpus precisa envolver quatro características fundamentais: 1) amostragem e 

representatividade: uma amostra suficiente para representar a variedade linguística que 

se pretende analisar; 2) tamanho finito: todo corpus deve ter um tamanho limite. Existe, 

por exemplo, corpus de 500 mil ou de 10 milhões de palavras, excetuando-se o corpus 
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monitor, que é aquele que pode receber novos textos e se tornar cada vez maior; 3) 

formato eletrônico: o corpus moderno deve estar em formato que possa ser processado 

por computador, agilizando e precisando a informação; e 4) referência padrão: o corpus 

deve se constituir uma referência padrão para diversos estudos sobre a variedade 

linguística que ele representa, podendo ser utilizado por outros pesquisadores.

Essa última característica também se configura como uma diferença importante 

entre a noção de corpus para a Linguística e para a Linguística de Corpus. De acordo 

com Aluísio e Almeida,

entende-se que disponibilização de corpus compilado para futuras pesquisas é uma ca-

racterística inerente ao corpus, de forma que todo o esforço empreendido para a sua 

construção não seja útil apenas para uma pesquisa, uma vez que se tem uma referência 

padrão de língua ou de variedade de língua que pode ser utilizada por outros pesquisado-

res (ALUÍSIO; ALMEIDA, 2006, p. 158).

Nesse sentido, entendemos que são aspectos fundamentais para a Linguística 

de Corpus o formato eletrônico do corpus e sua posterior disponibilização para uso de 

outros pesquisadores. Conforme Oliveira (2009), com base nos estudos de Leech (1992), 

Halliday (1993), Biber (1995), Svartvik (1996), Hunston (2002), entre outros, a Linguística 

de Corpus não é somente uma metodologia para o estudo da linguagem, mas «uma área 

do conhecimento com suas próprias bases teóricas e uma maneira específica de fazer 

análises linguísticas» (OLIVEIRA, 2009, p. 50).

A Linguística de Corpus está voltada para a compilação de textos (tanto verbais 

quanto orais) para que os pesquisadores da área da Linguagem possam elucidar desde 

os aspectos normativos da língua, regidos por uma gramática tradicional, à descrição 

e explicação de elementos linguísticos, sejam eles de ordem lexical, sejam de ordem 

gramatical. Conforme Oliveira (2009),

Os estudos de corpus caracterizam-se pela busca de tendências, probabilidades ou pa-

drões de ocorrência ao lidarem com grande quantidade de dados. Nesses casos, os nú-

meros servem de base para que estes padrões possam ser identificados e, então, in-

terpretados pelos pesquisadores. Os resultados quantitativos produzidos com base no 

corpus são assim indicadores numéricos que devem ser discutidos à luz de diferentes 

posicionamentos teórico-metodológicos, para serem compreendidos (OLIVEIRA, 2009, p. 

51).

O corpus sustenta uma sistematização dos dados, que possibilita ao 

pesquisador uma apuração acurada sobre determinado item investigado, podendo 

confirmar uma hipótese ou mesmo refutá-la. Como os dados falam por si, também 

podem indicar tendências e padrões não esperados pelo pesquisador.

1.2 O processo de ensino e aprendizagem de línguas com base em corpora

A utilização de corpus vem crescendo não só nas pesquisas linguísticas 

como também no ensino e aprendizagem de línguas. McCarthy (2001 apud O’KEEFFE; 

MCCARTHY; CARTER, 2007) afirma que a Linguística de Corpus representa uma 

mudança importante em relação às técnicas e aos métodos científicos e pressupõe 

mudanças tecnológicas ainda mais profundas, que afetarão as noções de educação, 

naquilo que está relacionado aos papéis de professores e alunos. Segundo O’Keeffe, 

McCarthy e Carter,

os corpora, além de fornecer uma base empírica para verificar nossas intuições sobre o 

idioma, também trouxeram recursos claros sobre linguagem que não havíamos percebido 

antes (...). Em termos do que realmente ensinamos, numerosos estudos mostraram que a 

linguagem apresentada nos livros didáticos é frequentemente baseada em intuições sobre 

como usamos a linguagem, em vez de evidências atuais de uso4 (O’KEEFFE, MCCARTHY, 

CARTER, 2007, p. 21).

De acordo com Römer (2008), existe atualmente uma grande quantidade de 

material, livros, dicionários e gramáticas baseados totalmente em corpus e disponíveis 

a professores e alunos para utilizarem na sala de aula de línguas. Conforme a autora, 

existe uma relação dinâmica entre a Linguística de Corpus e o ensino de línguas, visto 

que os dois campos se influenciam mutuamente. O ensino de línguas se beneficia dos 

recursos, métodos e insights da Linguística de Corpus e simultaneamente fornece 

impulsos importantes para as pesquisas linguísticas de corpora.

Figura 1 – Relação entre Linguística de Corpus e ensino de línguas

Fonte: traduzido de Römer (2008, p. 113, tradução nossa).

4  Nossa tradução para: “as well as providing an empirical basis for checking our intuitions about language, 
corpora have also brought to light features about language which had eluded our intuition (...). In terms 
of what we actually teach, numerous studies have shown us that the language presented in textbooks 
is frequently still based on intuitions about how we use language, rather than actual evidence of use” 
(O’KEEFFE; MCCARTHY; CARTER, 2007, p. 21).
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Römer (2008) destaca que o uso de corpus no ensino e aprendizagem de 

línguas tem aplicações diretas e indiretas: diretas quando os corpora são acessados 

diretamente por professores e alunos em sala de aula, estabelecendo concordâncias 

e auxiliando no processo de ensino; indiretas quando os corpora podem auxiliar nas 

decisões do professor sobre o que ensinar, visto que muitos materiais são elaborados 

com base em corpus e influenciam indiretamente nas escolhas dos professores. A autora 

propõe o esquema abaixo para melhor compreensão:

Figura 2 – Aplicação de corpora no ensino de línguas

Fonte: Römer (2008, p. 113). Tradução feita por Peixoto (2016, p. 34).

Conforme apresentado na figura, o uso de corpora tem aplicações indiretas 

no programa de ensino e nos materiais de referência e de ensino. No primeiro, essa 

influência ocorre porque os dados embasados empiricamente por corpora possibilitam 

a escolha dos conteúdos importantes para o planejamento de cursos de línguas, a 

partir da análise da frequência de ocorrência e coocorrência de palavras na língua, 

além de permitir conhecer os vocábulos mais comuns enfrentados pelos aprendizes. 

No segundo, a utilização do corpus permite a elaboração de dicionários e gramáticas a 

partir de exemplos reais de uso da língua.

O uso de corpora tem aplicação direta quando o foco está no professor e no 

aluno. Não existe a dependência do pesquisador científico como mediador e provedor 

de materiais embasados em corpus, já que os próprios professores e alunos atuam 

de forma ativa e autônoma na seleção e análise do corpus: ambos, juntos, é que irão 

descobrir o padrão de linguagem e o comportamento de palavras e frases. Essa forma 

de trabalho faz com que não exista uma grande diferença entre as práticas de pesquisa 

e de ensino-aprendizagem.

Leech (1997b) já destacava, desde a década de 1990, a importância da 

utilização de corpora pelos professores e alunos para que eles pudessem analisá-los 

conforme seus próprios objetivos. O professor deve desempenhar a função de facilitador 

e orientador da investigação, e o aluno deve se tornar um investigador de dados sob 

a supervisão do seu professor. O professor pode colocar seu aluno diante de algum 

problema linguístico para que este segundo possa estabelecer concordâncias, testar 

hipóteses sobre a variação dos dados, observar as diferenças entre dados atuais e 

antigos, entre outros aspectos.

No entanto, verifica-se que as aplicações diretas do uso de corpora são ainda 

muito tímidas na prática docente. Segundo Berber Sardinha (2004), este geralmente 

ocorre, no ensino, de modo indireto, somente quando os resultados de uma pesquisa 

são apreendidos e incorporados nos materiais de ensino. O uso de corpora no ambiente 

pedagógico, por intermédio do professor, ainda é muito escasso. Römer (2008) também 

constata em seus estudos que as aplicações diretas ainda são muito limitadas. Para a 

autora, existe ainda uma grande distância, cuja redução é necessária, entre a Linguística 

de Corpus e a realidade docente.

Um dos pioneiros na utilização de corpora na sala de aula foi Tim Johns. O 

autor propôs uma aprendizagem direcionada por dados, conhecida como DDL, utilizando 

linhas de concordância para ensinar a gramática do inglês. Tratamos a seguir dessa 

abordagem, uma das mais populares a se valer de linhas de concordância.

1.3 Abordagem DDL

A abordagem DDL – também conhecida como ADD, em português 

(Aprendizagem Direcionada por Dados) –, e elaborada por Tim Johns, foi criada 

inicialmente para ensinar a gramática do inglês. Considerada como uma das propostas 

mais efetivas para a utilização de corpus na sala de aula (BERBER SARDINHA, 2004; 

O’KEEFFE; MCCARTHY; CARTER, 2007; PEIXOTO, 2016), essa abordagem enfatiza a 

necessidade de desenvolver no aluno a habilidade de pesquisa.

De acordo com Johns (1991), a pesquisa é uma ferramenta muito valiosa e 

não deve se concentrar somente nas mãos dos pesquisadores. Para o autor, o aluno de 

línguas deve assumir o papel de pesquisador, e o professor, diferentemente da visão 

tradicional, deixa de ter o papel de controlador do processo e assume a posição de 

mediador, propiciando meios para que os estudantes consigam encontrar suas próprias 

respostas sobre o uso da língua estudada.

Johns percebeu, em suas pesquisas, que a aprendizagem do aprendiz ocorre 

quando ele precisa se esforçar para refletir, inferir e associar. Dessa forma, ele deve 

ser estimulado pelo professor a se tornar um pesquisador. Trabalhando com dados 

linguísticos disponíveis na internet ou com concordâncias impressas pelo tutor, o aluno 

pode, por meio da sua observação, perceber padrões, fazer inferências, estabelecer 

associações e chegar às suas próprias conclusões sobre o uso da língua.
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Para o trabalho com o corpus em sala de aula, o autor propôs três princípios 

de cunho indutivo: identificação, classificação e generalização. Inicialmente, os alunos 

observam as concordâncias, identificando padrões ou aspectos comuns. No segundo 

momento, eles interpretam e classificam os padrões existentes com critérios próprios. 

Por fim, fazem a generalizações de regras. De acordo com Santos (2011), esse modelo 

de construção do conhecimento é ascendente:

a produção do conhecimento por parte dos alunos é feita de modo ascendente (bot-

tom-up), contrária à abordagem dos “três P” (Presentation, Practice e Production - Apre-

sentação, Prática e Produção), em voga nos anos 1990, que é descedente (top-down). 

E alinha-se à abordagem proposta por Carter e McCarthy para ser usada com o corpus, 

os “três I” (Ilustration, Interaction e Induction - Ilustração, Interação e Indução) (SANTOS, 

2011, p. 42).

Dentre as principais vantagens da abordagem DDL, Johns (1991) destaca a 

mudança do foco tradicional do ensino da gramática, dado que as regras deixam de 

ser transmitidas pelo professor e passam a ser inferidas pelo aluno. Esse envolvimento 

ativo do aluno no seu processo de aprendizagem permite-lhe um maior entendimento do 

funcionamento da língua e, consequentemente, uma aprendizagem mais efetiva. 

Apesar dessa abordagem ser considerada uma das propostas mais sólidas 

com relação ao uso de corpus na sala de aula, ela sofre algumas críticas. Uma delas 

está relacionada à dificuldade de acesso a ferramentas computacionais e de corpora. 

Professores e alunos podem apresentar dificuldades em utilizar essa ferramenta por 

não disporem de conhecimento técnico ou até mesmo pela indisponibilidade desse 

recurso. Outra crítica é que essa abordagem não seria adequada para iniciantes, mas a 

alunos universitários, que já possuem um nivel maior de letramento devido ao contexto 

de formação acadêmica.

Com base no que foi exposto, apresentamos a seguir uma sequência didática 

para o ensino de língua espanhola para alunos do Ensino Médio utilizando a abordagem 

DDL, que acreditamos ser uma prática produtiva para o ensino e aprendizagem de 

línguas.

2 A aplicação de corpus em uma sequência didática para o Ensino Médio

O corpus utilizado para a construção da sequência didática foi o CREA (Corpus 

de Referencia del Español Actual), um banco de dados da língua espanhola criado pela 

Real Academia. Iniciado em 1997, o CREA possui mais de 200 milhões de palavras 

utilizadas em meios de comunicação escritos da Espanha e da América Hispânica. O 

corpus tem licença gratuita e é acessível a partir de um computador conectado à internet.

A sequência didática foi elaborada dentro das propostas sugeridas por Johns 

(1991), Berber Sardinha (2004), O’Keeffe, McCarthy e Carter (2007) e Römer (2008). 

Esses autores preconizam o uso de corpora na preparação de material didático, além de 

incentivar o desenvolvimento da habilidade de investigação do aluno, com vistas a uma 

aprendizagem mais autônoma e concreta.

Na elaboração da atividade, foram considerados os seguintes pressupostos: 

1) acesso a textos autênticos; 2) ênfase no significado e no uso das palavras; 3) 

utilização de linhas de concordância para análise da língua em uso; 4) desenvolvimento 

da habilidade de observação, inferência e associação; 5) papel do professor como 

mediador e facilitador do processo de investigação.

A atividade foi pensada e elaborada para o ensino de língua espanhola 

no Ensino Médio. Acreditamos que a DDL é eficaz não só para universitários, que já 

possuem um maior nível de letramento devido à sua formação acadêmica, mas também 

para alunos do Ensino Médio e iniciantes na aprendizagem de línguas. É importante, 

inclusive, como fator de estímulo e desenvolvimento do caráter investigativo e autônomo, 

necessário a qualquer aprendiz.

A atividade pode ser desenvolvida individualmente ou em grupo, com o 

uso de computadores, slides ou folhas fotocopiadas. A falta, porventura, do recurso 

tecnológico na escola não impede o trabalho com o corpus: é claro que este será mais 

rico e, possivelmente, mais estimulante caso haja computadores disponíveis, uma vez 

que o aluno terá mais autonomia no manuseio da ferramenta e também na seleção 

dos critérios de busca no corpus. Entretanto, sabemos que muitas escolas no país não 

dispõem de computadores, logo, caberá ao professor adequar as atividades de acordo 

com o seu contexto de atuação.

Com relação ao conteúdo da atividade, decidimos trabalhar com a variação 

linguística, visto que a língua não é um conjunto estático, homogêneo ou inerte de signos. 

Ao contrário, ela é um sistema dinâmico, um instrumento de comunicação que muda a 

partir da realidade e evolui com a sociedade, sendo, portanto, marcada por variações. 

As línguas são sistemas complexos que envolvem não só o código linguístico 

como também identidades, diversidades, imaginários individuais e coletivos. Elas 

apresentam uma estabilidade, uma sistematização que é própria, mas, ao mesmo tempo, 

possuem uma instabilidade e uma heterogeneidade que permitem o registro daquilo 

que é pessoal e cultural. Nesse sentido, podemos afirmar que espanhóis e hispano-

americanos formam uma comunidade linguística, como um conjunto de pessoas que 

compartilham normas comuns em relação à língua, mas que não falam do mesmo modo. 

Essa variedade está presente e se realiza de diferentes formas na amplitude dos países 

e regiões em que se fala a língua espanhola.

Trabalhar a variação linguística da língua espanhola é, portanto, muito 

importante, principalmente porque permanece a predominância da variante peninsular. 

Por mais que, nos últimos anos, os materiais didáticos tenham ampliado o conhecimento 

linguístico e cultural em relação aos países da América Latina, ainda é possível perceber 
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essa predominância (SILVA, 2016). Criar uma imagem de “espanhol modelo” não se 

justifica, visto que são vinte o número de países que têm o espanhol como língua oficial. 

A fim de evitar uma visão reducionista e simplista da língua, é importante que o professor, 

independentemente da variação escolhida e do material didático da escola, apresente 

aos seus alunos as variações existentes para que cada um selecione aquela que mais 

lhe agrade.

A seguir, apresentamos a sequência didática que contemplou o campo 

morfossintático.

2.1 Sequência didática

No campo morfossintático, uma variação linguística que se destaca é a 

diferença de uso dos pronomes pessoais de tratamento utilizados para se dirigir ao 

interlocutor. Na Espanha, geralmente, se usa tú/vosotros como informalidade e usted/

ustedes como formalidade. Na América, não é comum o uso do vosotros, de maneira 

que a forma plural ustedes pode ser utilizada tanto em contextos formais como informais. 

Essa questão é bastante discutida nos materiais didáticos; no entanto, pouca atenção é 

dada ao voseo, que consiste na utilização do vos no lugar tú em algumas regiões.

Nesse sentido, essa atividade pretende abordar o voseo, que muitas vezes 

é mencionado rapidamente nos materiais didáticos como uma forma de tratamento 

informal, referente à segunda pessoa do singular e comum na região rio-platense. Essa 

atividade baseada em corpora pretende possibilitar ao aluno a verificação, por meio de 

dados atuais e autênticos, da existência do vos, considerando sua ocorrência nos países 

de fala espanhola e seus diferentes usos.

Como introdução, foram selecionados 5 textos de variados gêneros com 

a presença do “vos”. Esse material deve ser entregue aos alunos para que leiam e 

identifiquem aquilo que é comum a todos os textos. Esperamos que o aluno possa, por 

meio da leitura e observação, perceber que todos os textos utilizaram o vos para se 

referir a um interlocutor.

Figura 3 – Textos com a presença do vos

Fonte: Produzido pelos autores a partir de pesquisa no Google Imagens. Acesso em: 16 fev. 2018.

Após a leitura pelos alunos, o professor, no seu papel de mediador e facilitador 

da aprendizagem, poderá estimulá-los a perceber padrões, com o auxílio de perguntas, 

tais como: 1) ¿Qué percibieron ser común a todos los textos?; 2) ¿Qué pronombre 

personal está presente en todos los textos?; 3) ¿Usamos «vos» para referirnos a qué 

persona?; 4) ¿Es un tratamiento formal o informal?; 5) ¿Saben ustedes cuáles países son 

voseantes?.

Por meio da leitura e interpretação dos textos, não é possível identificar os 

países que utilizam o vos. Dessa forma, a utilização do corpus pode nos dar muitas 

informações interessantes sobre o idioma e mostrar a frequência do uso da palavra, no 

geral, bem como a frequência em cada país. Isso é possível porque o CREA permite 

estabelecer certos critérios restritivos, como o tempo, o tema e o local a ser pesquisado.

Assim, buscamos a frequência geral do vos no corpus e, utilizando a seleção 

de critério geográfico, filtramos as consultas, restringindo a frequência do uso de cada 

país hispânico para montar o material a seguir. Por se tratar de um capítulo, apresentamos 

aqui um recorte da pesquisa.
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Figura 4 – Vos no corpus CREA – Recorte da Pesquisa

Fonte: Produzido pelos autores a partir do banco de dados da Real Academia Española (CREA).

A partir da análise da frequência do vos, esperamos que o aluno possa 

identificar que, considerando os 4.681 casos, a maioria está presente nos documentos 

da Argentina. Além disso, esperamos que o aluno possa perceber a presença do referido 

vocábulo em documentos de todos os países, mesmo que em alguns a frequência seja 

bastante ínfima.

Como o corpus sempre mostra dados muito interessantes e muitas vezes 

inesperados, a segunda maior frequência do uso do vos foi da Espanha. No entanto, 

a maioria dos materiais didáticos informa que é praticamente inexistente o uso desse 

pronome no país europeu. Dessa maneira, selecionamos o texto a seguir como 

demonstração dessa divergência entre a informação do corpus e o texto. O professor 

poderá pedir aos alunos que comparem as informações dos dois documentos antes de 

analisarem as concordâncias.

Figura 5 – Mapa do uso do vos

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Voseo. Acesso em: 16 fev. 2018.

As concordâncias mostram exemplos da palavra pesquisada em uso, os quais 

são mostrados em formato de tabela centralizado em seu contexto, conforme Figura 6. 

Clicando sobre a palavra centralizada, é possível consultar a descrição bibliográfica do 

documento ou o próprio texto. Além disso, caso o professor opte por um trabalho em um 

laboratório com computadores, é possível uma consulta mais ampla: os alunos podem 

verificar as concordâncias de uso por país.

Selecionamos abaixo duas amostras das concordâncias do uso do vos, uma 

de documentos argentinos e outra de documentos espanhóis. A escolha se justifica por 

Argentina e Espanha serem os dois países que apresentaram a maior frequência nos 

documentos. Consideramos interessante uma comparação entre ambas para que os 

alunos percebam as diferenças entre as duas variantes.
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Figura 6: Concordâncias vos: CREA/Argentina

Fonte: Produzido pelos autores, no concordanciador, a partir do banco de dados da Real Academia 
Española (CREA).

A partir da análise das concordâncias, os professores podem trabalhar com 

seus alunos a construção verbal referente ao vos, debater sobre as variações linguísticas 

entre os países hispânicos, bem como sobre as variações entre o espanhol da América 

e o espanhol peninsular, destacando os fatores que levam à formação dessas variações. 

Atividades como essa possibilitam aos aprendizes desenvolverem os repertórios 

linguístico e cultural da língua, reconhecendo e analisando as concordâncias a partir da 

complexidade e do uso variado de cada item.

Considerações finais

Este trabalho discutiu as possibilidades da utilização de concordanciadores 

no ensino e aprendizagem de línguas. Foi nosso objetivo propor, como exemplo, uma 

sequência didática para o ensino da língua espanhola no Ensino Médio, utilizando a 

abordagem DDL.

