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CONTEXTUALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

Base do projeto pedagógico do curso de Letras – ESPANHOL aqui delineado é o 

projeto político-pedagógico do curso de Graduação – Letras Estrangeiras de 2006, na 

época largamente discutido em todas as instâncias e aprovado pela Câmara de Ensino de 

Graduação (Resolução Nº 001/CEG/2007, de 14 de março de 2007). A documentação 

consta de quatro aprovações parciais, a saber a primeira fase-sugestão de nova estrutura 

curricular (Portaria Nº 300/PREG/2006), a segunda fase-sugestão (Portaria Nº 

081/PREG/2007), a terceira fase-sugestão (Portaria Nº 242/PREG/2007), a quarta fase-

sugestão (Portaria Nº 122/PREG/2008). 

Em 2010, a Diretoria de Regulação e Supervisão da Educação Superior da 

Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, em Ofício circular Nº 

02/2010-CGOC/DESUP/SESu/MEC, comunicou que com “base no Parecer CNE/CP nº 

9/2001, a Secretaria de Educação Superior entende que a Licenciatura tem finalidade, 

terminalidade e integralidade própria em relação ao Bacharelado, exigindo-se, assim, 

projeto pedagógico específico. Levando-se em conta tal aspecto e em virtude da 

existência, no cadastro e-MEC, de cursos tipo Bacharelado/Licenciatura, faz-se 

necessária a desvinculação desses dois graus.” 

Determina o mesmo documento que “os cursos serão totalmente independentes, 

possuindo cadastro e atos regulatórios próprios em relação ao ciclo avaliativo seguinte. 

Haverá, portanto, a necessidade de elaboração de novo projeto pedagógico para cada 

curso (...).” Em seguida, a diretoria sugeriu denominações novas, “Letras – Espanhol” 

ao invés de “Letras – Língua Espanhola e literaturas de língua espanhola”. O colegiado 

do curso de graduação em Letras aprovou a sugestão (Ata 008 do dia 11 de agosto de 

2010). O conselho da unidade também aprovou a alteração (Ata do conselho da unidade 

do CCE do dia 11 de agosto de 2011), colocada na Resolução Nº 12/CEG/2011, de 17 

de agosto de 2011. 

 

 

1.  ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA  

1.1  Contexto educacional 

O projeto do curso aqui apresentado tomou forma a partir de exaustivas discussões 

dentro do Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras (DLLE) da Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC) que visavam, principalmente, a elaboração de um 

currículo que contemplasse as especificidades de um diplomado em Letras Estrangeiras 

nos dias atuais. As principais referências para essa discussão foram os documentos que 

caracterizam a legislação em vigor, em especial as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, os Pareceres CNE/CES 492/2001 e 1363/2001 e a Resolução CNE/CES 

18/2002, e as reuniões do Fórum das Licenciaturas da UFSC.  

Em seu panorama mais amplo, o Projeto Pedagógico do Curso propõe que se 

propicie aos alunos/às alunas e aos professores/às professoras de Letras uma 

visualização das grandes dimensões abertas ao profissional da linguagem. Tal 

visualização objetiva (1) encorajar a criação de equilíbrio e relevância entre as 

atividades teóricas e práticas – em nível de ensino, pesquisa e extensão – relativas a 

cada uma das dimensões e (2) abrir perspectivas de concentração em uma ou mais 

dimensões, conforme o interesse acadêmico-profissional dos alunos/das alunas e do 

curso.  

Quatro dimensões, que se interpenetram, são propostas: a linguagem como 

sistema, arte, conhecimento e comportamento. Essas noções firmam-se na perspectiva 

sócio-semiótica de M.A.K Halliday, desenvolvida a partir dos anos 1970. O elemento 

de ligação entre essas dimensões serão textos e seus contextos. Note-se que o termo 
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texto não se restringe à linguagem escrita, mas engloba também a linguagem oral, bem 

como a comunicação multimodal, incluindo desde os elementos visuais mais simples 

até o cinema. Um filme, portanto, pode também ser estudado como um texto, inserido 

em determinado(s) contexto(s). 

Eis uma síntese das quatro dimensões: 

A linguagem como sistema focaliza a linguagem em si como recurso léxico-

gramatical que capacita o ser humano a criar (ou reconstruir, ou desafiar) significados 

(representações de aspectos da “realidade”) e estabelecer relações interpessoais. 

Privilegia-se aqui o estudo de textos com relação à sintaxe, vocabulário, semântica e 

pragmática, incluindo coesão e estrutura retórica, i.e., recursos que o escritor/falante ou 

o tradutor/a tradutora usa para indicar ao leitor/ouvinte como o texto se organiza e qual 

é a função ou as funções das várias partes do texto e do texto como um todo. A 

linguagem como sistema pode ser considerada como capacitadora do aspecto linguístico 

das outras três dimensões. 

A linguagem como arte se preocupa com textos de caráter literário e seus 

contextos. Essa dimensão inclui as disciplinas para o estudo da literatura, objetivando 

formar profissionais da linguagem interessados em explorar o texto literário de forma 

socialmente relevante. Esta dimensão do estudo e análise da linguagem – como as duas 

que seguem abaixo – é essencialmente multidisciplinar, podendo buscar seus subsídios 

teóricos em estudos literários, estudos culturais e mesmo linguísticos, entre outros. 

A linguagem como conhecimento busca atender e explicar os processos 

envolvidos na produção, compreensão e processamento de textos. Sob esse ângulo, a 

linguagem é vista como um fenômeno mental, uma forma de cognição. Nessa dimensão 

podemos incluir, por exemplo, as disciplinas relevantes ao estudo da aquisição e ao 

papel da memória humana durante o ato de leitura ou de tradução. Os subsídios teóricos 

para a linguagem como conhecimento podem advir principalmente da psicolinguística, 

da psicologia, dos estudos do cérebro humano e da cognição. 

Finalmente, a linguagem como comportamento busca estudar os textos como 

atividades semióticas de interação e de ação social. Procura descrever e explicar atos 

(ou macroatos) de fala, gêneros específicos e sua interligação com práticas e estruturas 

sociais, incluindo ideologia e poder. Sob esse ângulo, a linguagem e sociedade em seus 

diferentes contextos são vistas como interdependentes: a linguagem depende do social 

ao mesmo tempo que o constrói e reproduz. Nessa dimensão incluem-se, por exemplo, 

diferentes formas de análise de texto e do discurso. Os subsídios teóricos para o estudo 

da linguagem como comportamento podem derivar da sociolinguística, sociologia, 

etnometodologia, antropologia e filosofia, entre outras tradições de pesquisa. 

É importante observar que os textos - associados a contextos a serem igualmente 

estudados - resultam, na verdade, da interação simultânea entre as quatro dimensões 

acima. Estas subdivisões da linguagem devem ser vistas, portanto, não como 

delimitações rígidas, mas como parâmetros organizacionais, pedagógicos e 

metodológicos para enfoques de pesquisas e estudos específicos. Assim sendo, esse 

panorama procura ser suficientemente abrangente para propiciar a visualização de 

macrocoerência do currículo do Curso de Letras ESPANHOL - Licenciatura da UFSC 

aqui proposto. 