Acreditamos que é possível e viável a utilização de corpora não só para o 

ensino de graduandos, mas também para alunos do Ensino Médio, visto que proporciona 

a esses alunos maior autonomia na exploração da língua, assim como maior objetividade 

e rapidez do processo de aprendizagem. Destacamos ainda que o uso do computador 

possibilita um trabalho mais rico e, possivelmente, mais interessante para o estudante. 

Apesar disso, na falta desse recurso eletrônico, o professor pode adequar as atividades 

à sua realidade contextual, apresentando aos seus alunos as concordâncias em folhas 

fotocopiadas, por exemplo.

A atividade apresentada também não configura de forma alguma uma proposta 

fechada. O tutor pode utilizar as concordâncias nas suas próprias atividades e no seu 

próprio método. O exemplo apresentado neste artigo serve para ilustrar que é possível o 

ensino e a aprendizagem direcionados por dados.

É válido ressaltar, por fim, que, ao propor essa atividade, não estamos 

afirmando que o uso de corpora e concordâncias deva ser considerado como o único 

direcionador do trabalho docente, mas como uma ferramenta a mais, disponível para 

a utilização em sala de aula. Dessa maneira, o professor deve ter consciência de suas 

vantagens e limitações para usá-la. Conforme Berber Sardinha (2000), os corpora, 

usados de maneira prudente, são instrumentos indispensáveis na aprendizagem de uma 

língua estrangeira.
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Introdução

Atualmente, a articulação entre as diversas semioses está cada vez mais 

frequente, e os textos, que antes eram predominantemente escritos, passam a 

ser multimodais, ou seja, são constituídos pela combinação de vários modos de 

representação que favorecem a construção do sentido. A multimodalidade é, em grande 

parte, resultado dos novos meios de informação e comunicação. Ela incorpora uma 

pluralidade de recursos semióticos, como a escrita, a fala, as imagens, os sons, as 

cores, os gestos, o espaço da página, entre outros, que juntos constituem o sentido de 

um texto.

Nesse sentido, pensar em uma nova forma de desenvolvimento de leitura 

e produção textual se torna premente, devido à grande quantidade de textos de 

variados gêneros cada vez mais multimodais. Entendemos, portanto, que toda forma 

de comunicação ocorre por meio de um texto e que todo texto pertence a um gênero 

constituído socialmente, que é, por consequência, multimodal. Diante dessa perspectiva, 

o presente estudo objetivou analisar como as diversas semioses são articuladas em 

duas atividades na seção de compreensão e produção textual do livro didático (LD) de 

espanhol Sentidos em Lengua Española 1, observando como as relações verbo-visuais 

podem favorecer a construção do conhecimento. Também foi analisada a abordagem 

do estudo de gêneros, fundamental para o desenvolvimento crítico do aluno e para uma 

aprendizagem mais significativa.

Para o desenvolvimento da pesquisa, fundamentamo-nos na proposição 

de que o conhecimento de características discursivas e multimodais tem grande 

relevância para a compreensão do sentido. Dessa maneira, baseamo-nos nos estudos 

sobre gêneros textuais de Marcuschi (2008) e nos estudos sobre multimodalidade, 

especialmente, nas categorias da Gramática do Design Visual (GDV) de Kress e van 

Leeuwen (2006), que propõem uma análise dos elementos visuais a partir de três 
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metafunções – representacional, interacional e composicional.

1 Multiletramentos e multimodalidade

O desenvolvimento de uma prática multiletrada se faz urgente devido a uma 

atual multiplicidade cultural das populações e de meios multimodais coexistentes nos 

mais variados gêneros textuais. De acordo com Kalantziz e Cope (2012), atualmente, os 

letramentos se referem a dois aspectos principais: a diversidade social e a multimodalidade. 

Cada indivíduo tem sua própria experiência de vida, seus conhecimentos especializados, 

sua área de trabalho, sua cultura, entre outros, e os textos estão totalmente imbricados 

ao contexto social e, por conseguinte, variam enormemente, já que as diferenças se 

tornam cada vez mais evidentes na sociedade contemporânea. Portanto, é necessário 

reconhecer a existência da diversidade social e respeitá-la.

De fato, a multimodalidade é, em grande parte, resultado dos novos meios 

de informação e comunicação. Nesse contexto de interação entre os variados modos 

semióticos, o verbal, o visual, o oral, o auditivo, o gestual e outros constroem juntos o 

significado de um texto.  Anteriormente, a escrita havia sido o principal modo utilizado 

para a produção do significado; no entanto, hoje, ela é complementada ou até substituída 

por outras semioses. Sobremaneira, a comunicação exige que os alunos consigam 

interpretar e produzir significados nas mais diversas situações comunicativas e por meio 

da interface entre os diversos modos semióticos. É preciso, então, pensar em formas de 

alfabetização que vão além da comunicação alfabética.

Sobre isso, Kalantziz e Cope (2012), Rojo e Moura (2012) defendem a 

necessidade de novos modos de ensinar e dialogar nas práticas educacionais, uma 

vez que trabalhar com multiletramentos, normalmente, envolve o uso de tecnologias 

da comunicação e de informação. Além disso, caracteriza-se, sobretudo, “como um 

trabalho que parte das culturas de referência do alunado (popular, local, de massa) e 

de gêneros, mídias e linguagens por eles conhecidos, para buscar um enfoque crítico, 

pluralista, ético e democrático” (ROJO; MOURA, 2012, p. 8) no intuito de ampliar 

progressivamente o repertório cultural do aluno, por meio de textos/discursos variados, 

facilitando o desenvolvimento de um comportamento mais crítico e mais autônomo.

No que tange ao ensino de línguas, as Orientações Curriculares para o 

Ensino Médio (BRASIL, 2006) destacam a necessidade de se trabalhar o ensino de uma 

língua estrangeira dentro da perspectiva dos multiletramentos, que está intimamente 

relacionada aos modos culturais e aos múltiplos usos da linguagem: 

1) há outras formas de produção e circulação da informação e do conhecimento, diferen-

tes das tradicionais aprendidas na escola; 2) a multimodalidade requer outras habilidades 

de leitura, interpretação e comunicação, diferentes das tradicionais ensinadas na escola; 

3) a necessidade da capacidade crítica se fortalece não apenas como ferramenta de se-

leção daquilo que é útil e de interesse ao interlocutor, em meio à massa de informação à 

qual passou a ser exposto, mas também como ferramenta para a interação na sociedade, 

para a participação na produção da linguagem dessa sociedade e para a construção de 

sentidos dessa linguagem (BRASIL/OCEM, 2006, p. 97-98).

Nessa direção, é necessário favorecer ao aluno a construção de uma 

aprendizagem condizente com as necessidades da sociedade em que ele vive, que tem 

suas próprias características, valores, tradições, modos específicos de pensar, sentir e 

agir, porque é marcada por uma história e uma cultura em constante construção. Logo, 

o ensino de uma língua estrangeira, pensado a partir dos multiletramentos, favorece 

a compreensão da dimensão social e cultural, promovendo, assim, a inclusão. Nesse 

sentido, é necessário capacitar os alunos para que desenvolvam uma postura mais 

ativa e crítica, tendo em vista a nova configuração sociocultural em que vivemos: plural 

e heterogênea. Conforme Dionísio, Vasconcelos e Souza (2014, p. 71), “o professor 

que não reconhece as novas mídias como fato consolidado em nossa sociedade, que 

não concebe o dinamismo das linguagens, também parece ignorar a língua como um 

fenômeno heterogêneo, social, histórico”. Desse modo, o ensino de línguas deve estar 

direcionado a possibilitar os multiletramentos, favorecendo ao aluno maior agenciamento 

e inclusão social.

1.1 Gramática do Design Visual

A multimodalidade é uma abordagem interdisciplinar que pressupõe que 

a comunicação e a representação envolvem não só os signos linguísticos, mas uma 

multiplicidade de modos semióticos orquestrados na construção do significado. Kress e 

van Leeuwen (2006, [1996]), pioneiros dos estudos multimodais, defendem a importância 

e a necessidade de desenvolver um instrumento de análise que possibilite verificar 

como os recursos semióticos verbais e visuais reproduzem e constroem estruturas de 

significados sociais. Para isso, desenvolveram a GDV, com a convicção de que é possível 

analisar criteriosamente as imagens através de uma sintaxe visual.

A GDV propõe uma análise das imagens sob a ótica de três metafunções: (i) 

representacional, referente à representação de todos os elementos presentes na imagem; 

(ii) interacional, relacionada à interação entre os participantes no texto, o observador e 

o observado; e (iii) composicional, que diz respeito a todos os elementos utilizados na 

organização do texto. A seguir, discorreremos sobre cada uma delas para uma maior 

compreensão dessa sintaxe visual.

1.1.1 Função representacional

Conforme Kress e van Leeuwen (2006, [1996]), função representacional se 

divide em duas estruturas: narrativa e conceitual. Na primeira, temos o processo de 
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ação que envolve participantes e um vetor. Quando, nesse processo de ação, estão 

presentes vários participantes, ele é chamado de transacional e, quando há um único 

participante, é denominado não-transacional. Os processos de reação se caracterizam 

por um vetor que corresponde à linha do olhar. Também pode ser representada por 

processos mentais, por meio de balões de pensamento, e verbais.

A estrutura será conceitual quando o foco da imagem recair sobre os 

atributos e as identidades dos participantes. Essa estrutura se divide em três processos: 

(i) classificatório, quando não há vetores e envolve uma categorização como implícito/

explícito ou subordinado/subordinador, por exemplo; (ii) analítico, quando representa 

os elementos na imagem em uma relação parte/todo, ou seja, o foco em determinados 

elementos da imagem ou no todo demonstra os objetivos de quem constrói o texto e 

também produz significados diferentes para quem lê; e (iii) simbólico, quando a presença 

de alguns elementos na imagem agrega valor extra por não serem intrínsecos a ela.

Figura 1 – Função representacional – GDV

Fonte: as autoras.

1.1.2 Função interacional

A função interacional, segundo Kress e van Leeuwen (2006, [1996]), representa 

os significados interpessoais, que incluem o contato, a distância e a atitude. O contato 

entre o participante representado na imagem e o interactante, no caso o leitor, pode ser 

observado pelo olhar de demanda ou de oferta. Nessa concepção, o olhar de demanda 

ocorre quando o participante representado olha diretamente para o interactante, 

apresentando maior contato. No olhar de oferta, o participante representado não 

estabelece contato direto com o leitor, havendo, assim, uma menor interação entre eles. 

Portanto, a exposição do participante representado permite apenas a contemplação.

Quanto à distância entre os participantes, representado e leitor, ela estabelece 

uma relação de maior ou menor intimidade, de vínculo social ou impessoalidade, e a 

imagem pode estar enquadrada em três planos: (i) plano fechado (close shot) – maior 

aproximação; (ii) plano médio (medium shot) – menor aproximação; ou (iii) plano aberto 

(long shot) – impessoalidade.

Já a atitude se refere ao ângulo ou ao ponto de vista, em que o ângulo 

frontal indica maior envolvimento, o ângulo oblíquo expressa distanciamento e o ângulo 

vertical denota uma relação de poder entre os participantes. Assim, se o participante 

representado é observado a partir de um ângulo elevado, o observador exerce poder 

sobre ele. Se, ao contrário, o participante representado é retratado a partir de um ângulo 

baixo, ele é que detém o poder. E, se a imagem está no nível do olhar, há uma relação 

igualitária.

Figura 2 – Função interacional – GDV

Fonte: as autoras.

1.1.3 Função composicional

De acordo com Kress e van Leeuwen (2006, [1996]), a função composicional 

permite descrever a organização dos elementos representados na imagem conforme o 

espaço que ocupam. A composição, então, relaciona significados representacionais e 

interativos da imagem através de três sistemas inter-relacionados: valor da informação, 

enquadramento e saliência.

O valor da informação se refere ao posicionamento dos elementos na página 

e aos valores particulares que lhes são conferidos a partir da posição ocupada. Nessa 

acepção, os objetos localizados no plano superior da página representam o ideal, e, no 
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plano inferior, o real. Aqueles que estão à esquerda da página são apresentados como o 

dado, e, à direita, o novo. Já o plano central indica a informação principal, e a margem, 

a informação secundária.

O enquadramento relaciona-se à moldura, no sentido de conectar ou separar 

os elementos composicionais. E a saliência faz referência aos elementos utilizados 

para atrair a atenção do leitor para detalhes ou participantes na imagem, como o 

posicionamento em primeiro plano ou em segundo plano, tamanho, cores ou contraste 

de tonalidades.

Figura 3 – Função composicional – GDV

Fonte: as autoras.

Essa síntese das metafunções da GDV demonstra como os recursos visuais 

contribuem de forma bastante relevante para a compreensão textual. A linguagem visual, 

da mesma forma que a linguagem verbal, permite construir representações de mundo 

(função de representação), atribuir papéis aos participantes representados e estabelecer 

diferentes relações entre os participantes representados e o leitor (função de interação), 

e ainda permite descrever a organização dos elementos representados na imagem com 

relação ao todo que entendemos por texto (função de composição). Da mesma forma 

que os significados da linguagem verbal dependem do contexto social e cultural, a 

linguagem visual também depende do contexto no qual está inserida para fazer sentido, 

uma vez que as imagens não são neutras, transparentes, tampouco universais. Além das 

estruturas apresentadas, outros aspectos, como o uso de cores ou a tipografia, também 

contribuem para a compreensão dos textos multimodais.

1.2 Gêneros textuais

Sempre que nos comunicamos, o fazemos mediante um texto. Conforme 

Bakhtin (1997), Bronckart (1999), Marcuschi (2008, 2010), é impossível se comunicar 

verbalmente se não for através de um texto. Logo, a comunicação verbal só é possível 

através de um gênero textual, visto que toda produção textual, oral ou escrita pertence 

a um gênero. Na verdade, não falamos nem escrevemos sempre da mesma maneira. 

Os textos que produzimos se diferenciam uns dos outros porque as condições em que 

são produzidos são diferentes. Assim, cada situação comunicativa possui seus gêneros 

apropriados a suas exigências, com determinados temas, estilos e composições.

De acordo com Marcuschi (2010, p. 23), os “gêneros são formas verbais de 

ação social relativamente estáveis realizadas em textos situados em comunidades de 

práticas sociais e em domínios discursivos específicos”. Como entidades comunicativas 

e não formais, da mesma forma como a língua varia e muda constantemente, também 

ocorre o mesmo com os gêneros, que variam, adaptam-se, renovam-se e se multiplicam. 

Não é possível delimitar o número de gêneros que existe nem a quantidade de situações 

comunicativas. Além disso, todos os fenômenos linguísticos passam pelo gênero para 

entrar no sistema da língua. Desta maneira, os gêneros são entidades dinâmicas, 

formas culturais e cognitivas de ação social, que impõem restrições e normas, limitam 

nossa ação oral e escrita e, ao mesmo tempo, também convidam a decisões, estilos, 

criatividade e variações.

Cada gênero tem um propósito bem definido e são agrupados quanto à forma 

e à função. No entanto, os gêneros não são formas estanques, mas culturais, cognitivas 

e sociais. Além disso, também estão ligados à linguagem em funcionamento. Conforme 

Bronckart (1999), a apropriação dos gêneros é uma forma de socialização. Marcuschi 

(2008, p. 161) também corrobora essa opinião ao afirmar que “os gêneros textuais são 

nossa forma de inserção, ação e controle social no dia a dia”. Logo, os gêneros se 

realizam linguisticamente em contextos sócio-históricos específicos por sujeitos reais 

com intenções variadas.

Como o gênero é a ação linguística e, portanto, dinâmico, é difícil denominar 

todos os gêneros utilizados, principalmente porque eles se misturam, formando novos 

gêneros. Marcuschi (2008) ressalta que mais importante do que classificar os gêneros 

é explicar como eles se constituem e circulam socialmente, uma vez que um gênero 

se define mais pela sua função social que pela sua forma. Nesse sentido, os gêneros 

são definidos por seus aspectos sociocomunicativos e funcionais. Eles surgem da 

necessidade do sujeito de se expressar obedecendo a objetivos específicos, dirigidos a 

um público determinado e limitado por uma situação comunicativa específica. Por isso 

é tão importante que o ensino seja culturalmente sensível.
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) (BRASIL/PCN, 

1998, p. 23), “toda educação comprometida com o exercício da cidadania precisa criar 
condições para que o aluno possa desenvolver sua competência discursiva”. Dessa 
forma, os gêneros textuais devem ser tomados como objeto de estudo não só no ensino 
da língua materna como também no ensino de língua estrangeira, uma vez que orienta 
o aluno para um melhor desempenho comunicativo em diferentes contextos sociais, 
preparando-os para perceber que cada discurso está inserido em um texto que tem 
características muito específicas que o tornam único e que o diferenciam de outros. Dolz 
e Schneuwly (2004), em uma tentativa de orientar o ensino de língua estrangeira, desde 
essa perspectiva, afirma que a diversidade textual apresentada ao aluno permitirá a ele 
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usar a língua como forma de comunicação e interação em situações diversas. De fato, 
o estudo baseado nos gêneros possibilitará um comportamento discursivo consciente 
e maior domínio da língua, ou seja, a formação de um leitor crítico e consciente de seu 
papel na sociedade.

2 Análise de atividade multimodal

A sociedade atual, plural e heterogênea, comunica-se através de diferentes 
textos/discursos em que variados modos semióticos se organizam na orquestração do 
significado. De acordo com Kress e van Leeuwen (2006, p. 03), o texto multimodal “é 
aquele que utiliza mais de um recurso semiótico na sua construção textual (utiliza tanto 
o recurso verbal como o visual)”.

Dessa forma, o trabalho semiótico deve ser desenvolvido tanto pelo produtor 
da mensagem como pelo receptor. O produtor, durante o processo de criação da sua 
mensagem, deve pensar na combinação dos diversos modos que reunirá no seu texto/
discurso, como o formato da letra, as cores, o espaçamento, o destaque de algumas 
palavras, as imagens, a posição dessas imagens, entre outros, que juntos constituirão 
o sentido idealizado por ele. O receptor, ou seja, o leitor, também está envolvido nesse 
trabalho semiótico, sendo um participante ativo desse processo, já que essa mensagem 
será interpretada por ele, que utiliza todos os seus conhecimentos prévios para a 
construção do sentido. Realmente, é um processo de reelaboração do texto.

Sabendo da importância e da grande presença do LD nas aulas de língua 
estrangeira, que, muitas vezes, é o direcionador de todo o trabalho docente (SOARES, 
2002), é fundamental que essa ferramenta traga uma abordagem multimodal e que os 
professores também trabalhem com vistas aos multiletramentos, aceitando e respeitando 
as diversidades e considerando a multimodalidade dos gêneros.

Sendo assim, para o presente estudo, duas atividades da seção En Foco 
do LD Sentidos en Lengua Española, volume 1,  presentes na unidade 3, denominada 
Diversidad sí, desigualdad no,  foram selecionadas e analisadas com base no contexto 
da semiótica social visual de Kress e van Leeuwen (2006, [1996]) e na teoria de gêneros 
textuais para o ensino de língua estrangeira de Marcuschi (2008, 2010). A unidade 
em questão aborda o tema da não discriminação por meio dos gêneros pôster e spot 
publicitário de campanha social, com a finalidade de promover a reflexão sobre os 
diversos tipos de preconceito, além de propiciar uma visão integrada e multidisciplinar 
com os estudos da Sociologia, da Filosofia e da Linguagem. A seção foi selecionada 
por conter atividades envolvendo leitura e compreensão textual com diferentes recursos 
semióticos para a sua composição e realização.

2.1 Análise da atividade 1

A primeira atividade da seção tem por objetivo a descrição de cartazes 
para ativação do conhecimento prévio do aluno sobre a discriminação, bem como a 
interpretação posterior de perguntas sobre o gênero textual em questão.

Figura 4 – Atividade de descrição de pôsteres

Fonte: Sentidos en Lengua Española 1, 2016, p. 58.

A atividade é composta por quatro pôsteres que compuseram uma campanha 

contra o racismo promovida pela Organização das Nações Unidas em 2012. O objetivo 

da atividade é ativar o conhecimento prévio do aluno sobre a temática, buscando uma 

reflexão por meio da descrição que os alunos julgarem adequada. Em cada pôster, há 

a imagem de uma pessoa para que seja relacionado o que se observa pela aparência 

de cada um à sua profissão. Na composição da atividade, as imagens exercem um 

importante papel, pois exemplificam estilos individuais aos quais normalmente são 

associados determinados estereótipos. Assim, é preciso ler as imagens e associá-las à 
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pergunta e às frases presentes em cada uma (¿Qué ves?), para que se consiga refletir a 

respeito do assunto da não discriminação, confirmando ou refutando os estereótipos que 

normalmente criamos na nossa sociedade ao rotular as pessoas apenas pela aparência.

Explorando essa atividade sob o viés multimodal, na perspectiva da GDV de 

Kress e van Leeuwen (2006, [1996]), percebemos que o uso de recursos verbo-visuais é 

essencial para promover a discussão e ativar os conhecimentos prévios. Analisando as 

quatro imagens (a, b, c, d) quanto à metafunção representacional, notamos que retratam 

participantes e um único vetor que indica ação. Dessa forma, elas são classificadas 

como representação narrativa, uma vez que conduzem o olhar do leitor para um ponto 

específico da imagem. A condução do olhar do aluno para os olhos das pessoas 

retratadas em cada imagem é uma tentativa de construção de um significado associado 

ao conteúdo apresentado. Na perspectiva conceitual, nota-se a ausência de um pano 

de fundo, no qual a imagem da pessoa se relaciona ao todo representado pela pergunta, 

pelas opções de respostas e pela frase abaixo no pôster (Las apariencias engañan / 

www.letsfightracism.org). O foco no rosto da pessoa e no seu olhar revela um processo 

analítico e reflete os objetivos de quem produziu a campanha, bem como o objetivo 

das autoras da atividade, produzindo determinados sentidos no leitor ao construir ou 

reconstruir a realidade e a ideia ou concepção que tinha a respeito dos estereótipos. 

Por meio dessa metafunção, as imagens o ajudam a compreender o tema a partir das 

experiências que os alunos têm da realidade social e cultural em que vivem.

Com base na metafunção interacional e nas estruturas do texto, observamos 

a interação entre a imagem e o leitor. Neste caso, não se tem a interação entre os 

participantes dentro da imagem, mas, sim, entre o leitor, interactante, e a imagem 

representada, estabelecendo relações entre os recursos visuais e quem os vê, ou seja, 

diz respeito à orquestração das imagens para “interagir, influenciar o comportamento, 

estabelecer e manter relações com os leitores” (OLIVEIRA; DIAS, 2016, p. 85) presentes 

na interpretação dos sentidos do texto. A partir disso, estabelecem-se dimensões dentro 

dessa estrutura, tais como o olhar, o distanciamento e a atitude.

No caso das imagens dos pôsteres, há um maior contato entre o aluno leitor 

e o olhar, influenciando a interpretação dos sentidos atribuídos à atividade e ao texto, 

revelando um olhar de demanda, pois as pessoas olham diretamente para o leitor, 

estabelecendo ainda maior contato e maior intimidade por meio do enquadramento 

da imagem em um plano fechado (close shot). Esse enquadramento permite um grau 

de intimidade que tenta convencer o leitor quanto à resposta à pergunta proposta no 

enunciado da atividade. A união entre o olhar e o plano fechado da imagem, associados 

ao ângulo frontal do olhar no nível do olhar do leitor, estabelece uma relação de igualdade 

entre os representados e os interactantes. E é esse o propósito da unidade, expresso 

logo no título (Diversidad sí, desigualdad no), presente também no cabeçalho da página 

da atividade em questão: discutir sobre a questão da diversidade étnica, racial, social e 

cultural existente na sociedade contemporânea em que vivemos.

Quanto à metafunção composicional, responsável pelo formato e pela 

estruturação do texto, podemos analisar a atividade por meio do modo de distribuição e 

da ênfase entre os elementos verbais e não verbais, a fim de que se estabeleça a relação 

entre os elementos da imagem e a composição de seu significado contextual significativo. 

Nessa metafunção, analisam-se as relações entre as significações interacional e 

representacional da imagem com os elementos verbais (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006).

Sendo assim, o valor da informação atribuído pela imagem da pessoa 

centralizada em cada pôster constitui o núcleo de informação, e os elementos verbais 

à sua volta funcionam como suportes para a construção do significado. A pergunta 

(¿Qué ves?) e as opções de resposta à esquerda são consideradas informações dadas, 

já conhecidas pelo leitor. No caso dessa atividade, são as profissões desempenhadas 

na sociedade que podem ser associadas a cada rosto representado. Além disso, como 

a pergunta e as opções de resposta nas imagens estão também no plano superior, 

são entendidas como ideais. Isso quer dizer que essas informações não condizem com 

a realidade concreta, revelando que se trata de um preconceito idealizar a atividade 

profissional de uma pessoa apenas por meio de uma seleção de alternativas, a partir do 

visualizado na imagem. Contrário a isso, a informação verbal no plano inferior revela o 

que é real, ou seja, na atividade, o que é real é o fato de que as aparências enganam se 

o leitor observa e analisa somente a imagem central e, a partir daí, cria um juízo de valor 

precipitado a respeito.

Ainda sobre a composição da imagem, podemos destacar a sua saliência, 

representando, em primeiro plano, o rosto das pessoas como destaque central, ocupando 

quase a totalidade da imagem. A saliência pode ser percebida também pelas cores 

foscas e neutras nas imagens a, b e d, havendo maior contraste de cores apenas na 

imagem c (azul, amarelo e vermelho), embora ainda seja fosca. Dessa forma, o aluno, ao 

interpretar as imagens, atribui maior ou menor significado aos elementos que compõem 

a imagem, de acordo com a atração proporcionada pela hierarquização da saliência dos 

detalhes. (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006). Ademais, os rostos representados contrastam 

ainda com a cor branca das opções de profissão a serem associadas.

Do ponto de vista do enquadramento ou da moldura, podemos observar a 

conexão ou desconexão entre os elementos das imagens. No caso das analisadas, os 

elementos verbais e não verbais se mostram bastante próximos, inclusive sobrepostos 

(as perguntas e as opções de resposta), denotando maior conexão entre eles. Nas 

imagens em questão, há uma integração pictórica dessa conexão, uma vez que o texto 

integra a imagem, sobrepondo-a.

No entendimento de Kress e van Leeuwen (2006), um texto multimodal pode 

ser analisado, ainda, por meio da tipografia, perpassando as três metafunções, sendo 

possível representar uma ideia dentro do assunto do texto, proporcionando maior ou 



Uma análise mUltimodal do livro didático SentidoS en lengua eSpañola 1

121

Espanhol E suas intErfacEs

120

menor interação por meio de atitudes e estabelecendo a coerência entre as partes 

do texto. Nesse sentido, os textos das imagens da atividade em questão apresentam 

tipografia não serifada, que revelam um grau de interação mais formal e séria, em função 

da ideia transmitida sobre o assunto. E a manutenção do mesmo formato de letra 

conforma a harmonia e a coerência entre texto e imagem. Outras marcas tipográficas 

podem atribuir significado ao texto, como a capitulação das letras nas palavras: palavras 

todas em maiúsculas atribuem maior destaque ao texto, atraindo também a atenção do 

leitor.

Também a representação, a interação e a composição dos elementos das 

imagens contribuem para a construção do sentido, para que o aluno leitor entenda o 

que está sendo solicitado pelo enunciado da atividade. Consoante a isso, as imagens 

ajudam a compor o sentido da atividade, de maneira que correspondam adequadamente 

à reflexão que se pretende fazer. Como se trata de uma atividade em que os alunos 

precisam expressar seus pontos de vista sobre o que veem na imagem, cabe ao professor 

mediar as reflexões para a discussão da temática inicial da unidade.

Além disso, a composição verbo-visual das imagens na atividade colabora, 

ainda, para o estudo lexical sobre profissões, ampliando o vocabulário dos estudantes por 

meio da leitura das imagens, como destacam as autoras do LD no manual do professor.

2.2 Análise da atividade 2

A reflexão proporcionada pelos cartazes (afiches) na atividade anterior permite 

classificá-la como multimodal, tendo-a como ponto de partida para o desenvolvimento 

da atividade que segue a seção, que trata de perguntas específicas para orientar as 

reflexões dos alunos para o tema.

Figura 5 – Perguntas sobre os cartazes da atividade anterior

Fonte: Sentidos en Lengua Española 1, 2016, p. 59.

Compreendendo globalmente os pontos específicos dos textos multimodais 

apresentados, contribuindo para a compreensão do gênero com relação à sua 

composição e a função social que cumpre ao promover o diálogo com os contextos 

socioculturais vivenciados pelos alunos, vale destacar que o enunciado da primeira 

atividade já antecipa assuntos que podem ser colocados em discussão ao observar as 

imagens por meio das palavras campaña social, racismo e ONU. Essa antecipação ajuda 

tanto o professor quanto os alunos na condução da discussão, para que se possa ampliar 

a ativação dos conhecimentos prévios de forma que promova a reflexão que o assunto 

exige, conforme a orientação dada pelas autoras para as respostas a serem dadas às 

questões levantadas. Dessa maneira, consegue-se atingir os objetivos propostos para a 

atividade de pré-leitura, haja vista que se seguirá um texto para ler e interpretar à luz das 

respostas dadas pelos alunos às questões propostas.

Cabe destacar, ainda, que, pelo fato de ser uma atividade em que são 

expostos pontos de vista diferentes, as autoras não apontam como resposta uma única 

correta, mas as respostas esperadas. E, assim, cabe ao professor mediar a discussão 

em torno da diversidade social e atribuição de juízos de valor precipitados que possam 

gerar preconceitos sociais em função de determinados estereótipos.

O LD apresenta um estudo sobre gêneros textuais. Por meio dessa atividade 

de pré-leitura (figura 5), os alunos são estimulados à discussão e à exposição de seus 

pontos de vista, uma vez que podem ativar seus conhecimentos prévios. O livro traz 

uma abordagem multimodal, chamando a atenção para os diversos recursos semióticos 

utilizados na atividade, preocupando-se, a princípio, mais com a função social do que 

com a forma (estrutural e linguística). Conforme Marcuschi (2008),

cada gênero textual tem um propósito bastante claro que o determina e lhe dá uma esfera 

de circulação. Aliás, esse será um aspecto bastante interessante, pois todos os gêneros 

têm uma forma e uma função, bem como um estilo e um conteúdo, mas sua determinação 

se dá basicamente pela função e não pela forma (MARCUSCHI, 2008, p. 150).

Com base na citação acima, entendemos que é relevante conhecer a 

estrutura, a composição, o estilo, ou seja, as características relativamente comuns 

aos determinados gêneros textuais, uma vez que esse conhecimento ajudará o aluno 

a identificar os diversos gêneros textuais que circulam na esfera social. Não obstante, 

consideramos que muito mais relevante é a discussão sobre o seu uso e a sua função 

social, assim como apresentada no LD analisado.

Dessa forma, a proposta do LD pode ser ainda complementada por uma 

abordagem didaticamente multimodal por parte do professor, que, ao planejar, poderia 

explorar com os alunos os sentidos construídos por todas as semioses ali presentes, 

para além da interpretação de perguntas verbais. Portanto, o professor pode explorar 

com seus alunos a função dos diversos elementos presentes na página das atividades, 

questionando-os sobre o porquê do uso de cores e imagens e não somente palavras 

escritas, sobre a intenção ao utilizar letras maiores ou menores em relação às outras 
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partes do texto, chamando a atenção para a quantidade de informações e a forma como 

elas estão organizadas em um cartaz/pôster, perguntando qual é a intenção da utilização 

de imagens e palavras em vez de um texto verbal corrido para explanar sobre o assunto e 

também como esses cartazes circulam na esfera social, entre outras várias possibilidades 

que direcionarão os alunos à reflexão quanto à função social desse gênero.

Considerações finais

Conforme Kress e van Leeuwen (2006), devido às mudanças ocorridas no 

mundo, a forma de se comunicar também mudou. A nova realidade é multimodal, uma 

vez que uma diversidade de recursos semióticos é utilizada na comunicação. Nesse 

contexto, o item linguístico deixa de ser o único referente para se tornar um dos muitos 

outros modos de comunicação existentes na atualidade. Dessa maneira, é preciso 

pensar em novas formas de ensinar e aprender. É recomendável que o ensino de línguas, 

interesse de nosso estudo, assuma uma perspectiva multimodal: além de desenvolver 

a competência do aluno para o uso da língua, é também necessário prepará-lo para 

os desafios da atualidade, tendo em vista a diversidade local e global. É necessário, 

então, facilitar aos aprendizes o desenvolvimento de um comportamento autônomo, 

reflexivo e crítico, para que sejam capazes de agir no contexto no qual estão inseridos 

e transformá-lo.

Nesse sentido, as mudanças também devem acontecer no LD, ferramenta 

muito utilizada no intercâmbio entre professores e alunos. Apesar da produção em 

grande escala, que não consegue abranger todas as características locais e culturais 

dos inúmeros alunos que o utilizarão, e de não ser, ou melhor, não deveria ser, o único 

direcionador do trabalho docente, o LD precisa trazer uma abordagem multimodal que 

favoreça os letramentos múltiplos, auxiliando o trabalho do professor na capacitação do 

aluno para os mais variados desafios da atualidade.

Na análise realizada em duas atividades do livro Sentidos en Lengua Española 

1, verificamos essa preocupação em trazer uma abordagem multimodal, com questões 

que exploram diferentes modos e recursos semióticos em sua composição textual, 

favorecendo uma maior potencialidade de compreensão textual por parte do aluno. 

De maneira interativa, esse aluno é conduzido a ultrapassar os limites de uma possível 

leitura linear do texto, buscando fora dele, ou seja, nos seus conhecimentos de mundo, 

recursos para uma análise reflexiva e, consequentemente, crítica da questão. Da mesma 

forma, consideramos que a abordagem do gênero textual se dá de maneira satisfatória, 

visto que não há uma preocupação em categorizar, mas, ao contrário, em fazer com 

que o aluno reflita sobre o uso e sentido dentro do seu contexto social e cultural. 

Finalizamos apontando que as atividades analisadas não exploram todo o potencial dos 

recursos ali presentes, mas dificilmente algum material didático conseguirá abarcar a 

totalidade de seus recursos. Dessa forma, cabe ao professor, que lida diretamente com 

a heterogeneidade de seu alunado, ajustar, modificar ou complementar as atividades 

atendendo às características locais.
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Neste trabalho, refletimos sobre a expressão da temporalidade na língua 

espanhola, aportando fundamentos teóricos que permitam entender como o sistema 

temporal se organiza no castelhano. Para tanto, introduzimos a discussão refletindo sobre 

a temporalidade e seu correlato na língua – especialmente identificado na flexão verbal. 

Recorremos aos postulados teóricos de Reichenbach (2004) e Rojo (1974, 1990, 1999) 

para descrever como a expressão do tempo está sistematizada na língua espanhola 

através dos seus muitos tempos verbais. Desse modo, apresentamos ao leitor uma 

síntese introdutória sobre o funcionamento do sistema verbo-temporal no espanhol, o 

que lhe facultará maior autonomia no estudo da temática em questão.

Segundo Benveniste (2006, p. 71)1, o homem relaciona-se com o tempo de 

diferentes maneiras, percebendo-o em quatro instâncias: física, psíquica, crônica e 

linguística. Sobre o tempo físico, diz ser o tempo do mundo, o qual assume uma forma 

“contínua, uniforme, infinita, linear e segmentável”. Essa concepção temporal teria um 

correlato mental, no qual o tempo passa a ser visto como detentor de uma “duração 

infinitamente variável que cada indivíduo mede pelo grau de suas emoções e pelo ritmo 

de sua vida interior” (BENVENISTE, 2006, p. 71). A essa apreensão chamamos tempo 

psíquico.

Sobre o tempo crônico, afirma ser “o tempo dos acontecimentos, que engloba 

também nossa própria vida” (BENVENISTE, 2006, p. 71). É esse tempo que permeia 

“nossa visão do mundo” e “nossa existência pessoal”, possibilitando, por meio de uma 

referência pré-estabelecida, localizar e distinguir algo que é anterior ou posterior a esse 

marco. A importância da referência deve-se ao fato de nos informar “a posição objetiva 

dos acontecimentos” (BENVENISTE, 2006, p. 73) e de determinar nossa situação em 

relação a eles.

Benveniste (2006) observa o esforço que o homem dedica para objetivar 

a terceira concepção do tempo; isso é assim porque se vê no tempo crônico uma 

1  A primeira publicação da obra de Benvestiste (2006) data de 1974.
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condição necessária para a sobrevivência da sociedade – daqui decorre o caráter 

social que adquire essa percepção temporal. Um exemplo da objetivação do tempo 

crônico é o calendário, que assume um evento sócio-histórico (nascimento de Cristo, 

por exemplo) como referência e, a partir dele, organizam-se os eventos menores e mais 

individualizados na linha do tempo.

Benveniste (2006, p. 74) lembra-nos que “é pela língua que se manifesta a 

experiência humana do tempo, e o tempo linguístico manifesta-se irredutível igualmente 

ao tempo crônico e ao tempo físico”. Salienta-se, desse modo, a dependência que temos 

da língua para vivenciarmos o tempo, tanto na sua concepção crônica como na física. 

Assim, mais que mera representação referencial desses, o tempo da língua permite-nos 

a percepção, a apreensão e a compreensão deles à medida que os estrutura no sistema 

linguístico. Nesse processo de sistematização, o tempo na língua assume características 

que o transformarão no tempo da língua – quarta concepção.

Rojo (1974) encontrou na desatenção ao traço mensurativo a principal 

diferença entre o tempo da língua e o tempo cronológico. Isso porque, enquanto esse 

assume como informação fundamental a especificação da distância existente entre 

momentos anteriores/posteriores2 a uma referência socialmente constituída, o tempo 

linguístico considera fundamental apenas a marcação de anterioridade, simultaneidade 

e posterioridade de momentos, não se importando, portanto, com a medição precisa do 

distanciamento que há entre eles.

Para Benveniste (2006, p. 74), na definição do tempo linguístico deve-se 

observar “o fato de estar organicamente ligado ao exercício da fala, o fato de se definir e 

de se organizar como função do discurso”. Em outras palavras, diferentemente do tempo 

crônico, que determina sua referência socialmente e que segue a contínua linearidade do 

tempo físico, o tempo linguístico, arbitrariamente, “tem seu centro na instância da fala”, 

um centro que é “ao mesmo tempo gerador e axial” (BENVENISTE, 2006, p. 74), isto é, 

que lhe é origem e referência. Logo, ao enunciar, construímos implicitamente o tempo 

linguístico, o presente, que “será reinventado a cada vez que um homem fala porque é, 

literalmente, um momento novo” (BENVENISTE, 2006, p. 75). A partir desse presente, 

que se desloca acompanhando o ato discursivo, constrói-se uma referência que

[...] constitui a linha de separação entre dois outros momentos engendrados por ele e que 

são igualmente inerentes ao exercício da fala: o momento em que o acontecimento não é 

mais contemporâneo do discurso, deixa de ser presente e deve ser evocado pela memó-

ria, e o momento em que o acontecimento não é ainda presente, virá a sê-lo e se manifesta 

em prospecção (BENVENISTE, 2006, p. 75).

2  Para a especificação temporal do tempo cronológico, a língua vale-se de unidades linguísticas que se 
relacionam diretamente a ele. Esse é o caso, por exemplo, das datas, que, aliadas a informações do tempo 
linguístico, podem nos oferecer, com maior exatidão, a identificação plena do tempo cronológico.

Assim, tal qual o presente, também o passado e o futuro da língua dependem 

do momento de fala e da referência instaurada nele. Desse modo, o primeiro (presente) 

caracteriza a concomitância à enunciação, enquanto os outros dois (passado e futuro), a 

não concomitância, que se articula em anterioridade e posterioridade, respectivamente. 

(FIORIN, 1996, p. 142).

Em síntese, diante dessa cena temporal construída pela língua,

chega-se [...] à constatação [...] de que o único tempo inerente à língua é o presente axial 

do discurso, e que este presente é implícito. Ele determina duas outras referências tem-

porais; estas são necessariamente explicitadas em um significante e em retorno fazem 

aparecer o presente e o que vai sê-lo. Estas duas referências não se relacionam ao tempo, 

mas às visões sobre o tempo, projetadas para trás e para frente a partir do ponto presente. 

(BENVENISTE, 2006, p. 76).

O tempo na língua organiza-se, portanto, no discurso e instaura um agora, 

que é o momento de enunciação, ao que se contrapõe um então. Santos (1974) 

observa, em algumas línguas, a diferenciação lexical entre o conceito de tempo não 

linguístico – cronológico, físico e psicológico – e a expressão do tempo linguístico 

por meios gramaticais3. A fim de reproduzir essa distinção neste trabalho, usaremos, 

respectivamente, tempo e a forma latina tempus (com o plural tempora). Notemos que, 

desse modo, evitamos a ambiguidade decorrente da polissemia existente nessa palavra.

Em relação às observações de Benveniste (2006) sobre as quatro noções 

de tempo, cabe destacar, por fim, como as concepções psíquica, crônica e linguística 

apontam diferentes maneiras de o homem relacionar-se com o tempo físico, 

internalizando-o por meio de uma intervenção mental, sócio-objetivizadora e linguística. 

Contudo, considerando o objetivo dessa discussão, será a perspectiva de tempo 

linguístico a que discutiremos nas línguas seguintes.

1 Tempus: dêixis temporal e combinações referenciais

Em consonância ao que propõe Benveniste (2006), outros teóricos apontam 

que a relação inerente entre o tempus e o momento de fala/enunciação é a característica 

fundamental dessa categoria linguística. Esse é o caso, por exemplo, de Reichenbach 

(2004 [1947]), Comrie (2000 [1985]), Hernández Alonso (1996 [1986]), Porto Dapena 

(1989) e Fiorin (2008), os quais afirmam que

the tenses determine time with reference to the time point of the act of speech. (REICHEN-

BACH, 2004, p. 526).

3  Por exemplo, o autor cita o caso do alemão, que apresenta, respectivamente, as formas zeit e tempus, 
e do inglês, que, igualmente, possui time e tense para expressar os respectivos valores.
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What one rather finds most typically is the choice of the speech situation as the reference 

point, i.e. the present moment […] and tenses locate situations either at the same time as 

the present moment or prior to the present moment, or subsequent to the present moment 

[…]. (COMRIE, 2000, p. 14).

[…] Cualquier medición de temporalidades ha de ser necesariamente relativa a un momen-

to o a varios… Y por supuesto el punto más próximo y conocido por el hablante es el de 

la elocución que coincide con su momento vital. (HERNÁNDEZ ALONSO, 1996, p. 411). 

[…] la situación en el tiempo se realiza siempre tomando, directa o indirectamente, como 

punto de referencia el momento del discurso. Esto determina asimismo una característica 

esencial del tiempo verbal, y es su naturaleza deíctica. (PORTO DAPENA, 1989, p. 17).

Na mesma direção, Rojo e Veiga (1999, p. 2873) mostram-nos que o tempo da 

língua fundamenta-se no estabelecimento de um ponto zero, que, por sua vez, coincide 

com o momento de enunciação de maneira que “cada ato linguístico converte-se em 

seu próprio centro de referência temporal, com respeito ao qual os acontecimentos 

podem ser anteriores, simultâneos ou posteriores”. Assim, para os autores, as relações 

temporais no tempus dão-se a partir de uma referência implícita que é criada e ancorada 

arbitrariamente no momento de fala. Por isso, a localização temporal de um evento 

dependerá de sua relação com o momento de enunciação – daí decorre o caráter dêitico 

que se atribui ao tempus, uma categoria linguística que se constrói e se organiza a partir 

da enunciação.