 

1.2  Políticas institucionais 

Segundo a sua Missão, aprovada pela Assembléia Estatuinte em 1993, a Universidade 

Federal de Santa Catarina tem por finalidade "produzir, sistematizar e socializar o saber 

filosófico, científico, artístico e tecnológico, ampliando e aprofundando a formação do 

ser humano para o exercício profissional, a reflexão crítica, solidariedade nacional e 
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internacional, na perspectiva da construção de uma sociedade justa e democrática e na 

defesa da qualidade de vida".  

Uma medida interessante da UFSC é a prática de oferecer 6 opções de língua 

estrangeira no vestibular; oferece-se alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, Libras 

ou português como segunda língua. Especificamente, a Resolução Nº 16/CGRAD/2012, 

de 12 de setembro de 2012, determinou uma prova na “Primeira Língua: Língua 

Portuguesa e Literatura Brasileira ou Libras” e uma prova na “Segunda Língua: 

Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Italiano, Libras ou Língua Portuguesa e Literatura 

Brasileira”.(Fonte:http://www.vestibular2013.ufsc.br/files/2012/09/Res16_CGRAD_20

12_vest2013.pdf) 

Este procedimento comprova a determinação e o comprometimento da 

universidade no que concerne a relevância do plurilinguísmo. 

 

1.2.1  Relevância do ensino de espanhol no Brasil  

Segundo Martínez-Cachero Laseca (O ensino do espanhol no sistema educativo 

brasileiro, 2008, p. 9), a aprovação em 2005 da Lei 11.161, conhecida como “Lei do 

espanhol”, veio a culminar um longo processo histórico seguido pelo ensino do 

espanhol no Brasil e, ao mesmo tempo, supôs um ponto de partida para toda uma série 

de iniciativas de conteúdo educativo, cultural, político e econômico. Não existe nenhum 

país no mundo com as dimensões do Brasil que tenha incluído em seu sistema educativo 

a obrigação de as escolas oferecerem o ensino do espanhol no Ensino Médio. 

Nos últimos quinze anos, cresceu a níveis nunca vistos a demanda do espanhol, 

não só no âmbito estritamente educativo, mas  também  no  empresarial.  E reconhecer a 

importância do domínio da língua espanhola no mundo globalizado é ponto recorrente 

em diversas discussões sobre o ensino desse idioma no Brasil (MORENO 

FERNÁNDEZ, 2005; SEDYCIAS, 2005; KULIKOWSKI, 2005, entre outros). 

Seguindo tais autores, elencamos alguns fatores que motivam o ensino de espanhol no 

panorama brasileiro. Primeiramente, a localização espacial do Brasil é fator favorável 

para o aprendizado do espanhol; fazemos fronteira com sete países hispânico-falantes. 

Logo, as relações comerciais e socioculturais são inevitáveis, no mínimo, nas regiões de 

fronteira. O reconhecimento da importância desses contatos culminou na criação, em 

1991, do Tratado do MERCOSUL: mercado comum dos países da América do Sul, do 

quais são membros Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, tendo ainda como 

associados Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Peru. Também os fortes investimentos 

realizados pela Espanha na última década devem ser ressaltados. 

Trazendo os argumentos para um microcontexto, cabe destacar a importância da 

língua espanhola em Santa Catarina, mais precisamente em Florianópolis, cidade a que 

se costuma outorgar – não oficialmente – o título de Capital Turística do Mercosul. 

Dados apresentados pela Santur (Santa Catarina Turismo S/A) corroboram tal 

pressuposto: em 2008, o estado recebeu 509 mil turistas estrangeiros (11% do total); 

destes, 78,53% eram argentinos, 11,86%, paraguaios, e 3,39%, chilenos (cf. jornal 

Folha Online). Vale acrescentar, ainda, a progressão do número de visitantes argentinos 

nesse estado: em 2005, o percentual era de 74,07%; em 2006, de 76,89% e, em 2007, de 

87,81%, cf. o Estudo de Demanda Turística realizado pela Santur. Assim, o crescente 

número de turistas hispânico-falantes em Santa Catarina, a influência geográfica supra 

mencionada e outros fatores socioculturais colocam em destaque a necessidade de 

profissionais. 

Nas últimas décadas, a questão da formação de professores, tanto inicial quanto 

continuada, tem sido objeto de reflexão e pesquisa. Nesse processo, são considerados, 

por um lado, os problemas encontrados nos modelos vigentes de formação, e por outro, 
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as dificuldades para o exercício profissional relacionadas às precárias condições de 

trabalho nas escolas. 

 A pesquisa sobre formação de professores demonstra que a formação do 

educador deve ser um processo de transformação pessoal, profissional e institucional. 

Assim sendo, cursos de formação de professor devem garantir a educação de 

profissionais que adotem uma postura reflexiva sobre sua prática e sobre a cultura 

escolar. Inseridos na dinâmica da sociedade, esses profissionais devem ser capazes de 

desenvolver ações participativas e questionadoras no seu espaço de atuação. 

No que diz respeito à formação de professores de Língua Espanhola e 

respectivas Literaturas, além dessas considerações iniciais, há que se considerar 

discussões contemporâneas derivadas tanto do questionamento do processo histórico e 

social da construção do conhecimento científico e cultural, quanto de sua relação com a 

escolarização.  

Como já foi mencionado, o ensino de língua espanhola como língua estrangeira 

(ELE) deve ser obrigatoriamente oferecido nas escolas públicas e particulares em 

função da Lei n° 11.161/05. Pela referida lei, as escolas da rede de ensino teriam até 

2010 para adaptar seus currículos do ensino médio à inclusão da língua espanhola e 

seria facultativo a inclusão da disciplina nos currículos dos quatro últimos anos do 

ensino fundamental, a partir da 5ª série.  

Esta demanda, advindas da oferta nas escolas públicas e particulares, estava 

estimada, segundo a Secretaria de Educação Básica/MEC (SEB), em aproximadamente 

dez milhões de alunos de língua espanhola no ensino médio. Porém, para atender este 

público, há atualmente, cerca de 14 mil professores nas redes pública e privada, sendo a 

maioria, 12.800, da rede pública.  

Estimativa feita pela Secretaria de Educação Básica do MEC aponta que o 

déficit de docentes na área chega a 19.800, sendo 13.254 para uma carga horária de 20 

horas semanais e o restante para uma jornada de 40 horas. Desse modo, a formação de 

educadores mostra-se uma tarefa complexa, em que se procura adequar a experiência 

profissional e os resultados de pesquisas na área à especificidade das demandas sociais. 

Como desdobramento deste forte estímulo aos Cursos de licenciatura Letras-

Espanhol existentes no Brasil, vários grupos de pesquisa se formaram no país e no 

exterior, instalando-se em programas de pós-graduação nas universidades brasileiras e, 

automaticamente, houve um incremento das pesquisas relacionadas à formação do 

licenciado em Letras-Espanhol, dado a carência de profissionais habilitados para 

atuarem nas escolas brasileiras e metodologias pertinentes ao ensino da língua 

espanhola 

 Assim, o curso de Letras Espanhol pretende oportunizar o desenvolvimento de 

atitudes reflexivas e investigativas, oferecendo-se instrumentos básicos para o exercício 

profissional da docência, levando-se em consideração a experiência prévia dos 

participantes. O eixo epistemológico que ordena o presente projeto é o de que a 

formação do educador é um processo contínuo, perpassando sua formação inicial. 

Este curso se alicerça na representatividade e presença histórica do DLLE e, 

particularmente dos docentes e pesquisadores da área de Letras Espanhol/UFSC em 

projetos à formação de professores, com projetos de pesquisa e extensão que propiciam 

uma melhor formação aos alunos de graduação e com a publicação de artigos, livros e 

materiais didáticos.  

 Destaca-se, nesse contexto, a parceria da Secretaria de Educação do Estado de 

Santa Catarina (SED) com o DLLE/UFSC na década de 80 (1985 a 1989) com o Projeto 

Piloto “Reintrodução das línguas estrangeiras modernas nas escolas de Santa Catarina”. 

Na década de 90 a SED e o DLLE/UFSC desenvolveram o Projeto Magister-Letras 
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(1997 a 2001) que teve por finalidade habilitar os professores de línguas estrangeiras – 

alemão, italiano e espanhol - atuantes no ensino público sem formação superior, nas 

regiões interioranas do Estado. Foram habilitados em Licenciatura de Língua Espanhola 

e literaturas correspondentes, 62 professores. Ressalta-se também a importante parceria 

da UFSC e outras IES com as embaixadas de língua espanhola, na elaboração e 

realização de cursos de formação continuada aos professores de espanhol em várias 

regiões do país. Também, ao que concerne a formação de professores e às necessidades 

reais deste público meta, ressaltamos o Curso de Especialização Español nuevos aportes 

y materiales LLE-UFSC (1999-2000) coordenado e ministrado pelo corpo docente da 

área de espanhol. 

  Igualmente, publicações de circulação nacional e internacional mantêm 

periodicidade desde os últimos 20 anos. Essas publicações, além dos pesquisadores, 

atingem a comunidade mais ampla de professores. Encontros, simpósios e congressos 

são organizados sistematicamente no Brasil e no exterior. As principais associações 

nacionais promotoras desses encontros e responsáveis pelas publicações são a 

Associação Brasileira de Lingüística Aplicada (ALAB), Associação Brasileira de 

Hispanistas, Associação Brasileira de Professores de Espanhol e Associação 

Catarinense de Professores de Espanhol.  

O estudo da Língua Espanhola e suas Literaturas é realizado, de forma 

sistemática pelos professores do Curso de Espanhol nos Programas de Pós-Graduação 

em Teoria Literária, Linguística e Estudos da Tradução, que até a presente data têm 

como resultado a produção de monografias, dissertações e teses que colaboram 

significativamente para a qualidade dos profissionais envolvidos em ensino, pesquisa e 

extensão.  

 

1.2.2  Aspectos de Mobilidade e de Inclusão social 

Vários são os programas de inclusão social que a universidade implementou nos últimos 

anos. Obstáculos ao acesso ocorrem cada vez menos. O acesso de cadeirantes aos 

prédios do CCE, porém, ainda traz alguns desconfortos, uma vez que apenas o prédio B 

conta com elevador. 

Destaca-se o trabalho institucional dos últimos anos com a finalidade de garantir 

direitos iguais para pessoas surdas e de organizar cursos de capacitação para surdos bem 

como cursos para intérpretes e tradutores. 

Outra política que a instituição apoia de forma expressiva é a iniciativa do 

Governo Federal de implementar cotas para grupos sociais que  historicamente sofreram 

ou até hoje sofrem discriminação. Em 2008, o Conselho Universitário da UFSC criou o 

Programa de Ações Afirmativas, reservando 20% das vagas de todos os cursos e turnos 

para estudantes que tivessem cursado os ensinos fundamental e médio em escolas 

públicas e 10% para estudantes pertencentes ao grupo racial negro, prioritariamente de 

escolas públicas. Além dessas vagas, foi autorizada também a criação de vagas 

suplementares para estudantes pertencentes a povos indígenas.  

Em 2012, após uma avaliação positiva dos resultados do Programa de Ações 

Afirmativas, o Conselho Universitário decidiu por sua continuidade, mantendo os 

mesmos percentuais e tipos de cotas para egressos de escolas públicas e negros e 

ampliando o número de vagas suplementares para indígenas. Posteriormente, o 

Congresso Nacional aprovou a Lei nº 12.711/2012, tornando obrigatória a reserva de 

vagas para estudantes de escolas públicas em todas as instituições de ensino federais 

(escolas técnicas, institutos e universidades).  

Assim, desde o vestibular para o ingresso em 2013, a UFSC começou a 

implantação da lei, mantendo, no entanto, como processo de transição do seu programa 
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local para a política nacional, a cota de 10% de vagas para estudantes pertencentes ao 

grupo racial negro e as vagas suplementares para indígenas.  

A nova Lei nº 12.711/2012, diferentemente das regras que orientaram até então o 

Programa da UFSC, exige que o estudante tenha cursado integralmente o ensino médio 

em escola pública, com cotas definidas em função da renda familiar e, dentro de cada 

uma destas, cotas étnico-raciais. Para o ingresso de 2014, a UFSC continua implantando 

a Lei nº 12.711/2012, devendo chegar em 2016 ao total de 50% de suas vagas, em todos 

os cursos e turnos, reservadas para estudantes egressos de escolas públicas.  

Os aportes legais que atualmente orientam a Política de Ações Afirmativas da 

UFSC são: Lei Federal nº 12.711/2012; Decreto nº 7.824/2012; Portaria Normativa nº 

18/MEC/2012; Resolução Normativa nº 22/CUn/2012; Resolução Normativa nº 

33/CUn/2013. (Fonte: http://www.vestibular2014.ufsc.br/files/2012/07/perguntas-e-

respostas-cotas-vest2014-web.pdf) 

 

1.3  Objetivos do curso 

Visando a formação de profissionais que possuam o domínio da língua estudada e suas 

culturas, para atuar como professor/professora de Espanhol, o Curso de Letras 

ESPANHOL - Licenciatura objetiva habilitar o aluno/a aluna para: 

- o uso da língua estrangeira, nas modalidades oral e escrita, em termos de recepção e 

produção de textos de diferentes gêneros; 

- a reflexão analítica sobre a linguagem como fenômeno comunicativo, epistemológico, 

educacional, psicológico, social, ético, histórico, cultural, político e ideológico; 

- o desenvolvimento de uma visão crítica sobre perspectivas teóricas adotadas nas 

investigações linguísticas e literárias que fundamentam sua formação profissional; 

- o desenvolvimento de uma postura acadêmico-científica frente às questões 

relacionadas à aquisição e desenvolvimento de uma língua estrangeira; 

- o exercício profissional com a utilização de tecnologias contemporâneas, seguindo os 

desafios do mercado de trabalho; 

- a percepção sobre a relação entre conhecimentos linguísticos, literários e tradutórios e 

o entendimento de contextos interculturais; 

- a atuação consciente e autônoma na busca de uma formação continuada e abrangente. 