Salientamos que nem sempre a relação com a enunciação é estabelecida de 

modo explícito e direto, posto que um valor temporal pode construir-se também a partir 

de outra referência temporal, a qual, por sua vez, manterá uma relação mais estreita com 

o momento de fala. Assim, afirma-se que “a temporalidade linguística é uma categoria 

dêitica múltipla e flexível que gira em torno de mais de um eixo, e que é substancialmente 

relativa” (HERNÁNDEZ ALONSO, 1996, p. 412).

Há que se considerar ainda a existência de ao menos três instâncias temporais 

envolvidas na expressão linguística do tempo, a saber: o momento de fala (MF), isto é, da 

enunciação, que está em contínua construção e que coincide com o momento presente 

do enunciador; o momento das situações descritas ou do evento (ME); e o momento de 

referência (MR), isto é, o momento em  “que idealmente se situa o falante, deslocando-

se em pensamento para o passado ou para o futuro” (CASTILHO, 1966, p. 106). Será, 

portanto, a combinação desses três momentos que permitirá a expressão linguística do 

tempo, evidenciando que toda medição temporal no verbo é relativa e sustentada por 

um tripé.

Conforme devemos explicitar mais adiante, será o MR a concepção mais 

abstrata e de maior dificuldade de análise. A ele caberá singular importância na 

categorização linguística da experiência humana com o tempo, pois

[…] este momento del punto de vista del hablante es el fundamental en la comunicación, 

el más específicamente lingüístico, puesto que A [ME] coincide con el tiempo físico de los 

acontecimientos y E [MF] coincide con el tiempo biológico del emisor en la comunicación. 

En cambio, R [MR] muestra la posición donde se sitúa el hablante para significar A [ME] 

desde su E [MF] (HERNÁNDEZ ALONSO, 1996, p. 413).

Mas como a categorização temporal se materializa nas diferentes línguas 

naturais? A seguir, ponderaremos um pouco mais sobre essa questão.

2 Tempus e o verbo

Conforme temos observado, a relatividade é uma das grandezas que definem 

o tempo, isso porque, quando buscamos situar uma ação ou um estado no tempo, 

sempre estabelecemos uma relação desse com outro fato ou ser, isto é, a informação 

de um valor temporal será sempre o intervalo compreendido entre ambos os pontos. 

(PORTO DAPENA, 1989, p. 13).

Para Bull (1971), os integrantes de uma comunidade podem tomar três eixos de 

referência pública para inferência compartilhada de um valor temporal. O primeiro deles 

corresponde aos eventos cósmicos: o nascer do sol, o anoitecer, as fases da lua, a maré 

alta ou baixa, as estações do ano, entre outros. Em segundo lugar, a marcação de horas 

pelo relógio também pode ser tomada por muitas culturas como uma referência pública 

para a medição do tempo. Em terceiro, costuma-se tomar também acontecimentos com 

grande repercussão na sociedade, por exemplo, o caso da coroação ou morte de um 

monarca, de um grande terremoto, de uma inundação catastrófica ou da deflagração de 

uma guerra.

Além desses três eixos referenciais públicos, há ainda um acontecimento que 

ocorre individualmente, em coincidência com o existir de um indivíduo em seu ato de 

pensar e enunciar, mas que pode ser tomado como um eixo coletivo de orientação 

temporal:

The act of speaking is the only “personal” event which can actually be observed and used 

by another person. It functions, then, as an axis of orientation for the speaker and anyone 

who happens to be listening to him. This axis […] is the prime point of orientation for all 

tense systems. (BULL, 1971, p. 7).

Interessado em entender como a medição do tempo se constrói linguisticamente, 

Comrie (2000) observa diferentes línguas e conclui que a conceitualização linguística da 

temporalidade pode mudar radicalmente de uma comunidade para outra. Consciente 

dessa heterogeneidade e visando a uma teoria que envolva, se não todas, ao menos a 

maior parte das línguas naturais, o autor identifica modos comuns de expressar o tempo 
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através de estruturas linguísticas e os agrupa em conjuntos.

No primeiro grupo, de expressões lexicais fixas, encaixam-se os signos 

linguísticos de uso coletivo que variam conforme mudamos a língua observada. Esse é 

o caso, por exemplo, dos advérbios de tempo ontem/ayer, hoje/hoy, amanhã/mañana, 

antes/antes, depois/después. O segundo grupo, que envolve construções lexicais 

mais específicas, relaciona-se a sintagmas construídos com o objetivo de indicar com 

maior precisão em que momento dada informação acontece. Essas construções se 

valem, muitas vezes, de outros acontecimentos do mundo do indivíduo e até mesmo 

de estruturas do primeiro grupo. São exemplos desse conjunto: “a semana antes do 

aniversário da minha mãe” ou “5 minutos depois de João sair”. Por suas características, 

essas expressões adquirem um uso mais particularizado e são potencialmente infinitas. 

Rojo e Veiga (1999) afirmam que são as construções do primeiro e do segundo grupos 

as que mais se relacionam com o tempo crônico, por conseguirem especificar quando 

determinada situação ocorreu/ocorrerá.

Finalmente, o terceiro constitui-se por categorias gramaticais. A observação 

desse grupo pressupõe o estudo do verbo, uma vez que o entendemos como uma 

“classe de palavras cujo significado é capaz de indicar, por processos morfológicos, 

modificações de voz, modo, tempo, aspecto, pessoa e número” (SANTOS, 1974, p. 56). 

Assim, “o que faz o verbo é situar a ação ou processo – que constitui seu significado 

nuclear, expressado por sua base léxica – em relação com o tempo” (PORTO DAPENA, 

1989, p. 17), tomando como referência diretamente o MF (tempos absolutos) ou um 

momento especificado no contexto (tempos relativos).4

Posto que o modo de expressão dessa categoria junto ao verbo pode se 

modificar conforme a língua (COMRIE, 2000), verificamos, a título de exemplo, que, 

no português e no espanhol, tal valor temporal é, muitas vezes, difundido por meio de 

sufixos flexionais (SF) unidos à base verbal:

(a).Cant a va Ø

(b).Cant a ba Ø

  (raiz)  (vt)5

(SF de tempo/as-
pecto)

(SF de número/pes-
soa)(base)

Notemos que, nos casos acima, são os SF de tempo que “situam a ação, 

estado, evento ou processo [do verbo] na sua relação temporal com a enunciação e o 

falante/ouvinte” (CORÔA, 2005, p. 34). Como já comentado anteriormente, é atribuída ao 

4  Evidentemente, reconhecemos que, como predicador, o verbo desempenha um papel muito maior no 
interior das orações. Contudo, nesse momento, interessa-nos observar especificamente seu papel na 
orientação temporal dos enunciados.
5  Vogal temática.

tempus a característica de relacionar temporalmente os acontecimentos ao momento da 

enunciação, de onde inferimos que podemos identificar a categoria do tempus na relação 

do verbo com seus elementos flexionais. De fato, ao entendermos o sufixo flexional de 

tempo como o morfema que nos dá as coordenadas do tempus, entramos em acordo 

com Riemer (2010, p. 310), quem afirma que “tempus é o nome da classe das marcas 

gramaticais usadas para sinalizar a localização de situações no tempo”.

Não obstante, é importante considerar também que nem sempre a orientação 

do tempus é dada por um sufixo ligado à base verbal, tanto que Bull (1971, p. 20) identifica 

algumas línguas em que os morfemas temporais são ligados ao sujeito ou apresentam-

se como formas livres6. Ademais, os tempos compostos de anterioridade em espanhol 

(haber+particípio) movem um conjunto de marcas linguísticas para expressar seu 

valor: de um lado, a forma auxiliar haber conjugada, de outro, uma forma em particípio 

aportando a ideia de conclusão.

Riemer (2010) observa, ainda, que a sistematização do tempus pode se 

mostrar diferente conforme a língua em análise. Desse modo, encontram-se tanto línguas 

que seguem uma organização de (1) base tripartida (Pretérito ↔ Presente ↔ Futuro), 

como línguas de organização de base bipartida, na qual se encontram dois subgrupos: 

o das (2) línguas que opõem as formas do presente às formas do passado e o das (3) 

línguas que apresentam oposição entre forma marcada e não marcada (passado vs. não 

passado ou futuro vs. não futuro). As línguas de sistemas bipartidos possuem outros 

meios de especificação temporal, como os verificados no primeiro e segundo grupos 

das formas de expressão do tempo.

A estruturação tripartida, verificada nas línguas românicas, possibilita, a partir 

do momento de enunciação, organizar os tempora em três âmbitos: correspondentes 

ao que já aconteceu (passado), o que acontece (presente) e o que acontecerá (futuro). 

As línguas podem fragmentar essa divisão básica, construindo âmbitos menores que 

guardam direta relação com o valor do âmbito maior, resultando, por isso, em um sistema 

temporal que abriga mais de três tempora.

Para entendermos como os tempora estruturam-se nas línguas e, mais 

especificamente, no espanhol, recorremos ao postulado lógico-temporal de Reichenbach 

(2004) e de Rojo (1974, 1990, 1999). Contudo, ressaltamos que, apesar da maior atenção 

dada ao tempus, os autores não desprezam outras categorias verbais que operam junto 

a ele (como o aspecto, por exemplo).

6  Esse seria o caso do zulu, do crioulo haitiano, do yoruba, do hawaiian ou do mandarim (BULL, 1971).
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3 O sistema reichenbachiano

Segundo adverte Corôa (2005), a compreensão do sistema temporal 

de Reichenbach (2004) pressupõe um diálogo direto com a Teoria da Relatividade 

Especial (TRE), desenvolvida fundamentalmente por Einstein. Isso porque, para o 

físico, era incabível a concepção de um tempo absoluto7, na qual o tempo tem uma 

existência ontológica. Pelo contrário, o tempo deveria possuir uma conceitualização 

mais individualizada por ser relativo a um único observador. Assim, somente a partir 

do posicionamento desse observador, conseguiríamos determinar a simultaneidade, a 

anterioridade ou a posterioridade dos eventos no tempo.

Focalizando o tempo da língua, Corôa (2005, p. 30) alerta-nos que a figura 

do “observador” passa a ser vista, por questões de generalização teórica8, “como um 

sistema fixo de referência dentro do qual o conjunto temporal se encontra”. No sistema 

reichenbachiano, o observador culmina no que é considerado inovador para os estudos 

do tempus: o MR, instância que, na descrição dos tempora, deverá ser somada aos já 

então conhecidos momentos do evento e da fala.

Como vimos, o ME possui a manifestação mais concreta dentre os três, “por 

ter um referente definido e captar mais objetivamente o intervalo de tempo em que ocorre 

o processo, evento, ação ou estado descrito” (CÔROA, 2005, p. 38). Por sua vez, o MF 

mostra-nos o caráter dêitico que tem o tempus, visto que se relaciona diretamente com 

ato locutório e com a pessoa do discurso que enuncia. Por último, o MR, considerado 

o mais complexo dentre os três, é visto como um “sistema de inércia que serve de 

referencial fixo para uma definição de tempo em uma TRE”9 (CORÔA, 2005, p. 39). Desse 

modo, definirá as perspectivas de restrospectividade, simultaneidade e posterioridade 

ao MF. É também avaliado como o “tempo relevante, que o falante transmite ao ouvinte 

para a contemplação do ME” (p. 11). 

Para nos explicar a necessidade do MR no estudo do tempus, além do modo 

como ele relaciona-se com os demais momentos, Reichenbach (2004, p. 527) apresenta-

nos o exemplo: 

(1) In 1678 the whole face of things had changed.

Nele, verificamos o MR fixado no ano 1678 e, por isso, passado em relação 

ao MF. Por sua vez, o momento do evento (had changed) estabelece uma relação de 

7  Segundo Corôa (2005, p. 26), a conceitualização de tempo absoluto foi desenvolvida por Newton e 
Galileu, os quais postularam a concepção de um tempo ontológico, isto é, que existe por si só, fora 
dos eventos. Desse modo, o tempo fluiria sem relação com qualquer coisa que lhe fosse externa, e os 
momentos presente, passado e futuro também seriam entidades com existências próprias, independentes 
dos acontecimentos.
8  Essa generalização deve-se à necessidade que possuem as línguas de estruturar um sistema que seja 
minimamente comum a seus falantes e, desse modo, garantir a eficiência comunicativa entre eles. Não 
fosse assim, seria impossível a expressão de tempora compreensíveis por todos os falantes, uma vez que 
poderia haver tantos sistemas de tempora quanto a quantidade de usuários de dado idioma. 
9  Teoria da Relatividade Especial. 

anterioridade ao MR. Assim, inferimos que a forma had changed expressa o tempus 

passado anterior, o que, na representação lógica de Reichenbach (2004), é descrito como 

ME-MR-MF. Na notação desse teórico, entende-se o hífen (-) como retrospectividade ou 

prospectividade e vírgula (,) como simultaneidade. Ou seja, no caso específico de ME-

MR-MF, verifica-se um evento (ME) anterior ao MR, o qual, por sua vez, também guarda 

uma relação de anterioridade à enunciação, ou seja, ao MF.
Segundo Reichenbach (2004), o MR pode ser inferido também do próprio 

contexto de enunciação e até mesmo da relação com outros eventos; são esses os 
casos verificados no microconto El miedo, de Eduardo Galeano (2003), “una mañana, 
nos regalaron un conejo de Indias. Llegó a casa enjaulado. Al mediodía, le abrí la puerta 
de la jaula. Volví a casa al anochecer y lo encontré tal como lo había dejado: jaula 
adentro, pegado a los barrotes, temblando del susto de la libertad” (GALEANO, 2003, p. 
99).

As formas simples sublinhadas não possuem, no texto, um marcador temporal 
que lhes sirva como referência explícita, tal como encontramos no exemplo (1), de modo 
que o MR deverá ser constituído pelo contexto de enunciação, o qual nos levará a inferir 
que una mañana ou al anochecer não são concomitantes ao MF, mas passado em 
relação a ele. Os momentos do evento das formas sublinhadas são concomitantes a una 
mañana ou a al anochecer, levando-nos a concluir que as formas verbais sublinhadas 
expressam o passado simples, isto é, ME,MR-MF.

Atendo-nos ao sentido da forma composta verificamos que seu MR não mais 
se constitui por meio de um marcador temporal explícito, mas por meio do tempus 
existente nas formas sublinhadas (que expressam passado simples). Assim, o que 
verificamos em lo encontré tal como lo había dejado é um MR (encontré) que é anterior 
ao MF, mas que é posterior ao ME (había dejado), marcando novamente o passado 
anterior (ME-MR-MF)10.

Um terceiro exemplo, oferecido por Hernández Alonso (1996, p. 413), ajuda-
nos a compreender como o MR opera como o ponto de vista do enunciador. Ao observar 
(2),

(2a) Colón descubre América en 1492.

(2b) Colón descubrió América en 1492.

encontramos em ambas as orações um compartilhamento do MF e do ME 
(ocorrendo em 1492). No entanto, a grande diferença entre elas deve-se à referência 
assumida em cada uma, isso porque, enquanto no primeiro caso assume-se um ponto de 
vista presente, isto é, concomitante com o MF (MR,MF), no segundo caso assume-se uma 
perspectiva de passado (MR-MF). Desse modo, o “MR mostra-nos o posicionamento em 
que se situa o falante para significar ME a partir de MF” (HERNÁNDEZ ALONSO, 1996, p. 
413). Isso posto, parece claro que, para a definição dos tempora, “três entidades devem 

10  Por se tratar de um ponto abstrato, o MR nem sempre pode ser identificado como um elemento frasal 
concreto, como fizemos até agora.
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ser definidas numa relação de coordenação entre elas […]. Duas dessas entidades 
devem ser eventos cósmicos; o terceiro é o sistema de referência, na verdade, o evento 
de observação” (BULL, 1971, p. 11).

Se fizéssemos, tal como Reichenbach (2004), as permutas posicionais entre os 
três momentos – considerando a concomitância ou não-concomitância (de anterioridade 
ou de posterioridade) entre dois ou três deles – chegaríamos ao quadro de relações 
lógico-temporais com treze possíveis tempora, tal como observamos no quadro 1.

Quadro 1 – Das relações temporais de Reichenbach

Estrutura Novo nome Nome tradicional

ME-MR-MF
Passado anterior
(I had eaten…)

Past Perfect

ME,MR-MF
Passado simples
(I ate…)

Simple Past

MR-ME-MF

Passado posterior ___MR-MF,ME

MR-MF-ME

ME-MF,MR
Presente anterior
(I have eaten…)

Present perfect

MF,MR,ME
Presente simples    
(I eat…)

Present

MF,MR-ME
Presente posterior
(I am going to eat)

Simple Future

MF-ME-MR

Futuro anterior       
(I will have eaten…)

Future perfectMF,ME-MR

ME-MF-MR

MF-MR,ME
Futuro simples
(I will eat…)

Simple future

MF-MR-ME Futuro posterior _____

Fonte: Reichenbach (2004, p. 531).

Contudo, há conjuntos de relações que, em essência, expressam o mesmo 

sentido. Esse é o caso de MR-ME-MF, MR-MF,ME, MR-MF-ME, cujo sentido comum 

é de passado posterior (posterior past), isto é, de uma referência anterior ao MF e ao 

momento do evento, e de MF-ME-MR, MF,ME-MR, ME-MF-MR, os quais expressam o 

valor do futuro anterior (anterior future), ou seja, de uma referência posterior ao MF e ao 

momento do evento.

Notemos que as relações de anterioridade, posterioridade e simultaneidade 

entre MR e MF são indicadas, respectivamente, pelos termos passado, futuro e presente. 

Por outro lado, a posição de ME em relação ao MR é rotulada por anterior, simples e 

posterior, sendo simples equivalente à concomitância entre MR e ME (REICHENBACH, 

2004). A compreensão dessas relações pode se tornar mais clara se nos orientamos 

pelo raciocínio de Vet (2007), que verifica os três momentos de referência fixados 

arbitrariamente em relação ao MF (Figura 1).

Figura 1 – Da relação MR e MF

Fonte: Vet (2007).

O autor prevê ainda a refragmentação dessa tripartição tendo em vista a 

relação estabelecida entre os momentos do evento (ME) e os MR, chegando, dessa 

maneira, às nove possíveis relações.

Figura 2 – Da relação ME e MR

Fonte: Vet (2007).

Diferentemente da permuta feita por Reichenbach (2004), na qual primeiramente 

se chega à quantidade de treze possíveis relações lógico-temporais, para só depois 

reduzi-la aos nove tempora efetivamente funcionais, no diagrama de Vet (2007) somos 

conduzidos diretamente às nove relações significativas. É evidente que os nove tempora 

respondem a uma teoria que visa à descrição de qualquer língua e, portanto, prevê 

valores não necessariamente realizáveis em todos os idiomas.
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O inglês, por exemplo, não apresenta formas destinadas à expressão dos 

valores de passado posterior (posterior past) e futuro posterior (posterior future), 

dispondo, segundo Reichenbach (2004), de apenas seis tempora em seu sistema, os 

quais têm a relação dos momentos ilustrada pelo próprio autor, por meio da figura 3.

Figura 3: Dos tempora da língua inglesa11

Fonte: Reichenbach (2004).

Em suma, a peculiaridade no postulado de Reichenbach (2004) deve-se 

à existência de um sistema de referência comum aos falantes da língua ou de suas 

variedades. Só então, a partir da referência compartilhada entre um grupo de falantes, 

seria possível observar as relações existentes entre acontecimentos e, logo, a localização 

temporal deles. Sobre isso, comenta Corôa (2005):

Como todos nós ocupamos aproximadamente o mesmo sistema de referência, nossas 

determinações temporais, em uma situação normal de comunicação, concordam. Ou 

seja, somos observadores em repouso um em relação ao outro e podemos verificar que 

nossos presentes, a qualquer instante, são idênticos (CORÔA, 2005, p. 87).

3.1 O sistema verbal da língua espanhola pela ótica reichenbachiana

Devemos fundamentalmente a Acero Fernández (1990) e a Carrasco Gutiérrez 

(1994) a análise dos tempora da língua espanhola sob a ótica reichenbachiana. Em 

comum, os dois autores destacam alguma dificuldade na acomodação dessa proposta 

ao sistema do espanhol. Isto porque essa teoria não acomodaria a forma habría trabajado 

e seria necessária uma reflexão sobre o aspecto verbal a fim de auxiliar, por exemplo, na 

diferenciação de algumas formas do pretérito. Salvas as particularidades apresentadas, 

as demais formas temporais da língua espanhola se encaixariam à teoria temporal de 

Reichenbach (2004) tal qual representa o quadro 2.

É pertinente destacar que, para os autores, tanto o pretérito perfecto simple 

(trabajé) como o pretérito imperfecto (trabajaba) expressam o valor de passado simples 

(ME,MR-MF), sendo a diferença entre eles de caráter aspectual12. Por sua vez, a forma 

11  E (Event), R (Reference) e S (Speech) referem-se, respectivamente, a momento do evento (ME), momento 
de referência (MR) e momento de fala (MF).
12  O pretérito perfecto simple possui aspecto perfectivo, retratando, portanto, os limites do evento. O 
pretérito imperfecto, por outro lado, possui aspecto imperfectivo, o que lhe faz se ater ao desenvolvimento 
do evento, propiciando, por isso, a construção de um sentido durativo. Em comum, ambos os tempora 

do futuro (trabajaré) veicularia dois dos valores presentes na proposta reichenbachiana: 

o presente posterior (MF,MR-ME), envolto pelo âmbito primário de coexistência ao MF 

(ahora), e o futuro simples (MF-MR,ME), no âmbito de posterioridade ao MF (mañana). 