 

1.4  Perfil profissional do egresso 

De acordo com o preconizado no Parecer NºCNE/CES 492/2001, que trata das 

Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Letras, entre outros, o Curso de 

Graduação em Letras ESPANHOL - Licenciatura da UFSC pretende formar 

profissionais que sejam capazes de lidar com a língua(gem) e com a interculturalidade, 

construindo e propagando uma visão crítica da sociedade. 

Em consonância com os objetivos propostos para o Curso, o licenciado em 

Letras ESPANHOL deve ter competência no uso da língua objeto de seu estudo, em 

termos (inter)culturais, funcionais e estruturais, envolvendo-se socialmente e assumindo 

posturas que contribuam para a consciência do outro. 

Alicerçado no tripé ensino-pesquisa-extensão, o licenciado em Letras 

ESPANHOL deve ter uma base consolidada de conteúdos e estar apto a atuar, 

interdisciplinarmente, como multiplicador de conhecimentos em áreas afins, e 

comunicar-se dentro da multidisciplinaridade dos diversos saberes que compõem a 

formação universitária em Letras. Nestes contextos, o licenciado em Letras 

ESPANHOL deve ser capaz de aprofundar-se na reflexão teórica e crítica sobre temas e 

questões relativas aos conhecimentos linguísticos, literários e tradutórios, beneficiando-



UFSC CCE DLLE Projeto Pedagógico do Curso de Letras Espanhol 
 

10 
 

se também de novas tecnologias para ampliar seu senso investigativo e crítico, 

investindo continuamente em seu desenvolvimento profissional de forma autônoma. 

Finalmente, o licenciado em Letras ESPANHOL deve estar compromissado com 

a ética, a responsabilidade ambiental, social e educacional e com as consequências de 

sua atuação no mundo do trabalho. 

O licenciado em Letras ESPANHOL – Licenciatura é um cidadão brasileiro que 

se familiarizou, no seu curso, com “diversos aspectos da história e da cultura que 

caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos [a 

saber, as culturas afro-brasileira e indígena], tais como o estudo da história da África e 

dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e 

indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as 

suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à historia do 

Brasil”, como consta a Lei Nº 11.645, de março de 2008. Não pode ser licenciado do 

curso de Letras ESPANHOL uma pessoa xenófoba, racista, insensível para questões a 

respeito da emancipação de grupos da população que sofreram, no decorrer da sua 

história, opressão, perseguição, falta de respeito e falta de igualdade.    

 

1.5  Estrutura curricular 

A organização curricular do Curso visa contemplar a exploração da linguagem nas 

quatro dimensões, propiciando uma formação ampla e atual. Seguindo as prerrogativas 

da legislação pertinente, a estrutura curricular se dispõe da seguinte forma: 

- disciplinas do núcleo comum, com conteúdos caracterizadores de Letras Estrangeiras, 

focalizando conteúdos linguísticos e literários, oferecidas aos alunos/às alunas de dez 

cursos, a saber, Curso de Letras ALEMÃO - Bacharelado, Curso de Letras ALEMÃO -

Licenciatura, Curso de Letras ESPANHOL - Bacharelado, Curso de Letras 

ESPANHOL - Licenciatura, Curso de Letras FRANCÊS - Bacharelado, Curso de Letras 

FRANCÊS - Licenciatura, Curso de Letras INGLÊS - Bacharelado, Curso de Letras 

INGLÊS - Licenciatura, Curso de Letras ITALIANO - Bacharelado e Curso de Letras 

ITALIANO - Licenciatura;     

- disciplinas específicas de Língua e Literaturas hispânicas, delineando o perfil 

específico do futuro licenciado; 

- atividades complementares, primando por atividades que proporcionem uma formação 

diversificada; 

- disciplinas com carga de prática como componente curricular, firmando o elo entre a 

teoria e a prática; 

- estágios supervisionados em escolas da rede pública de ensino com ESPANHOL na 

grade de disciplinas; 

- atividades acadêmico-científico-culturais (ACC). 

 

 

1.6  Núcleo comum 

Atualmente, o currículo do tronco comum dos cursos de Letras (Alemão, Espanhol, 

Francês, Inglês e Italiano) do Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras (DLLE) 

da UFSC é constituído por quatro grupos de disciplinas.  

Grupo I (centrado em conhecimentos gerais): Literatura Ocidental I e II.  

Grupo II (contempla a iniciação nos estudos de língua estrangeira): Introdução 

aos Estudos da Linguagem; Estratégias de Aprendizagem em LE; Estudos Linguísticos 

em LE; Introdução à Linguística Aplicada, Pesquisa LE.  

Grupo III (disciplinas que visam o estudo dos gêneros literários): Introdução ao 

Estudo da Narrativa, Introdução ao Estudo do Texto Poético e Dramático.  
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Grupo IV ( estudos voltados à tradução): Introdução aos Estudos da Tradução; 

Estudos da Tradução I e Estudos da Tradução II).  

A princípio, o objetivo dessa organização curricular é assegurar que todos os 

alunos de Letras Estrangeiras modernas recebam uma formação ao mesmo tempo 

cidadã, interdisciplinar e profissional, por meio de um o conjunto de disciplinas que se 

situam em espaço de interface de vários cursos, sem, no entanto, poderem ser 

caracterizadas como exclusivas de um ou de outro Curso de Letras Estrangeiras 

Modernas.  

 

1.7  Concepção de literatura dentro do currículo  

Nas disciplinas de Literatura Hispânica I, II, III e IV, previstas respectivamente para a 

5a., 6a., 7a. e 8a. fases do Curso de Letras Espanhol - Licenciatura, os programas de 

ensino estão em consonância com os objetivos anteriormente mencionados: por um lado 

pensar o tripé das atividades teóricas e práticas abertos ao profissional da linguagem, 

por outro, considerar a especialização do futuro profissional no âmbito da docência. A 

linguagem contempla as noções de sistema, conhecimento e comportamento, 

privilegiando no transcurso das disciplinas de literatura, sobretudo, a noção da arte 

através de textos e seus contextos, o que equivale à “função poética” da linguagem, 

conforme acentua Roman Jakobson (“Linguística e Poética”). Além do imaginário, o 

espaço literário se estende às questões de memória, história e cultura. A leitura é 

subjetiva, mas suscetível de implicações culturais, o que deve tornar mais abrangente o 

interesse pela narratologia, em virtude de que ela é concebida como atividade de análise 

cultural: “narratologia é o conjunto das teorias narrativas, textos narrativos, imagens, 

espetáculos, eventos, artefatos culturais que contam histórias. Esse tipo de teoria auxilia 

a compreensão, a análise e a avaliação das narrativas” (BAL, Mieke. Narratology. 

Introduction  to the Theory of Narrative).  

No processo de leitura comparada e análise dos textos, os estudantes apresentam 

significativa produção de sentidos. No lastro da compreensão aperfeiçoada dos 

conceitos teóricos previstos para cada fase do Curso através da bibliografia literária 

recomendada nos programas, surgem produções em forma de resenhas, artigos, 

traduções e textos originais. 

Através da Prática como Componente Curricular dos cursos de Literatura 

Hispânica os estudantes refletem sobre a abordagem didática da literatura e as 

possibilidades metodológicas em sala de aula. Com este intuito são propostas atividades 

como encenações, produção de textos e seminários, onde é requerido a manipulação 

ativa do material literário.   

O estudo da literatura espanhola é empreendido na sua diversidade cultural, 

tendo em conta os seus inícios na poesia popular (as jarchas moçárabes) e nas canções 

de gesta (el Cantar del Mío Cid), a extraordinária produção do chamado Século de ouro 

(s. XVI e XVII), com o estudo monográfico de El Quijote de Cervantes, até a literatura 

contemporânea, ressaltando sua pluralidade linguística (além da castelhana, também são 

mencionadas as literaturas catalã, galega e vasca). O estudo da literatura hispano-

americana é abordado no contexto latino-americano, fazendo constantes referências à 

literatura brasileira. Procura-se pensar a literatura latino-americana, não numa 

fragmentação nacional, mas como um fenômeno cultural amplio que responde a 

processos históricos e culturais comparáveis (respeitando a especificidade de cada 

região), como a condição colonial (A. Bosi). Nesse sentido são atendidas questões afro-

brasileiras e indígenas, e de gênero, conforme a lei 11.645, de 11/03/2008, Resolução 

no. 1, de 17/06/2004, artigo 1o., §1o., §2o. Assim, são previstas reflexões aprofundadas 

sobre o papel das culturas indígenas na sociedade atual, a partir da relação com as 
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culturas indígenas da Guatemala (estudo do texto maia Popol Vuh, ou da obra de 

Miguel Ángel Asturias), do México (na obra dos escritores Juan Rulfo, Rosario 

Castellanos ou Elena Garro) e do Peru (estudo da obra de Guamán Poma de Ayala e 

José María Arguedas); a cultura afro-brasileira está presente no diálogo com as culturas 

afro-caribenhas, nas obras do cubano Nicolás Guillén ou do porto-riquenho Luis Palés 

Matos, ou na vitalidade contemporânea que adquire na obra do argentino Washington 

Cucurto. 

 

1.8 Concepção de língua e linguística dentro do currículo 

A área dos estudos da linguagem e a abordagem da análise linguística exercem uma 

posição fundamental no curso de Licenciatura em Letras-Espanhol, tendo em vista o 

perfil vislumbrado para seus egressos: “profissionais que sejam capazes de lidar com a 

língua(gem) e com a interculturalidade, construindo e propagando uma visão crítica da 

sociedade.”  

Admite-se que os professores de língua estrangeira devem não apenas possuir 

conhecimento e domínio avançados da língua, como também serem capazes de 

posicionar-se criticamente frente aos fenômenos da linguagem, em seus diferentes 

níveis – fonético-fonológico, morfológico, sintático, semântico e pragmático – e 

concepções – formais, funcionais e discursivas. 

A Linguística insere-se no curso junto a os outros dois pilares principais do 

tronco comum – Estudos da Literatura e Estudos da Tradução –, sendo ofertada no 

curso de modo a atender, simultaneamente, alunos de Letras Espanhol e de outras 

línguas (Inglês, Italiano, Francês e Alemão).   

No que tange às disciplinas obrigatórias, os interesses da Linguística estão 

contemplados nas seguintes disciplinas: Introdução aos Estudos da Linguagem 

(LLE7040); Introdução à Linguística Aplicada (LLE7050); Estudos Linguísticos I 

(LLE7041); Linguística Aplicada I (LLE7051); Estudos Linguísticos II (LLE7042) e 

Linguística Aplicada II (LLE7052). 

A disciplina Introdução aos Estudos da Linguagem introduz os licenciandos aos 

conceitos de língua e língua(gem), às características da língua(gem) humana, a noções 

da complexidade da língua(gem) como objeto de estudo, ao binômio de prescrição e 

descrição, ou seja, à compreensão da gramática normativa tradicional que defende a 

norma padrão, e à linguística descritiva como ciência. Também se destaca a relação 

entre língua e sociedade, incluindo assuntos como a variação linguística, o preconceito 

linguístico e as abordagens de diferentes escolas de estudos linguísticos. A disciplina 

Introdução à Linguística Aplicada dedica-se ao estudo crítico sobre os fundamentos 

teóricos dessa linha, com ênfase sobre o processo de ensino/aprendizagem de línguas 

estrangeiras. Na segunda fase, a disciplina Estudos Linguísticos I  tem como ementa os 

níveis de análise linguística no plano da fonética, fonologia, morfologia, sintaxe e 

semântica. No mesmo semestre, os alunos aprofundam os temas da primeira fase em 

Linguística Aplicada I com o estudo crítico das possíveis áreas de atuação da 

Linguística Aplicada, como, por exemplo, ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras, 

análise do discurso, produção e avaliação de material didático, política educacional e 

uso de novas tecnologias. Na terceira fase, Estudos Linguísticos II contempla leituras de 

diferentes linhas desta ciência: Psicolinguística, Sociolinguística, Linguística Textual, 

Pragmática e Análise do Discurso. Também na terceira fase, a disciplina Linguística 

Aplicada II  estuda e avalia os suportes teóricos relacionados à formação de professores 

de línguas estrangeiras com vistas ao desenvolvimento de consciência crítica 

relativamente às práticas pedagógicas em diferentes contextos de aprendizagem.  
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Importa destacar que esse conjunto de disciplinas tenta dar conta de discussões 

centrais na área da Linguística, contemplando diferentes níveis de análise e abordagens 

teóricas. No entanto, por se tratar de uma área de tronco-comum – contemplando em 

uma mesma turma alunos de diferentes línguas e, consequentemente, com diferentes 

olhares e objetos de interesse –, torna-se imprescindível ofertar aos estudantes 

disciplinas cujas discussões linguísticas sejam direcionadas a seu idioma de trabalho. 