Finalmente, segundo os autores, não haveria uma forma na língua espanhola destinada 

fundamentalmente à expressão do futuro posterior (MF-MR-ME).

Quadro 2 – Dos tempora da língua espanhola sob a ótima reichenbachiana

Estrutura Novo nome Nome tradicional Forma verbal

ME–MR–MF Passado anterior
Pretérito 
pluscuamperfecto

Había trabajado

ME,MR–MF Passado simples
Pretérito perfecto 
simple /Pretérito 
imperfecto

Trabajé/
Trabajaba

MR–ME–MF
MR–MF,ME
MR–MF–ME

Passado posterior Condicional Trabajaría

ME–MF,MR Passado anterior
Pretérito perfecto 
compuesto

He trabajado

MF,MR,ME Presente simples Presente Trabajo

MF,MR–ME Presente posterior Futuro Trabajaré (ahora)

MF–ME–MR
MF,ME–MR
ME–MF–MR

Futuro anterior Futuro perfecto Habré trabajado

MF–MR,ME Futuro simples Futuro Trabajaré (mañana)

MF–MR–ME Futuro posterior – –

Fonte: Carrasco Gutiérrez (2004).

A figura 4 considera a organização de Vet (2007) e, assim, localiza, na linha do 

tempo, os tempora do espanhol em relação ao MF.

são de passado.
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Figura 4 – Da organização dos tempora da língua na linha do tempo

Fonte: autor.

4 A teoria temporal de Guillermo Rojo

Os trabalhos de Rojo (1974, 1990, 1999) caracterizam-se pela negação, logo 

de início, da percepção de tempo linguístico tida pela gramática tradicional porque “na 

concepção tradicional os fatores temporais que atuam no verbo estavam excessivamente 

vinculados às noções extralinguísticas de presente, passado e futuro” (ROJO, 1990, 

p. 24), esquecendo, portanto, que o tempo da língua tem sua origem e referência 

construídas no MF.

A referência tida como fundamental é o ponto central ou ponto zero (0), isto é, 

a origem com relação à qual se orientam de forma mediata ou imediata as situações. A 

partir dela, há a possibilidade de orientarmos os eventos como anteriores (A), simultâneos 

(S) ou posteriores (P).

Figura 5 – Das possíveis orientações dos acontecimentos em relação ao ponto zero

Fonte: Rojo (1974).

Essas três coordenadas, por sua vez, recebem o nome de vetores (V) e serão 

representadas, tendo em vista os acontecimentos (A), da seguinte maneira:

A (0–V) – Ayer fuimos al parque.

A (0oV) – Hoy estamos en vacaciones.

A (0+V) – Mañana comeré en la playa.

Dessa forma, inferimos que –V significa anterioridade, oV simultaneidade e +V 

posterioridade ao ponto zero (0). Pertinente nessa proposta é a possibilidade de mostrar 

como um acontecimento (A) pode se orientar também em relação a outro, que, por sua 

vez, guarda uma relação mais estreita com a origem, tal como se verifica na figura 6.

Figura 6 – Da orientação dos acontecimentos em relação a outro acontecimento 

Fonte: Rojo (1974).

Conforme desce o nível das relações temporais, observa-se a configuração 

de uma referência temporal mais complexa, pois vai se acrescentando, nível a nível, mais 

um vetor à notação proposta por Rojo (1994; 1990; 1999). Assim é que encontraremos, 

no segundo nível, a fórmula [(0–V)+V]13, que representa um acontecimento posterior (+V) 

a uma referência expressa por (0-V), isto é, um evento anterior (-V) ao ponto zero (0). 

Esse é o valor expresso por descubriría, em (3), já que a descoberta se refere a um fato 

futuro em relação à referência pretérita estabelecida pelo abandono da mãe.

(3) Un día, la madre se fue y los abandonó a todos. Y él solo descubriría mucho más tarde, 

ya en la edad adulta, la raíz de la violencia materna inscrita. 14

Por sua vez, [((0–V)–V)oV]15, no terceiro eixo, expressa um acontecimento 

simultâneo (oV) a uma referência temporal mais complexa, resultante do acréscimo 

de mais um vetor à referência vista anteriormente (0–V)–V). Ou seja, o valor temporal 

de simultaneidade (oV) constrói-se sobre uma informação referencial equivalente a um 

evento anterior (-V) a outra situação que também é anterior (-V) ao ponto zero (0).16

Aparentemente, poderíamos pensar que essas relações tendem a se estender 

em direção ao infinito, no entanto, Rojo (1974) adverte-nos que provavelmente não 

existam línguas com formas verbais que indicam relações mais complexas que as 

expressas na figura 6, com até três níveis de relações. Essa construção mais complexa 

seria encontrada no espanhol por meio da forma composta na sentença (4), a qual seria 

13  Verificável no ponto P’ à esquerda da figura 6.
14  Enunciado retirado da versão eletrônica do jornal espanhol El País, de 04/09/2015. Disponível em: 
<http://internacional.elpais.com/internacional/2015/09/04/actualidad/1441403630_361314.html>. Acesso 
em 8 fev. 2019.
15  Verificável no ponto S’’ da figura 6.
16  Observemos que a leitura da notação de Rojo deve ser feita da direita para a esquerda. Alertamos que 
essa possibilidade associativa do postulado do autor não encontra uma forma própria de expressão no 
sistema da língua espanhola, pelo menos.
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representada por A [(((0–V)+V)–V)]17 – expressão de um acontecimento (habría terminado) 

anterior a uma situação posterior (llegáramos) a outro acontecimento (dijo), o qual, por 

sua vez, encontra-se em uma relação de anterioridade ao ponto zero (0).

(4) Nos dijo que ya habría terminado cuando llegáramos. 

Assim, atendo-se à relação existente entre os acontecimentos e o ponto 

central (0), Rojo (1999) propõe que os tempora sejam classificados como absolutos – 

isto é, que guardam relação direta com a origem – ou como relativos – isto é, que têm 

sua relação com o ponto central mediada por uma ou mais referências secundárias, ou 

seja, com outros acontecimentos (A). A fim de exemplificarmos o funcionamento desse 

postulado teórico e entendermos como se dá o funcionamento do sistema de tempora 

no espanhol, comentamos, adiante, a aplicação da teoria de Guillermo Rojo (1994; 1990; 

1999) ao castelhano.

4.1 O sistema verbal da língua espanhola pela ótica de Guillermo Rojo

Rojo (1994; 1990; 1999) destaca que cada um dos tempora compõe-

se necessariamente de um vetor primário, definido por uma das três coordenadas 

estabelecidas diretamente em relação ao ponto central (0): de anterioridade (-V) , de 

simultaneidade (oV) e de posterioridade (+V) e cujo papel é a (1) expressão da relação 

temporal primária dos tempos absolutos ou a (2) especificação de um ponto de referência 

dos tempos relativos. Nesse postulado, portanto, a relação temporal primária ocupará 

sempre o vetor (V) ao extremo direito da notação, ao posso que todo o restante, à 

esquerda, irá se destinar à expressão do ponto de referência, que, nas palavras de Rojo 

e Veiga (1999, p. 2882), “pode ser a origem ou mesmo um ponto situado em relação a 

ela, é o que estabelece a situação no eixo temporal do momento em relação ao qual as 

formas expressam a relação primária.”

Quadro 3 – Dos tempora do modo indicativo da língua espanhola pela ótica de Rojo

PONTO DE 

REFERÊNCIA

RELAÇÃO TEMPORAL PRIMÁRIA

-V oV +V

0 Canté Canto Cantaré

(0-V) Había cantado Cantaba Cantaría

(0oV) He cantado

(0+V) Habré cantado

((0-V)+V) Habría cantado

Fonte: Rojo e Veiga (1999, p. 2884) – Tradução nossa.

17  Relação temporal sequer prevista no postulado de Reichenbach.

A título de exemplo, em A[((0oV)-V)], que, conforme o quadro 3, informa-

nos o tempus da forma he cantado, podemos diferenciar o vetor de relação temporal 

primária (-V) do ponto de referência (0oV). Em outras palavras, o valor temporal da 

forma composta he cantado consiste em expressar um acontecimento anterior a uma 

referência simultânea à origem – isto é, o antepresente. Tendo explicado como esses 

dois constituintes operam juntos para expressar o valor dos tempora, torna-se mais 

fácil a compreensão do quadro que esboça os tempora do modo indicativo da língua 

espanhola. A observação das formas dentro desse esboço possibilita-nos perceber, 

entre outros, a preponderância, no espanhol, de tempora de relação temporal primária 

de anterioridade (-V).

A figura 7 considera o postulado de Rojo (1974) e, assim, localiza, na linha do 

tempo, os tempora do espanhol em relação ao ponto zero (0). Em síntese, a proposta 

do autor tem, sobre o postulado reichenbachiano, a vantagem de definir claramente 

o lugar que ocupam todos os tempora no sistema da língua espanhola, diferenciando 

claramente, por exemplo, o pretérito perfecto simple do pretérito imperfecto quanto à 

função temporal desempenhada. Há de se notar ainda que Rojo (1994; 1990; 1999) 

considera que as formas correspondentes a cada um dos valores aqui apresentados 

tomam os respectivos sentidos como primários, sem desconsiderar, contudo, a 

possibilidade de que expressem outras relações temporais, como valores secundários.

Figura 7 – Da expressão da temporalidade verbal no espanhol

Fonte: Rojo (1974) – Adaptação nossa.
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Considerações finais

Com este trabalho, pudemos refletir sobre o tempo e sobre o modo como o 

homem o experimenta através da linguagem. Assim, apontamos que a temporalidade 

da língua se organiza a partir de um sofisticado sistema socialmente compartilhado, 

que articula três eixos: o MF, o momento do evento e o MR. A partir da articulação 

desses três momentos vimos ser possível descrever a estruturação do tempus, isto é, 

da temporalidade linguística. Por fim, os postulados teóricos de Reichenbach (2004) e 

de Rojo (1974, 1990, 1999) foram apresentados a fim de entender o funcionamento do 

sistema temporal da língua espanhola. Por se tratar de uma apresentação introdutória, este 

trabalho apenas iniciou o leitor na discussão sobre a temporalidade da língua espanhola, 

indicando, portanto, a necessidade de maior aprofundamento teórico e analítico para 

apreender a complexidade que envolve o sistema temporal da língua castelhana.
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Introducción

En este trabajo estudiaremos el naturalismo en la escritora Emilia Pardo 

Bazán, apoyándonos en una de sus obras principales: Los pazos de Ulloa (1985). La 

razón que nos ha conducido a realizar tal investigación es la indignación por la insistencia 

de tantos críticos en la conjetura de que Pardo Bazán se trata, por decirlo de alguna 

manera, de una escritora naturalista a medias (GIL y otros, 2000, p. 350). Sin embargo, 

ahí no queda todo, pues es, incluso, más frustrante el hecho de que no aporten ningún 

argumento para justificar tal hipótesis. De hecho, Jiménez y Cáceres no dedican ni una 

línea a este asunto en Historia de la literatura española (2011), incluso, tratándose de un 

manual manejado, habitualmente, por estudiantes de filología hispánica. No obstante, no 

cabe duda de que estos críticos llevan algo de razón, pero, al menos, podrían justificar 

su aseveración. Los únicos estudiosos que hemos encontrado que se han atrevido a 

opinar al respecto son Gil y otros (2000, p. 350), los cuales corroboran la presencia del 

naturalismo en la citada obra. Sin embargo, agregan que el mínimo carácter naturalista 

que se deja vislumbrar en la obra de dicha autora procede del empleo de la técnica 

naturalista, no de la exposición de la temática naturalista. Por ese mismo motivo, hemos 

decidido examinar los elementos temáticos que Pardo Bazán expone en Los pazos de 

Ulloa a fin de refutar la disertación de estos especialistas.

1 La aclimatación del Naturalismo en España

“El Naturalismo francés fue piedra de escándalo en nuestro país, y violentamente 

repudiado durante los años 80 por autores que, en muchos casos, ni siquiera conocían 

lo que prejuiciaba” (TORRÓN, 1987, p. 93). “El Naturalismo, apoyado por los sectores de 

izquierda de la cultura, se enfrentó en España con una firme resistencia por parte de los 

sectores conservadores, que veían en él la disolución de los valores cristianos” (MATEO, 
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2002). “La España de la Restauración se opuso enseguida al naturalismo, alegando su 

complacencia sobre aspectos de lo feo, su resaltar lo triste o mísero de la vida, etc.” 

(TORRÓN, 1987, p. 93). “Sin embargo, las novelas de Zola parecen escritas -al margen 

de sus innegables valores literarios- para escandalizar superficialmente a un público 

burgués” (TORRÓN, 1987, p. 94). Con respecto a este tema, Torrón comenta lo siguiente:

[…] con esto no pretendo olvidar páginas magníficas de Zola, escenas de indudable ca-

lidad descriptiva. Simplemente trato de destacar el estado de paquetería cultural en que 

debía estar sumida la intelectualidad española del momento, capaz de reaccionar tan 

desproporcionadamente ante tan minúsculo estímulo de signo contrario (TORRÓN, 1987, 

p. 93).

2 Pardo Bazán y el Naturalismo

El libro de Pardo Bazán titulado La cuestión palpitante (1998) es de importancia 

primordial a respecto del naturalismo, ese está compuesto por una recopilación de los 

artículos sobre el naturalismo publicados en La Época (VÁZQUEZ, 2002, p. 188). En este 

compendio Pardo Bazán se encarga, por un lado, de la labor de difundir el naturalismo 

francés, ya que sus polémicos artículos “avivaron el constante interés que la obra del autor 

de Naná despertó en nuestro país” (VÁZQUEZ, 2002, p. 195). Por otro lado, Pardo Bazán 

expone sus ideas acerca del naturalismo, corriente que le parece que en nuestro país 

sigue una “dirección realista, pero errada y torcida de los aspectos” (VÁZQUEZ, 2002, p. 

187). De los veinte artículos que esta obra aglomera, nos han interesado, esencialmente, 

los tres primeros, pues en estos Pardo Bazán reprende el fundamental principio teórico 

del naturalismo francés: el enérgico determinismo. De hecho, Marisa Sotelo Vázquez nos 

informa que, “prescindiendo del poso determinista que era irreconciliable con sus ideas 

cristianas, en todos los demás aspectos la autora coruñesa se muestra indulgente con el 

naturalismo” (VÁZQUEZ, 2002, p. 217). Entiéndase por naturalismo el naturalismo francés 

en esta reflexión. Como veremos más adelante, esta conjetura de Marisa Sotelo Vázquez 

nos esclarece el motivo por el cual Pardo Bazán deja de lado este principio teórico del 

naturalismo francés en Los pazos de Ulloa (1985). Ahora bien, aunque el naturalismo sea 

un movimiento de origen francés, no quiere decir que, porque Pardo Bazán se aleje de 

los principios que establecieron las novelas francesas, sea una naturalista a medias, de 

lo que le acusan ciertos estudiosos. Es más, quizás los principios que ella reclama para 

dicha corriente sean más correctos que los asentados por los autores franceses, pues, 

desde una perspectiva diferente, se pueden percibir mejor los errores que cometieron al 

establecerlos.

3 Un ejemplo de novela naturalista: Los pazos de Ulloa

3.1 El acatamiento de la técnica de una novela naturalista

Dada la amplitud del contenido de esta materia, nos hemos visto obligados a 

analizar solo los aspectos temáticos de Los pazos de Ulloa (1985). Sin embargo, por si 

el lector se atreve a cuestionar la presencia de los principios naturalistas en la técnica de 

esta novela, nos ha parecido oportuno iniciar este cuarto apartado con una exhaustiva 

revisión de las aportaciones del naturalismo a la técnica pardobaciana de esta obra y, 

así, posteriormente, nos dedicaremos, exclusivamente, a nuestro objeto de estudio.

En primer lugar, cabe destacar que la autora no se ciñe a una narración lineal 

y cronológica del relato, sino que evoca hechos ocurridos en una época anterior al 

momento en el cual sucede la historia, sirviéndose de la técnica de flashback. El carácter 

retrospectivo de esta novela se deja vislumbrar en el momento en el que Pardo Bazán 

repasa la infancia de don Pedro (PARDO BAZÁN, 1985, p. 37- 42) y don Julián (PARDO 

BAZÁN, 1985, p. 26), respectivamente.

Es obvio que Pardo Bazán tan solo nos permite entrar en la vida de estos 

personajes durante una etapa de su vida, por consiguiente, el principio naturalista de 

“la narración de ‘un trozo de vida’ sin buscar desenlaces” (GIL y otros, 2000, p. 358) 

también se encuentra presente en esta novela. Ahora bien, permite la intervención de 

determinados personajes en otras novelas ajenas a la suya. De hecho, los personajes 

de Los pazos de Ulloa (1985) aparecen en La madre naturaleza (2004). Para confirmar la 

exigencia de una observación minuciosa y un análisis objetivo, que definen a la narrativa 

naturalista, únicamente, tenemos que remitirnos en Los pazos de Ulloa (1985) al momento 

en que don Julián entra, por primera vez, a la cocina de los pazos: “en el esconce de la 

cocina, una mesa de roble, denegrida por el uso, mostraba extendido un mantel grosero, 

manchado de vino y grasa” (PARDO BAZÁN, 1985, p. 17).

La obra de Pardo Bazán destaca por su naturalidad expresiva, tanto en lo 

narrativo, como en lo descriptivo. De especial interés es el uso intencionado de términos 

coloquiales y vulgarismos con una perfecta coincidencia de sus valores ambientales 

y expresivos. Aun así, junto a un léxico sórdido y coloquial “lareira” (PARDO BAZÁN, 

1985, p. 46) y “punteiro” (PARDO BAZÁN, 1985, p. 51)), también tienen espacio términos 

científicos y especializados: “ad hoc” (PARDO BAZÁN, 1985, p. 20), “nego majorem” 

(PARDO BAZÁN, 1985, p. 59) e ipso facto (PARDO BAZÁN, 1985, p. 51).

Por último, cabe subrayar que Pardo Bazán recorre los momentos más 

importantes de la vida de distintos personajes, por lo tanto, la aparición de la colectividad 

hace desaparecer al héroe individual, exclusivo de la novela tradicional.
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3.2 El cumplimiento de los rasgos temáticos de una novela naturalista

En Los pazos de Ulloa (1985), Pardo Bazán no lleva a la práctica todos los 

principios temáticos del naturalismo preconizados por Zola, sino solo algunos de ellos. 

De ahí que, a continuación, pasemos a señalar cuáles de ellos se exhiben en la citada 

obra.

3.2.1 El determinismo del individuo por la herencia 

El naturalista francés presenta al hombre como un ser determinado por la 

herencia genética y el medio en que vive (MATEO, 2002). De ahí que, a nuestro parecer, el 

determinismo del individuo, tanto el biológico, como el social, sea el principal rasgo que 

caracteriza al naturalismo francés. Es más, el karma que los personajes de las novelas 

naturalistas francesas heredan de sus antecesores es más primordial en su evolución que 

el determinismo del individuo por el ambiente que le rodea. En contraste, en la novela 

naturalista española o, al menos, en Los pazos de Ulloa (1985), la herencia genética 

no origina el carácter destructor u otros de los rasgos negativos de los personajes 

principales, como es el caso de don Pedro en la obra que estamos estudiando. Preferimos 

calificar al marqués como uno de los personajes principales de la obra, junto a don 

Julián, no como protagonista, dado que, como veremos a continuación, en las novelas 

naturalistas el protagonista es el colectivo. Tal conjetura aboga el hecho de que en la 

descripción esbozada por Pardo Bazán no se desprende ninguna información acerca 

de que, genéticamente, el marqués haya heredado dicho carácter. En otras palabras, 

ninguno de sus familiares se caracteriza por tener un carácter fuerte u otros rasgos 

negativos similares a los de él. Es más, no se nos ofrece ningún tipo de información, 

física ni psicológica, acerca de su padre. En cuanto a su tío don Gabriel, quien vivió con 

el marqués durante la infancia del mismo, y su madre, Pardo Bazán solo nos resalta el 

favorable estatus social de lo cual disfrutaban. El único pariente del marqués que puede 

resultar un poco perjudicado del modo como se le retrata es don Gabriel, puesto que 

Pardo Bazán destaca acerca de él la peculiaridad de que, al fallecer su cuñado, quizás 

se fuera a vivir junto a su hermana y su sobrino para aprovecharse de la fortuna del 

difunto. Aun así, Pardo Bazán no achaca a este acontecimiento la culpa de la maldad de 

don Pedro, sino que, mientras retrata a don Gabriel, desliza esta sutil suposición para 

que el lector saque sus propias conclusiones. Ahora bien, hay que resaltar los valores 

que, por desgracia, don Gabriel enseñó a su sobrino: “el desprecio de la Humanidad y 

el abuso de la fuerza” (PARDO BAZÁN, 1985, p. 20). Debemos tener cuenta que Pardo 

Bazán tan solo nos está informando de cómo don Gabriel educaba al marqués, por 

consiguiente, debemos deducir que el carácter del marqués no procedía de sus genes. 

Perspicazmente, la autora hace explícito el origen de la conducta tan incorrecta del 

marqués: la educación que don Gabriel, su tío, le inculcó, por lo tanto, Pardo Bazán, 

olvidándose de uno de los rasgos fundamentales del naturalismo francés, no considera 

que el temperamento del marqués proceda de sus familiares, sino del medio donde se 

ha criado. Por otro lado, el familiar más próximo del marqués que se cita es don Manuel. 

Rechazamos postular los valores positivos de dicho personaje, porque sobresalen por sí 

solos cuando Pardo Bazán hace mención de la buena educación, la bondad, etc., de sus 

hijas, virtudes que reflejan la intachable disciplina inculcada por su padre.