Nesse âmbito, o Núcleo Docente Estruturante tem inserido, no programa do curso, 

disciplinas optativas que dimensionam os estudos linguísticos à área do espanhol.  

Assim, em relação às disciplinas optativas, o curso contempla os estudos 

linguísticos em espanhol a partir da criação e oferta das seguintes disciplinas:  Aspectos 

linguísticos em Língua Espanhola (LLE 7289), cuja ementa é “estudo crítico de 

fenômenos linguísticos da língua espanhola, com ênfase na variação e mudança”; 

Tópicos especiais em Língua Espanhola I (LLE7276); Tópicos especiais em Língua 

Espanhola II (LLE7208); ambas de ementa aberta à área de especialidade do professor.  

Por fim, cabe mencionar a fala de Nina Spada (Universidade de Toronto) 

refletindo sobre a relevância da linguística na formação do futuro professor de língua 

estrangeira: 

Eu acredito que uma formação em Linguística é muito importante para os 

professores de língua estrangeira se essa formação for suficientemente 

abrangente, abordando aspectos formais, funcionais, pragmáticos e 

sociolinguísticos da linguagem. O professor com formação em Linguística 

deveria não apenas compreender o funcionamento da linguagem, mas 

também entender como o aluno faz esforços para aprender. Assim, o 

professor pode ter a sensibilidade para compreender os erros e outras 

características do desenvolvimento do aprendiz de língua estrangeira. Então, 

eu acredito que é importante para o treinamento linguístico incluir algo 

sobre como as línguas são aprendidas. Obviamente, os professores de língua 

estrangeira deveriam não apenas possuir conhecimento e domínio 

avançados da língua, mas também a habilidade de fazer esse conhecimento 

acessível e compreensível para o aluno. (SPADA, Nina. Linguística 

aplicada ao ensino de língua estrangeira: uma entrevista com Nina Spada. 

Revista Virtual de Estudos da Linguagem - ReVEL. Vol. 2, n. 2, 2004. 

Tradução de Gabriel de Ávila Othero). 

 

 

1.9  Concepção dos estudos da tradução dentro do currículo  

O Departamento de Língua e Literaturas Estrangeiras da Universidade Federal de Santa 

Catarina oferta os cursos de graduação nas áreas de alemão, espanhol, francês, inglês e 

italiano. Estes cinco cursos, abrigados na mesma macro-estrutura Letras Línguas 

Estrangeiras (LE), estão constituídos de disciplinas que pertencem ao tronco comum, ou 

seja, as mesmas disciplinas são ofertadas para todos os alunos por serem consideradas 

disciplinas de formação geral.  

Nesse cenário se localizam as três disciplinas de tradução, distribuídas na 

primeira, terceira e quarta fase, respectivamente. São elas: Introdução aos Estudos da 

Tradução (LLE7030); Tradução I (LLE7031); e, Tradução II (LLE7032). Estas três 

disciplinas tem por objetivo ampliar o conceito do aluno sobre língua, texto, cultura e 

tradução.  Além de proporcionar aos alunos uma reflexão da tradução no ensino de uma 

língua estrangeira, os estudos da tradução, visam despertar no discente o interesse pelos 

estudos da tradução, inclusive, como uma possibilidade de mercado de trabalho. Como 

resultado positiva dessa prática, pode-se destacar que 5 (cinco) professores do quadro de 
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Curso de Letras Espanhol atuam no Programa de Pós Graduação em Estudos da 

Tradução e acolhem projetos de pesquisa tão em nível de mestrado como doutorado de 

egressos do referido curso. 

Quanto ao conteúdo das disciplinas ofertadas na graduação, apresentam, 

gradativamente, um panorama histórico do surgimento da tradução, estudando as várias 

linhas teóricas, enfatizando a diferença de abordagem entre elas; discutem o processo de 

construção de sentidos no texto e sua relação com o público alvo; as diferentes 

estratégias tradutórias, seus suportes teóricos e suas aplicações nos diferentes contextos; 

a importância dos elementos culturais na construção do texto fonte e texto meta e 

impossibilidade de se separar língua-cultura.   

Durante os três semestres os alunos são expostos em atividades práticas que lhes 

comprovem, tanto sob a ótica do tradutor, quanto em propostas de uso da tradução no 

ensino de línguas, que a atividade efetivamente realizada em sala de aula, partindo de 

um texto-referência em língua portuguesa, versado para a língua estrangeira e vice 

versa, proporciona a conscientização da importância de todas as etapas tradutórias e a 

importância de cada aspecto: sintáticos, semânticos e pragmáticos das versões 

produzidas, bem como suas implicações culturais para o processo de tradução e para o 

trabalho do tradutor.  

 Com o exposto, acredita-se que os alunos do curso de graduação em Letras da 

Universidade Federal de Santa Catarina, ao cursarem as disciplinas de Estudos de 

Tradução, são contemplados com conhecimentos abrangentes que certamente 

enriquecerão sua futura vida profissional, tanto como tradutores ou professores de 

língua estrangeira. 

 

1.10  Lei 11.645 – Educação das relações étnico-raciais para o ensino de história e 

cultura afro-brasileira e indígena 

Lembrando o que foi dito no “Perfil profissional do egresso”, a saber: O licenciado em 

Letras ESPANHOL – Licenciatura é um cidadão brasileiro que se familiarizou, no seu 

curso, com “diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da 

população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos [a saber, as culturas afro-

brasileira e indígena], tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta 

dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o 

negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições 

nas áreas social, econômica e política, pertinentes à historia do Brasil”, como consta 

na Lei Nº 11.645, de março de 2008. Não pode ser licenciado do curso de Letras 

ESPANHOL – licenciatura uma pessoa xenófoba, racista, insensível para questões a 

respeito da emancipação de grupos da população que sofreram, no decorrer da sua 

história, opressão, perseguição, falta de respeito e falta de igualdade. Surge a questão 

da abordagem pertinente com vistas à conscientização e à alteração comportamental dos 

estudantes do Curso. “As Instituições de Ensino Superior incluirão nos conteúdos de 

disciplinas e atividades curriculares dos cursos que ministram, a Educação das Relações 

Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos 

afrodescendentes (...).” (Resolução Nº 1, de 17 de junho de 2004)   

O currículo do curso de Letras ESPANHOL – Licenciatura oferece uma grande 

variedade de possibilidades para essa inclusão de conteúdos e atividades. Sobretudo no 

tronco comum do início do curso a bibliografia se estende a discussões que trazem à 

pauta questões etnológicas e sociológicas que podem contribuir para um pensamento 

aberto às questões multiculturais, através de “Raízes do Brasil”, de Sérgio Buarque de 

Holanda,  “Casa Grande e Senzala”, de Gilberto Freyre, “O pensamento selvagem”, de 
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Claude Lévi-Strauss e “A inconsistência da alma selvagem”, de Eduardo Viveiros de 

Castro, ou os Manifestos de Oswald de Andrade. 