En contraste con don Pedro, la herencia biológica sí influyó en don Julián. 

Pardo Bazán emplea la técnica de flashback a fin de destacar de dónde provenía la 

feminidad y el carácter histérico de este personaje. Al proveernos amplia información 

acerca de la madre de don Julián y el ambiente de la casa de los señores de la Lage, 

donde se creó, indirectamente, Pardo Bazán vincula a la madre de don Julián con la 

postura femenina, tierna y benigna y la idiosincrasia linfático-nerviosa de su hijo, a quien 

Pardo Bazán, directamente, lo califica de ser puramente femenino unas líneas más abajo:

No habiéndose descosido jamás de las faldas de su madre sino para asistir a cátedra, en 

el Seminario, sabía de la idea lo que enseñan los libros piadosos. [...] Ignoraba cuándo 

pudo venirle la vocación; tal vez su madre, ama de llaves de los señores De la Lage, mujer 

que pasaba por beatona, le empujó suavemente, desde la más tierna edad, hacia la Igle-

sia, y él se dejó llevar de buen grado (1985, p. 26).

No obstante, todo el mundo sabe que estos rasgos que Pardo Bazán 

atribuye a don Julián se asocian, tradicionalmente, a la figura de la mujer. A respecto 

de esta cuestión, en suma, estamos de acuerdo con López Jiménez, quien discurre 

que el determinismo de herencia “se da en nuestros autores, aunque no llega a ser tan 

fuerte como en algunas novelas del corifeo del naturalismo” (1977, p. 16). En contraste, 

objetamos el discernimiento de Barroso y Berlanga, según los cuales “en los autores 

naturalistas españoles es difícil encontrar casos de determinación por la herencia” (GIL 

y otros, 2000, p. 353), pues tiene que ser mucha casualidad que, entre todas las obras 

que carecen de este principio naturalista, hayamos elegido, precisamente, una en la que 

se encuentra presente. De ahí que, porque en ciertas obras no se cumpla este principio, 

no es equitativo generalizar que el determinismo por herencia no aparece en las novelas 

naturalistas españolas.

3.2.2 El determinismo del individuo por el medio y el ambiente en el que vive 

La novela de Pardo Bazán no cumple el primer punto principal de las novelas 

naturalistas francesas y todo el peso recae en este rasgo, en España. Dicho esto, a su 

vez, la podemos dividir la novela naturalista en España en otras dos partes: la influencia, 

tanto del ambiente exterior, como del interior, sobre el individuo.

En primer lugar, partiremos del hecho de que Los pazos de Ulloa (1985) se sitúa 

en Galicia. Al igual que no es fruto de la casualidad que la generación noventayochista 
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sitúe sus obras en tierras castellanas, tampoco lo es que Pardo Bazán haya optado por 

ubicar esta novela en los parajes gallegos. Posiblemente, el lector haya pasado por alto 

este detalle, pues, al ser Pardo Bazán gallega, puede que pensara que una persona 

autóctona es la más indicada para recrear su tierra. Sin embargo, debe tomarse en 

consideración el momento histórico que se refleja en la obra para deducir el significado 

de la misma. Pues, bien, recordaremos al lector cómo era la Galicia de 1880.

Una de las razones que pudo conducir a esta autora a ubicar esta obra en 

Galicia es que, debido a que está alejada de Madrid, los políticos de esta región eran 

más corruptos y, por tanto, se reflejaba mejor el estado de la política española:

la imagen popular del político gallego como una persona aferrada al poder, de pie dura y 

corrosa (sic), como la que tienen los pandeiros, se consagró durante la época del liberalis-

mo, especial a partir de la Restauración canovista. [...] Imagen que también encontró eco 

entre la cultura letrada [...], pues se definió a Galicia «como tierra de caciques (Coiro de 

caciques en La voz de Galicia).

Es más, en este mismo documento en línea, se nos notifica que una de las 

altas personalidades de esta época consideraba que Galicia era tal y como se describe. 

Así mismo, nos trasmite sus propias palabras: los gallegos somos especialistas en 

caciquerías” [Coiro de caciques en la La voz de Galicia]. Esta especulación nos remitiría 

a la forma como Pardo Bazán define a Galicia en la novela que estamos analizando: ‘un 

país de lobos” (1985, p. 30).

Por último, argumentaremos la conjetura de que el hecho de Los pazos de Ulloa 

se ubique en un marco gallego está, íntimamente, relacionado con la determinación del 

individuo por el medio. A este motivo habría que sumarle el hecho de que la naturaleza 

juega un papel primordial en esta obra. De hecho, podríamos definir los pazos del 

marqués como un recóndito y salvaje paraje. No hay que olvidar que en Galicia la brujería 

y la superstición siempre han sido relevantes.

Para que el lector se dé cuenta de la importancia que Pardo Bazán otorga al 

ambiente, hemos considerado necesario delimitar la estructura de esta obra. Los pazos 

de Ulloa (1985) se compone de cuatro partes: la vida en los pazos de Ulloa (cap. I-VIII), 

el mundo civilizado (cap. IX-XIII) y el regreso a los pazos (cap. XIV-XXX). En cada una 

de las partes se describe cómo es o cómo cambia la vida de unos individuos u otros, 

dependiendo del lugar donde residen. Por otro lado, cabría dividir la vida de todos los 

habitantes de los pazos, sobre todo, la del marqués, en dos etapas: la vida en los pazos 

antes y después de la estancia de don Pedro y don Julián en Santiago.

A continuación, analizaremos los personajes principales de la obra con la 

finalidad de examinar cómo afecta a cada uno de ellos el medio en el que viven, de 

modo que podemos percibir la vinculación entre la llegada del capellán don Julián y la 

modificación o la persistencia del carácter de cada uno de ellos.

El ambiente hostil de los pazos es capaz de, incluso, alterar al delicado y sensible 

cura que era don Julián antes de llegar allí. Romero (2000) aboga nuestra conjetura: 

“la continua descripción de ambos personajes (Nucha y don Julián) como ‘linfático-

nerviosos’ y la referencia al ambiente social como medio influyente en el desarrollo de 

la personalidad convierten esta novela en una deliciosa aventura psicoanalítica”. Un 

ejemplo de la tremenda permutación del temperamento de don Julián sería la facilidad 

con la que, a partir de entonces, entra en cólera, como cuando pasa el día del patrón 

en Naya (PARDO BAZÁN, 1985, p. 51-64), cuando Sabel intenta incitarle sexualmente 

(PARDO BAZÁN, 1985, p. 28) y cuando discute con el abad de Ulloa en una reunión por 

un hecho insignificante (PARDO BAZÁN, 1985, p. 50- 65).

En cuanto a Perucho, es fácil hacer notar la similitud entre el medio brutal y 

salvaje que rodea a los Pazos y el hijo del marqués, recurriendo al pasaje en el que, como 

si fuera un perro más de don Pedro, el niño lucha por la comida con cada uno de ellos. En 

cambio, refutamos la especulación que Gil (2000, p. 354) lanza con respecto a Perucho, 

porque consideramos errónea la vinculación de su posición social con su conducta. Sin 

lugar a dudas, Perucho no goza de los privilegios de los que debería beneficiarse por ser 

el hijo del marqués, sino al contrario: don Pedro lo trata como a un vulgar sirviente.

Uno de los muchos reproches con los cuales se puede reprender la actuación 

de don Pedro atañe a la pésima educación que le enseñó a Perucho. Podemos citar, 

como ejemplo, el segundo capítulo, donde Primitivo y don Pedro justifican la acción de 

embriagar al chiquillo, argumentado que la bebida le proporcionará valentía. La única 

vez que vemos a don Pedro orgulloso de su hijo es cuando este bebe el vino. Es más, 

le aplaude y enuncia palabras reconfortantes hacia el chaval. Mientras tanto, su propio 

abuelo incita al muchacho a que beba más vino e, incluso, llega a sobornarle. En cualquier 

caso, don Julián tiene que aparentar delante del marqués que bebe vino y entiende de 

este producto, porque, si no lo hiciera, no sería tan varón como él.

Podemos, incluso, atrevernos a asegurar que Pardo Bazán equipara los entes 

de esta novela con el lugar donde viven. Así, pues, al igual que la mansión de los pazos, 

refugio del polvo y la mugre, dista mucho de lo que podría calificarse como un hogar 

acogedor, el alma de sus inquilinos también está sucia frente a lo que ocurre con la de 

don Julián y Nucha, quienes se han criado en lugar limpio, benigno y entrañable.

Tanto Perucho, como su padre, nos recuerdan a Heathcliff, protagonista 

de Cumbres Borrascosas (1992), aunque, claro está, cada uno por diferentes motivos. 

Primero, hablaremos acerca de don Pedro, el cual modifica su carácter durante la 

temporada que reside en la casa de su tío. En la casa de su tío, el marqués se muestra 

dulce, sensible y tierno con sus primas. De hecho, nos sorprende muchísimo ver que 

participa en juegos pueriles. El hogar acogedor de su tío reforma hasta tal punto al 

marqués que este se muestra avergonzado de haberle tocado el pecho a Nucha en uno 

de estos juegos. La decencia hace acto de presencia a manos de este personaje por 
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primera y última vez en toda la obra. La actitud que adopta hacia sus primas contrasta, 

totalmente, con la que mantiene con Sabel. Lo que más nos ha asombrado de este 

cambio tan repentino es su actitud con las mujeres. En otras palabras, mientras que a 

Sabel la trataba como una simple sirviente y un objeto sexual, se comporta respetuosa 

y cariñosamente con sus primas, sobre todo, con Nucha. Parece que nos encontramos 

ante otro don Pedro. No obstante, encontramos un paralelismo entre don Pedro y el 

lugar de los pazos a la llegada de don Julián para asegurarse de que todo está en 

perfecto orden para el recibimiento de Nucha. En contraste a su regreso a los pazos su 

comportamiento volverá a ser el mismo de siempre. De repente, la dulzura de Nucha le 

sacará de quicio. Al haber consentido por tanto tiempo, durante su estancia en el mundo 

civilizado, que unas mujeres (sus primas) lo manejen a su antojo, él explotó después del 

nacimiento de su hija. Por otro lado, Perucho también se asemeja al temperamento y la 

conducta del protagonista de Cumbres borrascosas (1992), Heathcliff, pues, a pesar de 

que don Julián se empeña en enseñarle, Perucho se toma sus clases como un juego, al 

estilo de doña Nise, en La dama boba (1994). Aunque se instala a Heathcliff en un hogar 

acogedor, pero, al mismo tiempo, regido por unas normas, ya es demasiado tarde para 

disciplinarle. Esto le ocurre, tanto a Perucho, como a su padre.

En definitiva, en las novelas naturalistas “todos los acontecimientos están 

interrelacionados, y todos son el resultado de acontecimientos anteriores en una cadena 

ininterrumpida de causa y efecto que se remonta al origen de todo” (JIMÉNEZ, 1977, 

p. 15). La autora presenta su propio parecer con respecto a que las condiciones que 

rodean a un individuo motiven el temperamento del mismo, el cual consideramos muy 

pertinente. A mi juicio, sostiene, acertadamente, que “la aldea, cuando se cría uno en 

ella y no sale de ella jamás, envilece, empobrece y embrutece” (PARDO BAZÁN, 1985, 

p. 24). En esta acusación, Pardo Bazán señala al ambiente como la causa trascendental 

del mal carácter de los moradores de los pazos. En otras palabras, para esta escritora el 

hombre es bueno por naturaleza. Sin embargo, las circunstancias, tanto políticas, como 

sociales, provocan la perversión del ser humano.

3.2.3 El condicionamiento del carácter psíquico del individuo por su fisiología 

Pardo Bazán cumple el requisito del naturalismo, propuesto en el título, en 

esta novela sumisamente. Es más, no nos ha costado ningún esfuerzo encontrar algún 

pasaje que confirme este principio naturalista. Podemos citar, como ejemplo, el hecho 

de que, cuando don Julián ve a Perucho por primera vez, lo confunde con un perro: 

don Julián “advirtió que lo que tomaba por otro perro no era sino un rapazuelo de tres a 

cuatros años, cuyo vestido [...] podía desde lejos equivocarse con la piel bicolor de los 

perdigueros, con quienes parecía vivir el chiquillo en la mejor inteligencia y más estrecha 

fraternidad” (PARDO BAZÁN, 1985, p. 17). Así mismo, de este fragmento nos ha llamado 

la atención la sutil omisión del segundo término de esta construcción comparativa, tras 

el cual se esconde la verdadera familia del chaval. Resulta evidente que la pretensión de 

la escritora es que el lector descubra por sí mismo el ambiente inestable que rodeaba al 

niño.

Pardo Bazán nos presenta a Sabel, por decirlo delicadamente, como una 

mujer de vida alegre y poco trabajadora. De hecho, su aspecto físico y su forma de vestir 

se corresponden con el tipo de vida que lleva:

[…] sus ojos azules, húmedos y sumisos; su color animado, su pelo castaño, que se rizaba 

en conchas paralelas y caía en dos trenzas hasta más abajo del talle, embellecían mucho 

a la muchacha y disimulaban sus defectos: lo pomuloso de su cara, lo tozudo y bajo de su 

frente, lo sensual de su respingada y abierta nariz (PARDO BAZÁN, 1985, p. 21).

[…] la moza venía en justillo y enaguas, con la camisa entreabierta, el pelo destrenzado 

y descalzos un pie y pierna blanquísimos, pues Sabel que se calzaba siempre y no hacía 

más que la labor de la cocina y ésa con mucha ayuda de criadas de campo y comadres no 

tenía el pie curtido ni deformados los miembros (PARDO BAZÁN, 1985, p. 48).

3.2.4 La lucha por la existencia 

Tanto Primitivo como el marqués son hombres cuya experiencia les ha 

permitido subsistir en esa tierra de lobos. Así mismo, en varias ocasiones Pardo Bazán 

reconoce que Primitivo se encarga de cazar los animales que, más tarde, les servirán de 

sustento, por consiguiente, se combina la idea de la lucha por la vida. Para estos entes 

la vida es una lucha continua. De hecho, Primitivo acecha e intimida al capellán a fin de 

demostrarle quién es el jefe en aquel lugar:

[…] cada reforma que Julián quería implantar, la calificaba de imposible, encogiéndose de 

hombros; cada superfluidad que intentaba suprimir la declaraba el cazador indispensable 

al buen servicio de la casa. [...] Y lo más alarmante era observar la encubierta, pero real, 

omnipotencia de Primitivo. Mozos, colonos, jornaleros y hasta el ganado en los establos, 

parecían estarle supeditados y propicios (PARDO BAZÁN, 1985, p. 43).

[…] y Julián se sentía humillado en presencia de un hombre que mandaba allí como indis-

cutible autócrata, desde su ambiguo puesto de criado con ribetes de mayordomo sentía 

pesar sobre su alma la ojeada escrutadora de Primitivo, que avizoraba sus menores actos 

y estudiaba su rostro sin duda para averiguar el lado vulnerable de aquel presbítero (PAR-

DO BAZÁN, 1985, p. 44).

De hecho, la literata se extiende al hacer hincapié en que Primitivo no permite 

que don Pedro contrate a otros sirvientes en lugar de su hija y él, como el marqués le 
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explica a don Julián en el siguiente fragmento: 

[…] si echo a ese enemigo, no encuentro quien me guise ni quien venga a servirme. [...] Su 

padre tiene amenazadas a todas las mozas de que a la que entre aquí en marchándose su 

hija, le mete él una perdigonada en los lomos (PARDO BAZÁN, 1985, p. 71). 

En cambio, don Julián y Nucha sobresalen por carecer de los suficientes 

recursos y armas para enfrentarse a la realidad, de ahí que su débil carácter contribuya 

a su absoluta destrucción. No obstante, tras haberse rendido, se limitarán a adoptar la 

postura de la ataraxia, la abstención y la contemplación indiferente de todo. Por supuesto, 

se debe achacar la culpa de dicha fragilidad al hecho de haber permanecido durante su 

infancia bajo la protección de, o bien la figura paterna, como es el caso de Nucha, o bien 

la materna, a la cual la novelista examina en detalle, como le ocurrió a don Julián.

El personaje de Perucho es otra muestra de que este rasgo característico 

de la novela naturalista también aparece en Los pazos de Ulloa. A continuación, nos 

centraremos en el segundo capítulo, concretamente, en la escena en la que Perucho 

lucha con los perros por la comida, para defender la presencia de este rasgo en Los pazos 

de Ulloa. Al igual que todos los animales, los perros del marqués embullen el alimento 

rápidamente para evitar que el resto se lo roben. En este pasaje vemos cómo Perucho 

imita en este aspecto a los perros: come rápidamente e, incluso, riñe y gruñe a los canes 

que le quieren robar su comida. Para que resulte evidente la similitud establecida entre 

los perros y Perucho, Pardo Bazán se sirve de verbos como engullir cuando se refiere a 

la manera como Perucho ingiere el alimento. Así, pues, nos ofrece una visión más viva, 

ya que este verbo significa comer sin masticar, que es lo que hacen los animales para 

evitar que otras fieras le arrebaten su ración.

3.2.5 La gran importancia del instinto, lo elemental y primario 

La noche que don Julián llega a los pazos por primera vez, don Pedro es 

quien está pendiente de que Perucho cene: “—Sabel, que coma el chiquillo - ordenó, 

imperiosamente, el marqués dirigiéndose a la criada” (PARDO BAZÁN, 1985, p. 19). 

Gracias a esta situación, como por muchas otras, nos percatamos de que Sabel carece 

de instinto maternal, al menos, con su hijo Perucho. Por un lado, al igual que les ocurre 

a muchas mujeres que han sido violadas, es lógico que le suceda esto. Ahora bien, 

muchas de ellas exteriorizan su ira y rabia con el bebé, que no es caso de Sabel. Otra 

incidencia que demuestra la conjetura expuesta anteriormente es que Sabel ni siquiera 

intenta impedir que don Pedro y su padre embriaguen a su hijo. Aunque, actualmente, 

esto nos parezca increíble en los tiempos actuales, antiguamente las mujeres eran 

sumisas a los hombres y no podían llevarles la contraria. Aunque ella no hubiese estado 

de acuerdo con tal actitud, como mujer del siglo XIX, tendría que haberse aguantado y 

haberlo aceptado. Ahora bien, en ningún momento Pardo Bazán nos indica que ella se 

oponga. Es más, el hecho de que ni la mencione nos lleva a la conclusión de que, o bien 

no estaba presente, o bien no se opuso a dicha atrocidad.

A continuación, haremos mención de la comparación que Pardo Bazán 

establece en el segundo capítulo: al principio del mismo nos puntualiza sobre cómo los 

perros actúan guiados por sus instintos: “los perdigueros, que, convertidos en fieras por 

el primer impulso del hambre no saciada todavía” (PARDO BAZÁN, 1985, p. 17); luego, 

acredita que, al igual que los animales, los residentes en los pazos también se orientan 

por sus sentidos, y no por la inteligencia. De hecho, aunque el comportamiento de estos 

individuos está insinuando todo lo contrario, Pardo Bazán se toma la libertad de llamarlos 

irónicamente “racionales”: Sabel “ya ocupada en servir caldo a los racionales” (PARDO 

BAZÁN, 1985, p. 18). Eso sí, no tardará mucho en llamarlos por su propio nombre, 

“irracionales” (PARDO BAZÁN, 1985 p. 43). La manera como Pardo Bazán nos muestra 

la insensatez de Primitivo y don Pedro es contrastándolos con don Julián. Recordemos 

al lector que Primitivo y don Pedro ofrecen a Perucho una abundante cantidad de vino 

a fin de divertirse a costa del muchacho, el cual alcanza un alto estado de embriaguez. 

Al contrario, d. Julián intenta increpar al padre y al abuelo. Al igual que le ocurría con 

la comida, Perucho también se caracteriza por su ansia de beber: “por fin, consiguió el 

niño atrapar el vaso, y en un decir Jesús trasegó el contenido, relamiéndose” (PARDO 

BAZÁN, 1985, p. 21- 22). Cabe destacar de este último ejemplo que los animales, 

cuando les agrada el sabor de su ración, se lamen; por consiguiente, en estos casos 

Perucho posiblemente esté actuando conforme a la conducta animal, que es su punto 

de referencia. De hecho, Pardo Bazán indirectamente nos aclara que, Perucho, como 

un niño que es, se deja guiar por los sentidos: “volvióse Perucho hacia la botella, y 

luego, como instintivamente, dijo que no con la cabeza’ (PARDO BAZÁN, 1985, p. 22; 

la cursiva es nuestra). En este caso, a Perucho le ha ocurrido lo mismo que les sucede 

a los animales, es decir, los animales, cuando advierten que algún alimento les daña o 

perjudica, no osan probarlo de nuevo.

Un ejemplo más de que los personajes de esta novela se rigen por sus instintos 

es el caso en que Perucho teme a su padre, tanto que prefiere pedirle un vaso de vino 

a un desconocido. Los niños se acercan a quien les ofrece cariño. A nuestro juicio, 

a lo largo de todo el texto Pardo Bazán sostendrá, acertadamente, la aseveración de 

que Perucho actúa guiándose por sus sentidos, es decir, hace lo que ve los animales 

haciendo: Perucho solía “revolcarse constantemente en el lodo del patio, pasarse el día 

hundido en el estiércol de las cuadras, jugando con los becerros, mamando del pezón 

de las vacas leche caliente o durmiendo en el herbal, entre la hierba destinada al pienso 

de la borrica” (PARDO BAZÁN, 1985, p. 44).

Asimismo, merece ser tomando en cuenta el momento en el que Julián intenta 

calmar el llanto de Perucho, el cual se asustó, al intentar morderle Chula, uno de los 
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perros (PARDO BAZÁN, 1985, p. 18). En contraste con la conducta de don Julián, el 

resto de la familia ni se preocupa por su estado de salud. No obstante, don Pedro riñe 

al niño por exagerar su dolor y se pone a favor de la perra en lugar de sentirse mal, 

porque el capellán se interesa más por su propio hijo que él. De este modo, la escritora 

consigue resaltar la poca delicadeza del marqués. Así, pues, el odio que don Pedro 

siente hacia Sabel se manifiesta en el desprecio con que trata a Perucho solo por ser su 

hijo. El uso de sustantivos y verbos de carácter religioso referidos a las acciones del cura 

contribuyen a subrayar la oposición entre estos personajes: “Julián [...] se compadeció 

del chiquillo, y, bajándose, le tomó en brazos, pudiendo ver que, a pesar de la mugre, 

la roza, el miedo y el llanto, era el más hermoso angelote del mundo” (PARDO BAZÁN, 

1985, p. 18; la cursiva es nuestra).

Pardo Bazán se detiene, incluso, a revelarnos detalles, como el de ‘un repleto 

cuenco de caldo’. Vinculamos su minucioso análisis con su afán de trasmitirnos que los 

habitantes de los pazos, únicamente, se preocupan por saciar sus instintos primarios, 

tales como alimentarse, dormir, reproducirse, etc. A pesar de que don Pedro pertenece 

a la aristocracia, no se sustentan de comestibles caros, sino más bien de aquello que 

los animales les proporcionan, o bien de los embutidos de los animales que cazan: 

“adornaban la elevada campana de la chimenea ristras de chorizos y morcillas, con 

algún jamón de añadidura’ (PARDO BAZÁN, 1985, p. 16); ‘Primitivo, después de soltar 

en un rincón la escopeta, vaciaba su morral, del cual salieron dos perdigones y una liebre 

muerta” (PARDO BAZÁN, 1985, p. 17). El hecho de que cacen para sobrevivir nos remite, 

una vez más, al papel primordial que los instintos primarios desempeñan en esta novela.

Por último, reseñaremos el comentario de Jiménez con respecto a este 

tema: ‘el ser humano se mueve por todos los instintos, pero especialmente por el de la 

posesión, ya sexual, ya de poder (codicia, mando, etc.)” (JIMÉNEZ, 1977, p. 9), el cual 

es idóneo para definir a don Pedro.

3.2.6 La complacencia en aspectos desagradables y sórdidos de la realidad 

Por la insistencia de don Julián en que Sabel mantenga su habitación limpia, 

y lo que le llama la atención de la suciedad es Perucho, presentimos que en lo que se 

fijó, mientras entró, por primera vez, en la cocina de don Pedro, fue en la mugre que 

acumulaba dicho lugar. De hecho, tras describirnos, arquitectónicamente, esta parte de 

la casa, Pardo Bazán hace hincapié en la suciedad de esta habitación: ‘en el esconde 

de la cocina, una mesa de roble, denegrida por el uso, mostraba extendido un mantel 

grosero, manchado de vino y grasa” (PARDO BAZÁN, 1985, p. 17). Así mismo, para 

intensificar la miseria en la que esta familia vivía, hace notar la roña de Perucho. De 

este modo, Pardo Bazán refuerza este aspecto, pues no solo la casa está sucia, sino 

sus propios habitantes. Podemos agregar que, a través del empleo de determinados 

adjetivos de connotación negativa y del campo semántico de la suciedad, Pardo Bazán 

consigue dar ese efecto y transmitir al lector el color, el olor y la suciedad del mismo.

3.2.7 El determinismo crea una tensión trágica en lo cotidiano 

Es lógico que ninguno de los habitantes de los pazos, incluido don Julián, 

conviva a gusto, pues de la manera como don Pedro discrepa, continuamente, a Sabel, 

llega a intimidar y afectar a todos ellos. Esta situación crea un ambiente de crispación 

de estar a la defensiva en todo el momento. El resto de los inquilinos de los pazos, 

concretamente, don Julián, no saben cómo actuar, ya que no deben llevar la contraria 

a su señor. Sin embargo, no es justo como maltrata física y psíquicamente a Sabel. 

Más o menos, mediante un método similar al que utilizaba Sócrates, la mayéutica, don 

Julián intenta que don Pedro comprenda que su comportamiento con Sabel no es una 

forma digna de tratar a las personas y que, si trata a las mujeres de ese modo, nunca 

encontrará la felicidad junto a ninguna de ellas.

Pardo Bazán es muy perspicaz a la hora de mostrarnos la crueldad con la 

que don Pedro trata a Sabel, pues esta ferocidad se aprecia, incluso, en los verbos 

que emplea: “de nuevo la increpó, airadamente, el marqués” (PARDO BAZÁN, 1985, p. 

17); “-Sabel que coma el chiquillo- ordenó, imperiosamente, el marqués dirigiéndose a 

la criada” (PARDO BAZÁN, 1985, p. 19). Por sí mismo, el lector habrá podido observar 

que los predicados de estas oraciones siempre se construyen mediante un verbo de 

mandato y un adverbio de modo, normalmente, formados con el sufijo –mente. Desde el 

punto de vista del marqués, Sabel realiza todas sus tareas incorrectamente, de ahí que 

se queje, continuamente, de que debe revisar los quehaceres de Sabel o ejecutar las 

faenas de Sabel él mismo, a fin de que todo esté en orden:

Primitivo y la moza disponían en cubetas de palo el festín de los animales, entresacando 

de lo mejor y más grueso del pote; y el marqués, que vigilaba la operación, no dándose 

por satisfecho, escudriñó con una cuchara de hierro las profundidades del caldo, hasta 

sacar a luz tres gruesas tajadas de cerdo, que fue distribuyendo en las cubetas (PARDO 

BAZÁN, 1985, p. 18).

Es más, a nuestro parecer, en este capítulo Pardo Bazán se detiene a describir 

las acciones de los perros para esbozar una comparación entre los habitantes de los pazos 

y sus propios perros: hasta los perros, que son animales, conviven mejor que el marqués 

con Primitivo y Sabel. De igual modo, Pardo Bazán recalca el hecho de que, a pesar de 

estar hambrientos, los perros no se atreven a comer hasta haber recibido la orden de uno 

de sus amos: “lanzaban los perros alaridos entrecortados, de interrogación y deseos, 

sin atreverse aún a tomar posesión de la pitanza; a una voz de Primitivo sumieron de 

golpe el hocico en ella” (PARDO BAZÁN, 1985, p. 17). Si don Pedro logra que sus perros 

se estremezcan con tan solo su voz, es lógico que Sabel se sienta cohibida por él. De 
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este modo, la autora hace explícito el hecho de que cualquier incidente cotidiano puede 

desencadenar un altercado brutal que dé rienda suelta a la agresividad del marqués.

3.2.8 La contemplación de la vida con un sentido fatalista 

Los pazos de Ulloa (1985) nos presenta la vida de una colectividad perdida 

en un mundo absurdo y en medio de unas circunstancias adversas que constituirán 

una sucesión de desengaños. La trayectoria vital de don Pedro responde a lo expuesto 

en la anterior conjetura. Su ambiente familiar hace de él un hombre reconcentrado y 

triste, pues se siente solo, abandonado, con un vacío en el alma. Al mismo tiempo, se 

siente espoleado por la necesidad de entrar una orientación, algo que dé sentido a su 

vida. Su expectativa de formar una familia no colma tal ansia. A una paz provisional 

accederá tras su matrimonio con Nucha, pero la vida no le concederá reposo. De hecho, 

pronto le atenazarán, de nuevo, las angustias de su desorientación existencial. Aunque 

el verdadero impedimento ante su felicidad es él mismo, el marqués siempre descubrirá 

lacras a las que acusa de impedirle la felicidad, tales como, primero, Primitivo y Sabel, 

y, más tarde, don Manuel. Las etapas posteriores de subida constituyen un callejón 

sin salida, razón por la cual siempre percibe su existencia con amargura. Tan sombría 

trayectoria es ya, de por sí, reveladora del hondo malestar de este personaje.

3.2.9 El gusto por lo obsceno, lo vulgar y grosero 

Don Pedro habla a Sabel de mala manera. Asimismo, Pardo Bazán refleja el 

hecho de que para don Pedro no significa nada más que una simple criada, a la cual, 

si así lo desea, puede tratar mal: cuando Pardo Bazán se quiere referir a Sabel, no la 

llama por su propio nombre, sino como muchacha, moza o criada. De este modo, Pardo 

Bazán le roba personalidad a este personaje. El efecto que quiere conseguir Pardo Bazán 

indeterminando a este personaje es que para el lector Sabel sea una sirvienta más. En 

otras palabras, puesto que para el marqués Sabel solo es una criada más, Pardo Bazán 

quiere que el lector la considere de la misma manera. Pardo Bazán emplea un lenguaje 

sórdido y vulgar en algunas ocasiones: ‘al caldo, espeso y harinoso, siguió un cocido 

sólido, donde abundaba el puerco” (1985, p. 19, la cursiva es nuestra).

En contraste con las refinas y bellas descripciones dedicadas a las mujeres 

en el Renacimiento, Pardo Bazán retrata a Sabel como ‘un buen pedazo de lozanísima 

carne” (1985, p. 21). Esta forma tan grotesca de presentar a los personajes nos lleva a 

pensar que lo que Pardo Bazán desea es imponer un gusto por los aspectos más rudos 

y detestables del ser humano. Adicionalmente, como podemos observar en el ejemplo 

citado anteriormente, postulamos que Pardo Bazán diseña metáforas cuyos términos 

imaginarios son adquiridos del campo semántico de los embutidos o de las bebidas.

Resumiendo, desde nuestro punto de vista, Pardo Bazán procura mantener 

un equilibrio entre los lugares, los personajes, etc., que aparecen en esta novela y el 

lenguaje empleado en la misma, porque estaría fuera de lugar adornar la narración con 

un lenguaje refinado para describir lugares o personajes tan miserables, como estos.

3.2.10 La insatisfacción vital, la nostalgia y la búsqueda de la felicidad 

En el séptimo capítulo, donde el marqués se desahoga, contándole sus 

desgracias a don Julián, descubrimos a un don Pedro, totalmente, diferente al que se 

nos mostró al inicio de la obra. Progresivamente, el lector siente más odio hacia don 

Pedro a lo largo de la lectura de esta obra hasta el capítulo nombrado anteriormente. 

¿Qué ocurre en este capítulo para que el lector modifique su opinión con respecto a 

este personaje? Pues, bien, en este capítulo don Pedro le cuenta a don Julián que no 

lleva la vida feliz que a él le gustaría y que los causantes de su infelicidad son, tanto 

Primitivo, como su hija. De hecho, don Pedro querría despedirlos. Sin embargo, se ve 

en la obligación de mantenerlos, pues Primitivo ha implantado su ley: Primitivo asegura 

que, si contrata a otros sirvientes, los asesinará por robarle su trabajo. Por otra parte, en 

contraste con lo que el lector pueda opinar, el marqués desearía casarse y vivir felizmente 

con su esposa y los hijos que tuviera con ella. En definitiva, el marqués logra mediante 

esta confesión, que el lector aborrezca a Sabel y a su padre y que, al mismo tiempo, 

sienta lástima de él. Ahora bien, la realidad está muy lejana de la fantasía de don Pedro. 

Cuando la vida le otorga la oportunidad de vivir felizmente con Nucha, su carácter y 

su forma de ser lo estropean. Es en este momento cuando, verdaderamente, el lector 

debe sentir lástima por don Pedro, porque acusa a los que le rodean de su infelicidad. 

Sin embargo, el único culpable de la misma es él mismo. Psicológicamente, esta es una 

verdadera enfermedad, por consiguiente, advertimos que Pardo Bazán ya empieza a 

introducir nociones psicológicas en los personajes de una novela.

3.2.11 La preferencia por tratar ambientes urbanos 

Pardo Bazán no traza la descripción de una ciudad plenamente, pero se sirve 

de la comparación del ambiente rural y el urbano para que sobresalgan las miserias y 

las maldades de la sociedad de aquella época. Irónicamente, retrata el ambiente rural al 

principio de la obra y, después, dibuja el urbano para que, mediante esta comparación, 

nosotros mismos obtengamos la conclusión de que una vida miserable se podía llevar, 

tanto en la ciudad, como en el campo. El mundo rural es un mundo inmóvil, presidido por 

la insolidaridad y la pasividad ante las injusticias. Palabras, como egoísmo, prejuicios, 

envidia, crueldad, etc., son las que sobresalen en su pintura. Al mismo tiempo, denuncia 

el caciquismo, que conlleva la ineptitud o la rapacidad de los políticos, pues se aprecia 

más fácilmente a través de un cuadro del mundo rural.
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Conforme a la opinión de don Pedro, la ciudad es un lugar donde discurre una 

vida sin vida, por consiguiente, de nuevo, se nos presentan muestras de la más absoluta 

miseria, con la que se codea la despreocupación de los señoritos:

Pardo Bazán nos demuestra que está usando auténtica terminología técnica por medio 

del médico Máximo Juncal, quien comenta el poco saludable estado de las mujeres en la 

aldea, y se queja de la sedentaria vida urbana que crea un exceso de linfa en la sangre so-

bre todo en el capítulo 17 donde coloca a Nucha entre “las linfático-nerviosas” (ROMERO, 

2000, p. 227;230).

4 Conclusión

Por mucho que le disguste al mismísimo Zola, el cual insiste, frecuentemente, 

en que “el naturalismo de esa señora es puramente formal, artístico y literario” (JIMÉNEZ, 

1977, p. 113), es innegable que se respira un ambiente naturalista en Los pazos de 

Ulloa. No obstante, como el lector habrá podido comprobar gracias a este trabajo, Pardo 

Bazán se sirve de muchos de los principios que Zola forjó. Ahora bien, claro está, esta 

autora elabora su propio estilo particular, pues no los obedece a raja tabla. Resulta 

evidente que es imposible la total sumisión de esta autora a la dureza que encontramos 

en los textos del propio Zola, posiblemente, debido a la condición católica y militante 

de su autora. En definitiva, a partir de las pautas que Zola fijó para definir el naturalismo, 

podemos aseverar que existen rasgos naturalistas, tanto temáticos, como estructurales, 

en esta obra.
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Introducción

Esta investigación nace de la curiosidad generada por comentarios deportivos 

en Brasil acerca de una posible extinción del uso de los apodos, sobre todo los despectivos, 

en nuestro fútbol. Medios televisivos como el programa Redação Sportv o en narraciones 

radiales, como en Itatiaia, cuando se les ocurren espacios para burlas entre locutores, 

ocasionalmente suscitan esta posibilidad. Tal vez, debido a las generaciones de quienes 

narran o comentan partidos su “ausencia” genera pérdida de humor en el fútbol.

En un contexto social en el que el bullying pasa a ser más difundido y 

debatido de manera más amplia, se levanta la conjetura inicial de que esta sea una 

posible motivación para una disminución de los motes entre futbolistas. Sin embargo, 

todavía no se han averiguado datos de manera científica que confirmen esta hipótesis 

en Brasil. En virtud de la cercanía con Brasil y su semejanza en la afición por el fútbol, 

este trabajo se dedica a investigar si esta hipótesis puede ser levantada en Argentina y 

trata de explicarla basándose en los resultados de la investigación de una monografía 

(CRUZ, 2017). 

Teniendo en cuenta el carácter humorístico del Diario Olé en el medio 

periodístico argentino, este artículo se detiene a describir, de manera apartada, el 

trabajo monográfico de Cruz (2017), si tal fenómeno ocurre en el fútbol con respecto a 

los jugadores y entrenadores. Para ello, las explicaciones se fundamentan de acuerdo 

con lo que explican los teóricos acerca de los nombres propios. Se entiende que el 

humor en Olé se hace presente en el ingenio con que se crean sus títulos y titulares, ya 

sea con burla, ironía y dichos populares, como a través de la informalidad, al nombrar a 

jugadores, entrenadores y clubes, sobre todo en los titulares, foco de esta investigación.

Uno de los artificios jocosos utilizados por este medio se da en el uso de 

apodos e hipocorísticos, denominados como subcategorías de los nombres propios 

(antropónimos), que difieren del nombre civil por su carácter informal. A título de 

identidAdes y bullyings: 
cAídA de los APodos desPectivos en el fútbol Argentino

Vinícius Pereira de Souza Cruz 
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ilustración de este tema y de cuáles ocurrencias se tratan, son ejemplificados en 1 y 2 

algunos de los apodos e hipocorísticos recolectados del Diario Olé para mejor cercanía 

con este tema: 

(1): Como música para tus oídos: 

Mambrú Angeleri, pieza importante del equipo, volvería ante Boca. 

“Espero que el DT me vea bien.” 1

(2): Masche y 10 más

El Diego elogió a Mascherano y dijo que “es mucho más que Riquelme y Messi”. También 

aseguró que “me preocupa la racha negativa de la Selección”, aunque bancó al Coco. “Me 

parece fantástico que se lo deje trabajar con total tranquilidad”, confesó. 2

Los ejemplos señalados son de las variadas construcciones de humor 

utilizadas por el periódico en la publicación de sus titulares que, con buena frecuencia, 

nombra a jugadores o entrenadores con sus respectivos apodos o hipocorísticos. 

En el ejemplo 1, se nota el apodo Mambrú dado al jugador Angeleri de 

Estudiantes de la Plata relacionado con un título que sugiere un tema musical. El humor 

producido se hace más entendible cuando se descubre que el origen del apodo tiene 

que ver con su físico, sobre todo su peinado, similar a los músicos de la banda de pop 

rock argentina Mambrú. 

En el ejemplo 2 la ocurrencia Masche es el hipocorístico de Mascherano, 

encontrado en el titular, y se caracteriza por la abreviación de su apellido. La explicación 

detenida acerca de las funciones de apodos e hipocorísticos, más adelante, se ampliarán 

en su sección correspondiente, sobre todo con los autores Amaral (2011), Alonso (2009) 

y Bajo Pérez (2002). De hecho, estas formas de nombrar a los jugadores se observan 

desde el período amateur del fútbol argentino. Menciones a las características de 

jugadores, como potencia para patear, velocidad, el físico, entre otros, encontradas 

en secciones históricas del periódico El Gráfico (otro importante periódico deportivo 

argentino), ilustran, quizás, uno de sus posibles difusores en la comunidad futbolera. 

Cruz (2017, p. 10) trae en su investigación que los apodos e hipocorísticos 

siempre estuvieron presentes en el fútbol argentino. Esta percepción se debe a la 

pluralidad étnica gracias a la inmigración, en el siglo XX, con la aparición de los primeros 

apellidos italianos y españoles (ARCHETTI, 2008, p. 265). Apodos como Gallego y Tano 

1  Olé, 16 oct. 2007. Disponible en: <http://edant.ole.com.ar/notas/2007/10/16/01520301.html>. Accedido 
el: 10 sept. 2019.
2  Olé, 10 sept. 2008. Disponible en: <http://edant.ole.com.ar/notas/2008/09/10/seleccion/01757270.
html>. Accedido el: 10 sept. 2019. 

(gentilicios) mencionan este origen étnico. De igual manera, las deformaciones de los 

nombres propios, categorizadas como hipocorísticos, vienen, en gran mayoría, de 

nombres latinos. Son ejemplos: Lalo (Carlos) y Nolo (Manuel).

Con la popularización del deporte, a mediados de la década de 20, los 

apodos tuvieron más difusión a través del periodismo. López (2012, p. 25-26) señala 

que los medios de comunicación de la época creaban apodos para los equipos. 

Recuerda la revista Crítica como responsable por apodar a clubes como San Lorenzo 

(Cuervos), Racing (Academia) y River Plate (Millonarios). Estos apodos, posteriormente, 

se difundieron por la colectividad futbolística argentina, de la misma manera que los 

nombres de los jugadores de aquella época. 

Otros aspectos que se destacan son las incorporaciones sintácticas de estas 

subcategorías de nombres propios, sea con la presencia de artículo o de forma escueta 

incorporándole una identidad al portador. Dando atención a estas identidades aportadas, 

la sección teórica se encarga de explicar las variadas características y aspectos de los 

antropónimos con enfoque en los apodos e hipocorísticos.

1 Principios teóricos

1.1 Características de los nombres propios (antropónimos)

Fernández (1999, p. 79) argumenta que el carácter marginal de los nombres 

propios (antropónimos) es un dificultador para que las gramáticas tradicionales españolas 

los clasifiquen como propios o comunes. Se apoya en lo complejo que es limitarlos 

mediante las relaciones intrínsecas que constituyen una lengua, de modo que pueden 

relacionarse con factores extralingüísticos y, por lo tanto, carecen de criterios para 

clasificarlos. 

Los criterios más sencillos para su clasificación, como nombres propios, son 

presentados por Trapero (1996) y Ariza (1993). Trapero (1996, p. 338) suscita que la 

distinción entre propio y común corresponde a la ortografía, dónde la letra mayúscula 

corresponde al nombre propio y la letra minúscula corresponde al nombre común.

Sin embargo, este apunte queda restringido solamente a la escritura, dejando 

un hueco para la manifestación de la oralidad. No obstante, Ariza (1993, p. 37) afirma que 

el nombre propio es aquel que ha dejado de ser común. Se acentúa este argumento, por 

ejemplo, en las palabras plaza y libertad que son nombres comunes, aunque, también, 

se puede considerarlas propias, en el contexto de especificación de lugar, como Plaza 

de la Libertad, nombre de una plaza importante de la ciudad de Belo Horizonte. 