Conforme apresentamos no capítulo “Concepção de literatura dentro do 

currículo”, a literatura comparada se presta a um fortalecimento da identidade brasileira, 

bem como dos valores inerentes ao espírito crítico. Nesse contexto, a educação das 

relações étnico-raciais tem um lugar importante no currículo do curso, transcendendo as 

disciplinas de literatura, aos programas linguísticos, espaço no qual as variedades 

linguísticas cada vez mais adquirem papel relevante. 

 

1.11  Decreto 5.626/2005 – Disciplina de Libras  

A Lei Federal 10.436 de 24 de abril de 2002 reconhece a Língua de Sinais Brasileira 

(Libras) como uma das línguas nacionais. O Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 

2005 regulamenta a lei e estabelece, entre outras coisas, o ensino de no mínimo um 

semestre de Libras para alunos ouvintes nos cursos de Licenciatura. O principal 

objetivo, além de um conhecimento básico da estrutura da Libras e da Cultura Surda, é 

de desmistificar a surdez e reduzir preconceitos dos alunos ouvintes (= futuros 

professores) em relação a este grupo. Hoje em dia, o foco tanto na área da Educação dos 

Surdos quanto nos Estudos Surdos são as especificidades da língua e cultura dos 

Surdos, substituindo a abordagem assistencialista anterior de enquadrar a surdez na área 

de Deficiências ou Educação especial. 

Na UFSC, o departamento de Libras está radicado no Centro de Comunicação e 

Expressão e não de Ciências da Educação, assim demarcando o status de Libras como 

(apenas) mais uma língua estrangeira, baseada numa cultura diferente. Ao mesmo 

tempo, a UFSC é pioneira e centro de excelência nacional na área de Libras. Assim, os 

alunos do curso de Licenciatura em Letras Espanhol não apenas têm excelentes 

professores surdos de libras, mas também a oportunidade de conviverem com a 

considerável comunidade de acadêmicos surdos que vieram do Brasil inteiro para 

estudar no CCE, no curso de Letras - Libras (primeiro do país) e no nível de Pós-

Graduação, para praticarem a Libras com falantes nativos ou continuarem o estudo de 

Libras em disciplinas optativas oferecidas. Na prática, os alunos do curso de 

Licenciatura em Letras-Espanhol se mostraram muito abertos à experiência de conhecer 

uma língua tão diferente, também devido à presença de docentes do curso de Letras-

Espanhol que atuam nessa área na Pós-Graduação e aproveitam exemplos da área de 

Libras e Literatura Surda, por exemplo, nas disciplinas de literatura, tradução e estudos 

da linguagem para ampliar a visão dos licenciandos sobre o fenômeno da língua e 

comunicação em si. 

 

Língua brasileira de sinais I 

Ementa: Desmistificação dos mitos em relação à línguas de sinais. A língua de sinais 

enquanto língua utilizada pela comunidade surda brasileira. Introdução à língua 

brasileira de sinais: usar a língua em contextos que exigem uma comunicação básica, 

como se apresentar, realizar perguntas, responder perguntas e dar informações sobre 

alguns aspectos pessoais (nome, endereço, telefone). Conhecer aspectos culturais 

específicos da comunidade surda brasileira. 

 

 

1.12  Lei 9.795 – Políticas de educação ambiental  

Na esfera da Educação Ambiental, as Diretrizes Curriculares Nacionais ressaltam que o 

atributo “ambiental” deve ser compreendido “como elemento estruturante que demarca 

um campo político de valores e práticas, mobilizando atores sociais comprometidos 
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com a prática político- pedagógica transformadora”, não sendo empregado em 

referência a um tipo específico de educação. Em consonância a essa perspectiva, 

temáticas sobre políticas de educação ambiental perpassam diferentes disciplinas do 

Curso de Letras Espanhol - Licenciatura, emergindo como um tema transversal em 

aulas de conversação e leitura e produção textual, tanto de disciplinas optativas como 

obrigatórias.  Importa destacar a atenção dessa prática pedagógica em relação à Lei nº 

9.795/1999, regulamentada pelo Decreto, nº 4.281, de 25 de junho de 2002, ao 

mencionar que a Educação Ambiental deve estar articulada aos conhecimentos 

presentes em todos os níveis e modalidades do processo educativo. Conforme 

acrescentam as Diretrizes Curriculares Nacionais, em referência à Lei nº 9.795/1999, “a 

Educação Ambiental será desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua 

e permanente, não devendo se constituir disciplina específica no currículo de ensino, 

exceto nos cursos de pós-graduação e extensão e nas áreas voltadas ao aspecto 

metodológico da Educação Ambiental” (BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria 

de Educação Básica. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e 

Inclusão. Conselho Nacional da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais 

da Educação Básica. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013, p. 517). 

Vindo a tona com os primeiros relatórios do Club of Rome, órgão fundado em 

1968, as questões ambientais repercutiram e ainda repercutem nos mais variados 

contextos sociais. Esse assunto não é apenas desejado mas inevitável nas atividades do 

Curso uma vez que define essencialmente questão da sobrevivência humana. Dessa 

forma o conjunto de questões do meio ambiente, preservação da natureza, o conceito da 

sustentabilidade, uso responsável dos recursos naturais etc., está presente como tema de 

reflexão contemporânea, nas diversas disciplinas do Curso de Letras Espanhol- 

Licenciatura. 

 

1.13   Conteúdos curriculares  

1.13.1  Conteúdos curriculares das primeiras quatro fases 

Obs. As disciplinas das primeiras quatro fases são frequentadas por alunos/alunas do 

Curso de Letras ESPANHOL – Licenciatura e igualmente por alunos/alunas do Curso 

de Letras ESPANHOL – Bacharelado. 

 

Primeira fase 

LLE7020 - Introdução aos Estudos da Narrativa: Teorias da narrativa. Estudo de textos 

teóricos fundamentais para a compreensão e análise de autores e textos narrativos. 

 

LLE7030 - Introdução aos Estudos da Tradução: Conceitos e conscientização dos 

problemas teóricos e práticos da tradução. 

 

LLE7040 - Introdução aos Estudos da Linguagem: Introdução aos conceitos de língua e 

língua(gem); características da língua(gem) humana; a complexidade da língua(gem) 

como objeto de estudo; prescrição e descrição: da gramática normativa à linguística 

como ciência; língua e sociedade: a norma padrão; variação linguística; preconceito 

linguístico; escolas de estudos linguísticos. 

 

LLE7050 - Introdução à Linguística Aplicada: Estudo crítico introdutório sobre os 

fundamentos teóricos da Linguística Aplicada no que tange ao processo de ensino/ 

aprendizagem de línguas estrangeiras. 
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LLE7211 – Língua Espanhola I - Introdução aos estudos da língua espanhola. 

Compreensão e produção oral e escrita: apresentação e  análise dos mais diversos 

gêneros discursivos orais e escritos que permitam o aluno compreender e produzir 

textos que contemplem situações sociais da vida cotidiana e acadêmica. Informações 

pertinentes sobre características fonéticas, gramaticais e sociolinguísticas da língua 

espanhola. 