A la diferenciación de propio y común se agrega la idea de atribución 

mencionada por Ariza, por la característica que los nombres propios tienen para referir 

o identificar (CRUZ 2017, p. 16). Además, se suma a un conocimiento social más que 
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lingüístico (ARIZA, p. 33) para diferenciarlos, pues se trata de contextos distintos. Incluso, 

menciona que todas las personas tienen un nombre, tal cual ocurre con ciudades, 

accidentes geográficos, entre otros. A su argumento se incluye el rechazo a la hipótesis 

de la existencia de anónimos. Tal hecho es considerado como desconocimiento social 

en determinados contextos, algunos anónimos serían los nombres de otras personas, 

ciudades, etc. Del mismo modo cuando la propia persona desconoce su nombre 

de registro civil por una amnesia, es decir, tales ocurrencias no significan que estos 

elementos no tengan nombre, sino que no es de conocimiento social en los contextos 

ejemplificados. 

Al fin y al cabo, Ariza complementa que, más que añadir mayúscula o 

minúscula (1993, p. 35-36) para que se distingan los nombres propios de los comunes, 

en la oralidad se hace comprensible esta diferencia debido a la atribución que se da a una 

persona o a un objeto. Ilustran su argumento los nombres flor y narciso (comunes), que 

representan objetos y características. Por otro lado, también los nombres Flor y Narciso 

(propios), pueden representar nombres de personas. En resumen, además del carácter 

ortográfico, la diferenciación entre propio y común, de acuerdo con esta afirmación, 

dependerá del contexto de habla. 

1.2 Los apodos e hipocorísticos (subcategorías de los antropónimos)

Becker (2018), en su trabajo, advierte con respecto a la limitación de nombres 

de santos, que implica en una supuesta repetición de estos nombres, en distintas clases 

sociales. Tal cuestión provocó cierta pérdida de prestigio social, debido al hecho de que 

muchos comparten los mismos nombres. Según Marsá (1990), cuando ya quedaban 

pocos nombres de santos, se recurrió al oficio de esas personas para distinguirlas en 

determinada sociedad. Sin embargo, se supone, también, que este recurso se limitaría 

más adelante. 

Los apodos difieren de los nombres de pila porque provienen de una 

naturaleza familiar, biológica, afectiva, que pueden hacer referencia negativa al físico 

o al comportamiento de una persona (ALONSO, 2009, p. 156). También es un recurso 

utilizado para distinguir a personas, pero se distingue por cumplir funciones que ya no 

alcanzan a los primeros nombres. Se nombra por la colectividad humana (OVEJERO, 1986, 

citado por ALONSO, 2009, p. 156), como los grupos sociales, familiares, estudiantiles, 

laborales, etc. 

Esta explicación suena razonable porque comprende a grupos numerosos de 

personas, que pueden tener diversos individuos con nombres idénticos y que dificulta 

una identificación exclusiva. De hecho, los apodos resaltan, de manera burlesca e irónica, 

rasgos físicos y comportamentales de individuos, que los hacen únicos en distintos 

grupos, es decir, la persona receptora del apodo adquiere una identidad frente al grupo, 

más perceptiva que su propio documento personal, pues están presentes características 

individuales que se hacen únicas a la mirada de esas personas.

Además, este tipo de tratamiento mediante los apodos involucra una fuerte 

relación de intimidad, mientras que los nombres propios son de contextos más formales. 

Salvo raros contextos, uno no se atreve a llamar por el apodo a una persona desconocida. 

Tampoco es posible que a la persona a la que se llama atienda a un desconocido por su 

apodo por, a veces, sentirse incómoda por el apodo que tiene.

Por este carácter burlesco y negativo dirigido a la persona receptora del 

apodo, en algunos casos, puede que se convierta en un verdadero sufrimiento para 

el apodado. Como ejemplo, llama la atención el reclamo del jugador Marcos Mambrú 

Angeleri. En la entrevista publicada en el periódico El Gráfico, en Redacción EG, 15 de 

diciembre de 2008, el entonces defensor del Estudiantes de la Plata señala su incómodo 

cuando citado por su apodo por el entrenador Carlos Bilardo: - “Habíamos perdido y, 

delante del plantel, me dice: ‘Angeleri, a vos no te pueden decir Mambrú. A un defensor 

de Estudiantes no le pueden decir Mambrú. Te tienen que decir Cacique, Toro, pero no 

Mambrú.’ La verdad es que ese apodo no me gusta ni un poquito”, concluye el jugador.

Además del incómodo expresado por Angeleri, se nota que ciertos apodos 

marcan terrenos singulares con respecto a la característica de los jugadores, que 

cumplen determinadas funciones tácticas. Como mencionado por Bilardo, a los 

defensores, por lo regular, se los apodan con nombres que recuerdan fuerza, autoridad 

y respeto. Son ejemplos: Roberto Mariscal Perfumo, Leonardo Jefe Astrada y Javier 

Jefecito Mascherano, jugadores que representan esta categoría. 

Diferente de Angeleri, hay jugadores que no se molestan con sus apodos, 

aunque socialmente pueden sonar como políticamente incorrecto a buena parte de la 

sociedad. Es ejemplo el exvolante de River Plate, Osmar Malevo Ferreyra. En la entrevista 

publicada en La Nación, el 19 de enero de 2006, Ferreyra explica que Malevo es un 

apodo dado por un colega de habitación en River, pero aclara que no tiene nada del 

conocido comisario represor tucumano, de igual apodo y apellido, muy actuante en favor 

del régimen militar argentino. Igualmente, más allá de las representaciones políticas, el 

término malevo se asocia a un tipo de comportamiento.

En cambio, los hipocorísticos se distinguen de los apodos, según Amaral 

(2011, p. 72), porque son nombres que derivan de los nombres propios de las personas, 

caracterizando una alteración morfológica (abreviación, aumentativo, diminutivo) de otro 

antropónimo. Bajo Pérez (2002, p. 3) los asocia a voces naturales de los nombres propios 

por su carácter onomatopéyico, es decir, se asocia la voz natural al lenguaje infantil, 

etapa de la vida donde se da la adquisición del habla y se hace más común, entre los 

niños, la abreviación de los nombres propios por el sonido que generan. De esta manera, 

los hipocorísticos suelen ser más aceptados que los apodos, pues vienen de un trato 

familiar y de manera eufemística, sin agregar características despectivas a la persona.
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Del fútbol argentino se sacan algunos ejemplos, como Leandro Pipi Romagnoli 

(San Lorenzo), Patricio Pato Toranzo (Huracán), Luís Marcelo Chelo Torres (Banfield), 

Ricardo Ricky Centurión (Racing), Lisandro Licha López (Racing), Norberto El Beto 

Alonso (ex River Plate). Estos hipocorísticos mencionados de los futbolistas son ejemplos 

clásicos de sus características y comúnmente utilizados por otras personas que portan 

nombres idénticos.

Alonso (2009, p. 159-162) establece la clasificación de tipos de hipocorísticos, 

que son ejemplificados en este artículo, de manera adaptada, con algunos de estos 

nombres ya citados del fútbol argentino:

• Acortamiento inicial: Se conoce como aféresis y consiste en una eliminación del segmen-

to inicial de la palabra. Ejemplo: Marcelo > Chelo. 

• Acortamiento intermedio: Consiste en la supresión de uno o más sonidos dentro de un 

vocablo: Ejemplo: Patricio > Pato. 

• Acortamiento final: Consiste en la supresión de la parte final del significante. Ejemplo: 

Ricardo > Ricky. 

• Acortamiento inicial e intermedio: Ejemplo: Norberto Alonso > Beto Alonso. 

Con respecto a los aumentativos y diminutivos, se encuentran dos ejemplos en 

la sección Opinión, publicada en el Diario Olé, el 5 de Mayo de 2016, en dos fragmentos 

en que son mencionados el delantero paraguayo Óscar Romero y el argentino Lisandro 

López. En este último, el aumentativo se nota por el sufijo añadido –azo.

Punto aparte acá. Lisandro López. Licha-lucha todas, aprovecha cada centímetro. Y cuan-

do sin merecerlo nos embocaron después de que Grimi perdió a Pratto, vino la pared del 

Huevo, penal y Lichazo. De ahí en más, el Equipo se acomodó todavía mejor y ellos es-

taban amineirados contra las cuerdas para darles el golpe de gracia. La cancha, muda, y 

Licha dos veces –la última, por qué, al ladito- y esa de Luli que casi se mete.

Los perdonamos en el primero pero más, mucho más en el segundo, cuando salvo la del 

travesaño los controlábamos. Y esas dos que nos perdimos, incluida la de Romerito… 

(Olé, Opinión, 5 mayo 2016).

Hay hipocorísticos que no aparecen en esta clasificación, pero que se asemejan 

por su carácter eufemístico y silábico, aunque no siempre tienen una relación fonética 

con el nombre propio. Es ejemplo el exjugador de San Lorenzo, Leandro Pipi Romagnoli 

que, según la entrevista publicada por el 5 de primera, cuenta que este hipocorístico viene 

del habla de su hermana menor. Bajo Pérez (2002, p. 34), acerca de los hipocorísticos, 

también afirma que nuevos hipocorísticos siempre aparecen en la lengua española y 

se hace, así, reconocido por el nativo de la lengua. A fin de cuentas, este hipocorístico 

tal como otros del fútbol argentino se asemeja mucho, en el carácter eufemístico, a la 

distinción de los apodos, que ya comparte de características más burlescas.

Teniendo en cuenta todo lo explicitado hasta ahora, vemos que la investigación 

de Cruz (2017) se centró en averiguar, de manera diacrónica, si hay cambios significativos 

que puedan indicar nuevas tendencias con respecto a la forma de referirse a los jugadores 

y cuáles serían sus implicaciones. A continuación, se presenta la descripción de su 

metodología para mejores explicaciones.

2 Principios metodológicos

Como mencionado en la sección introductoria, se eligió el Diario Olé por su 

carácter humorado, sobre todo en sus titulares por los juegos de palabras que involucran 

nombres de jugadores, entrenadores y clubes. De su página también se destaca la 

informalidad a través del tratamiento para referirse a estos ex y actuales atletas por sus 

apodos e hipocorísticos que contemplan dos de las subcategorías de los antropónimos, 

foco de la investigación. 

Por esta razón, se recogió a 200 enlaces del sitio y se dividió en partes iguales, 

para dos períodos distintos, formando 100 enlaces para el período 2007-2008 y 100 

enlaces para el período 2016-2017 con la finalidad de formar un corpus. Se adoptan 

estos dos períodos para una comparación diacrónica por considerarlos razonables para 

posible variación, teniendo en cuenta las nuevas generaciones que ingresan al fútbol 

profesional y los que luego se retiran del deporte. Además, según su justificación, se optó 

por esta delimitación de períodos por la disponibilidad de datos y fuentes de búsqueda 

de noticias antiguas en esta página web en el buscador Google consultadas en el enlace 

<http://edant.ole.com.ar/edicant.html>. 

Para comparar los resultados de ocurrencias encontradas, con el fin de 

averiguar la diacronía entre los períodos seleccionados, se tomó como criterio la creación 

de categorías de acuerdo con la motivación de los apodos. Son ejemplos: Turco Asad 

(gentilicio), Virrey Bianchi (título de jerarquía), Flaco Pastore (aspecto físico), Vitamina 

Sánchez (alimento) etc.

De esta manera se establece como clasificación:

a) alimentos; 

b) animales; 

c) aspectos físicos; 

d) comportamentales; 

e) gentilicios; 
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f) objetos; 

g) personajes/ homenajes; 

h) títulos; 

i) hipocorísticos; 

j) no encontrados.3 

En cuanto a la recolección de enlaces para formar el corpus se toma como 

criterios:

A) Participación de clubes argentinos en la Primera División en los períodos 2007-2008 y 

2016-2017 con noticias publicadas en el Diario Olé;

B) Noticias relacionadas a la Selección Argentina o clubes extranjeros en que se mencionan 

los nombres de jugadores o entrenadores argentinos.

Cruz (2017) explica que tomó estos dos criterios con el propósito de evitar 

repeticiones o tendencias de que algún club apareciera con mayor frecuencia que los 

demás. De esta forma, conforme su explicación, se evitó que se privilegiara equipos 

como Boca Juniors o River Plate, por su popularidad, y que se olvidara de equipos como 

San Martín, Lanús, entre otros, por ser menos populares. No obstante, se entiende que 

hay un modelo comercial de las publicaciones que, en general, presentan una tendencia 

a dar más énfasis en los noticiarios de los clubes considerados más grandes (River Plate 

y Boca Juniors) por su popularidad en Argentina. Por consiguiente, en su opinión, estos 

criterios podrían abrir posibilidades de resultados más heterogéneos y más amplios en 

cuanto al fútbol argentino. 

Algunas repeticiones, acerca de jugadores o entrenadores, fueron aceptadas 

bajo la condición que se tuviera apodos distintos para su correspondiente o apodos 

e hipocorísticos que los mencionen. Son ejemplos: Martín Palermo (El Loco, El Titán), 

Lionel Messi (La Pulga, Lio), Javier Mascherano (Jefecito, Masche). También se admitió 

nuevas incorporaciones de hipocorísticos en la recolección, en que se mencionan el 

hipocorístico agregado al sufijo gol. Son ejemplos: Cavenaghi (Cavegol), Batistuta 

(Batigol).

Su trabajo tomó como período para montar este corpus los meses de julio, 

3  El autor aclara que la clasificación “no encontrados” se creó con el propósito de no clasificar 
equivocadamente a las demás categorías por nombres de desconocidas motivaciones, bajo el riesgo de 
ser un apodo o hipocorístico y por la falta de fuentes fiables, de modo que no comprometiera el resultado 
final.

agosto y septiembre de 2017. Además de los criterios mencionados previamente, se 

consideró este método heterogéneo por su amplitud y por las diversas suscitaciones 

a lo largo del trabajo monográfico. De acuerdo con su pretensión, la investigación 

fue cuantitativa, por su recolección de datos y cualitativa por la interpretación de los 

resultados, de acuerdo con las teorías expuestas en el trabajo (CRUZ, 2017).

A continuación, se presentan los principales resultados con la finalidad de 

posibilitar apropiadas explicaciones. 

3 Principales resultados

Esta sección se detiene a presentar dos datos acerca de la recolección, con el 

fin de averiguar la variación de tratamientos con respecto a las destacadas subcategorías 

de los antropónimos, apodos e hipocorísticos de los jugadores y entrenadores del fútbol 

argentino. Además de observar los resultados, también se tratará de explicar sus posibles 

implicaciones de acuerdo con lo expuesto en la parte teórica. 

Veamos, primeramente, la tabla con todas las motivaciones categorizadas 

puestas en corpus ya cuantificada y con los respectivos resultados sumados en la 

recolección.

Tabla – Resultados de la recolección en los períodos 2007-2008 y 2016-2017

2007-2008 2016-2017

Motivación Número Porcentaje Número Porcentaje

Hipocorísticos 22 22% 35 35%

Aspectos físicos 25 25% 13 13%

Animales 10 10% 11 11%

Gentilicios 9 9% 9 9%

Alimentos 4 4% 5 5%

Personajes/
homenajes

5 5% 11 11%

Comportamentales 5 5% 3 3%

Objetos 3 3% 1 1%

Títulos 3 3% 2 2%

No encontrados 14 14% 10 10%

Total 100 100% 100 100%

Fuente: Cruz (2017, p. 30).

Esta tabla presenta los resultados cuantificados de acuerdo con su porcentaje 

en los respectivos períodos seleccionados. Se observa una mayor frecuencia de registros 
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de motivaciones de apodos que mencionan carácter físico, nombres de animales y los 

hipocorísticos. Sin embargo, comparados los dos períodos (2007-2008 y 2016-2017), 

se observa una caída de frecuencia con respecto a los apodos de carácter físico y un 

aumento en la frecuencia de hipocorísticos. 

El gráfico 1 presenta de manera detenida el recorte de las motivaciones que 

obtuvieron los resultados más relevantes que permiten explicar acerca de esta variación.

Gráfico 1 – Principales resultados del corpus

Fuente: Cruz (2017, p. 32).

En el gráfico se observa lo que nos indica la tabla anterior: la variación sobre 

el aumento de la frecuencia del uso de hipocorísticos y la caída del uso de los apodos 

de “aspecto físico” en el período 2016-2017. Esta variación, a lo mejor, apunta hacia 

la preferencia por el trato social menos despectivo entre el cuerpo técnico. Además, 

se supone que este posible cambio de relación, tal como ilustrado por el gráfico, se 

relacione con esta época reciente en que se discute más sobre el bullying en la sociedad, 

sobre todo en las escuelas. Es ejemplo de esta discusión el origen de la Asociación Civil 

Equipo ABA, en el año 2010 con su enfoque de combatir la violencia escolar causada 

por el bullying entre los niños.

Refuerza esta posibilidad el ingreso de nuevos atletas al fútbol profesional que 

pueden promover este cambio social en el ámbito deportivo que, de igual modo, también 

se relaciona con la sociedad argentina. Aunque la metodología tenga la pendencia, en 

este aspecto, del enfoque etario de los futbolistas, la suposición se da por la constante 

renovación de nombres en este deporte.

Con respecto a la motivación “personajes/homenajes”, de acuerdo con la 

tabla, se observa su aumento de frecuencia, donde aparece con más que el doble, 

cuando hacemos una comparación con su propia categoría en el período 2007-2008. Su 

resultado empata con la motivación “animales” (11%). Este dato tiene cierta relevancia 

porque esta categoría, en comparación con los “animales”, tiene aspecto más místico 

que despectivo en la forma de apodar, pues apelan a elementos fantasiosos como brujas 

y payasos, que aluden a personajes infantiles, mientras que la motivación “animales” 

puede señalar, además de la característica personal, la semejanza física despectiva de 

la persona. Apodos como Mono, por ejemplo, pueden aludir tanto a la agilidad de uno 

como al tono de color de una persona. 

Por último, la motivación “no encontrados”, se observa con buena frecuencia 

en ambos períodos y deja la interrogativa lingüística de este trabajo, esto es, en cuál 

categoría motivacional se puede encajarlos. Su característica bisílaba se asemeja a los 

hipocorísticos que son conocidos por su carácter más eufemístico. Sin embargo, se 

puede aceptar, también, que algunas de estas palabras son incorporadas de los pueblos 

originarios de Argentina, que dejan su contribución lingüística, observada con cierta 

recurrencia en la lengua. Se hace necesaria una investigación más minuciosa para saber 

cuáles son sus posibles motivaciones. 

Consideraciones finales

De acuerdo con el principal resultado presentado de la investigación de Cruz 

(2017), es posible inferir que el fútbol argentino tiende a la reducción de frecuencia 

del uso de apodos, sobre todo aquellos que resaltan aspectos despectivos. Esta 

tendencia se confirma por el número expresivo del uso de hipocorísticos, en relación 

a los demás, en el período 2016-2017, donde aparece con casi más que el triple de la 

motivación “aspecto físico”, segundo puesto en el ranking de resultados. Tal variación, 

en comparación con el período 2007-2008, demuestra la posible preferencia por un trato 

social menos despectivo entre el cuerpo técnico.

Refuerza esta suposición el hecho de que toda la fuente de datos, para el 

corpus, se ha sacado de los enlaces del Diario Olé. Además, este posible cambio de trato 

social puede tener como implicación la discusión del bullying en la sociedad argentina. 

El acto de poner apodo se encaja a un tipo de violencia verbal, dependiendo de quien o 

quienes lo tome como agresión o mínimamente molesto.

La entrevista del jugador Angeleri, destacada en la sección teórica, trae la 

importancia de cómo se dan los apodos, que pueden caracterizarse por su imposición a 

través de determinados grupos sociales en que los participantes son víctimas, agresores 

y espectadores, tal como señalado por el Equipo ABA. Aún según el teórico Alonso 

(2009), los apodos pueden convertirse en algo desagradable para la persona apodada y 

esto se justifica, en general, por su carácter despectivo. 

Igualmente, los apodos aportan muchas identidades a la característica del 
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jugador, tal como mencionado en la entrevista de Angeleri, sobre el tipo de apodo que 

se espera de un defensor. Aparte, se hace reivindicable para hacerse distinguible entre 

los demás colegas de equipo y especialmente para los espectadores, formados por los 

hinchas y medios de comunicación. De este último, vale destacar los estudios de López, 

acerca de los apodos dados a equipos argentinos a través de la prensa deportiva local 

y extraer inferencias, tales como, Academia a Racing por su estilo más técnico de juego 

y Millonarios a River Plate por la situación financiera del club en determinada época, por 

pertenencia a una determinada clase social, etc. En otras palabras, el apodo cumple el rol 

de aportar una identificación mayor que el propio nombre, pues nace de características 

extralingüísticas que, más allá de un identificador propio, refuerza o acentúa rasgos 

considerados únicos de determinados grupos sociales, en este caso el fútbol. 

El reclamo de Angeleri, en la publicación de El Gráfico, deja escapar que una 

vez apodado es difícil desvincularse del apodo. Esta observación abre la posibilidad de 

inferir que otros tantos futbolistas también pasan por esta inconformidad, aunque se 

hayan investigado pocos relatos o que hayan sido poco difundidos y publicados. 

Según Bajo Pérez (2002, p. 34), nuevos hipocorísticos aparecen siempre en 

la lengua española y son reconocidos así por el conocedor de determinada variedad. La 

predominancia de los hipocorísticos en el resultado final, frente a los apodos, revela una 

tendencia de un trato social menos despectivo, por sus características descritas en la 

parte teórica.

En definitiva, este artículo busca traer reflexiones acerca de identidades y del 

bullying, a través de la variación diacrónica observada en parte del trabajo monográfico 

de Cruz (2017), de acuerdo con el corpus formado en su investigación. Tales reflexiones 

llevan a suponer, también, que este posible cambio se dé en otras partes de la sociedad 

argentina, por el hecho de que buena parte de jugadores vienen de una clase social 

baja. Además, también viene con el propósito de aportar a las futuras investigaciones 

una contribución acerca de los antropónimos y sus subcategorías, como también los 

estudios sobre el fútbol a nivel académico, por su relevancia social, cultural, política e 

histórica. 
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