 

Código disciplina tipo h/a  aulas equivalentes Pré-

requisito 

LLE7020 Introdução aos 

Estudos da 

Narrativa 

obrig 72 4 LLE5381/LLV5933/7402  

LLE7030 Introdução aos 

Estudos da 

Tradução 

obrig 36 2 LLE5060/5160/ 5710  

LLE7040 Introdução aos 

Estudos da 

Linguagem 

obrig 72 4   

LLE7050 Introdução à 

Linguística 

Aplicada 

obrig 36 2 LLE5045  

LLE7211 Língua 

Espanhola I 

obrig 144 8 LLE5361  

 

Segunda fase 

LLE7023 - Introdução ao Estudo do Texto Poético e Dramático: Estudo de textos de 

teoria e crítica do texto poético, fundamentais para a compreensão e análise de 

poemas. Estudo de teoria e crítica do texto dramático. Estudo de textos teóricos 

fundamentais para a compreensão e análise de autores e textos pertencentes a esses 

gêneros. 

 

LLE7041 - Estudos Linguísticos I: Os níveis de análise linguística: fonética, fonologia, 

morfologia, sintaxe e semântica. 

 

LLE7051 - Linguística Aplicada I: Estudo crítico das possíveis áreas de atuação da 

Linguística Aplicada como, por exemplo, ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras, 

análise do discurso, produção e avaliação de material didático, política educacional e 

uso de novas tecnologias (PCC 36h/a). 

 

LLE7212 – Língua Espanhola II: Compreensão e produção oral e escrita: apresentação e 

análise dos mais diversos gêneros discursivos orais e escritos que permitam o aluno 

compreender, produzir e traduzir textos que contemplem situações sociais da vida 

cotidiana e acadêmica. Informações pertinentes sobre características fonéticas, 

gramaticais e sociolinguísticas da língua espanhola. 

 

código disciplina tipo h/a  aulas equivalentes Pré-

requisito 

LLE7023 Introdução ao Estudo 

do Texto Poético e 

Dramático 

obrig 72 4 LLV5932/7403   
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LLE7041 Estudos Linguísticos 

I 

obrig 72 4 LLV5601 ou 

7004 e 5602 ou 

7005 e 5104 ou 

7006 e 5102 ou 

7007 

LLE7040 

LLE7051 Linguística Aplicada 

I 

 

obrig 72 4 LLE5045 LLE7050 

LLE7212 Língua Espanhola II 

 

obrig 144 8 LLE5362 LLE7211 

 

 

Terceira fase 

LLE7021 - Literatura Ocidental I: Das origens ao século XIX. Estudo de obras 

representativas, através da leitura de textos traduzidos relevantes do ponto de vista 

estético e histórico-cultural. 

 

LLE7031 - Estudos da Tradução I: História da tradução e das teorias da tradução. 

Estudo diacrônico e sincrônico da atividade tradutória. Concepção da tradução, papel e 

prática do tradutor. Situação dos textos traduzidos em diferentes países e momentos 

históricos. 

 

LLE7042 - Estudos Linguísticos II: Disciplinas de estudos linguísticos: Psicolinguística, 

Sociolinguística, Linguística Textual, Pragmática e Análise do Discurso. 

 

LLE7213 – Língua Espanhola III: Produção oral e escrita: apresentação e análise dos 

mais diversos gêneros discursivos orais e escritos que colaborem na elaboração de 

textos orais, escritos e traduções em distintos gêneros textuais, adequando-os ao 

propósito comunicativo. Informações pertinentes sobre características gramaticais e 

sociolinguísticas da língua espanhola. 

 

código disciplina tipo h/a  aulas equivalentes Pré-

requisito 

LLE7021 Literatura Ocidental I obrig 72 4 LLE5606 ou 

LLV5931/7401  

LLE7020 

e 7023 

LLE7031 Estudos da Tradução 

I 

obrig 72 4 LLE5060 LLE7030 

LLE7042 Estudos Linguísticos 

II  

obrig 72 4 LLV5657 ou 

7009 e 5109 ou 

7011 e 5106 ou 

7012 e 5105 ou 

7017 e 7018 

LLE7040 

LLE7213 Língua Espanhola III obrig 144 8 LLE5363 LLE7212 

 

 

Quarta fase 

LLE7022 - Literatura Ocidental II: Estudo de obras representativas do século XX, 

através da leitura de textos traduzidos relevantes do ponto de vista estético e histórico-

cultural. 
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LLE7032 - Estudos da Tradução II: Teorias da tradução. Estudo e prática de tradução. 

Elementos constitutivos das teorias da tradução. Diferentes concepções e teorizações. 

Aplicação de modelos teóricos e de estratégias de tradução. 

 

LLE7052 - Linguística Aplicada II: Estudo e avaliação dos suportes teóricos 

relacionados à formação de professores de línguas estrangeiras com vistas ao 

desenvolvimento de consciência crítica relativamente às práticas pedagógicas em 

diferentes contextos de aprendizagem. 

 

LLE7060 - Pesquisa em Letras Estrangeiras: Estudo crítico introdutório sobre os 

fundamentos teóricos da pesquisa científica no que tange à área de língua e literatura 

estrangeiras e de tradução (PCC 18h/a). 

 

LLE7214 – Língua Espanhola IV (PCC 36 h/a): As principais unidades semânticas 

serão apresentadas com um enfoque semântico-nocional, permitindo aos alunos 

comunicarem-se em várias situações linguísticas. Tópicos de cultura hispânica. PCC: 

Exame crítico das práticas de ensino/aprendizagem da língua espanhola. 

 

código disciplina tipo h/a  aulas equivalentes Pré-

requisito 

LLE7022 Literatura Ocidental II obrig 36 2 LLE5605 LLE7020 

e 7023 

LLE7032 Estudos da Tradução II obrig 36 2  LLE7030 

LLE7052 Linguística Aplicada II obrig 36 2  LLE7050 

LLE7060 Pesquisa em Letras 

Estrangeiras 

obrig 72 4 LLE5016 e 

5017 ou  

5291 e 5292 

ou 

5375 e 5376 

ou 

5486 e 5487 

ou 5581 e 

5582 

 

LLE7214 Língua Espanhola IV obrig 144 8 LLE5364 LLE7213 

 Disciplina optativa optat 36 2   

 

 

1.13.2 Conteúdos curriculares das últimas quatro fases 

Obs. As disciplinas das últimas quatro fases são frequentadas por alunos/alunas do 

Curso de Letras ESPANHOL – Licenciatura exclusivamente.  

 

Quinta fase 

LLE7215 – Língua Espanhola V (PCC 72h/a): Estudo sistemático da fonética e 

fonologia da língua espanhola. Conhecimento teórico e prático da fonética e fonologia 

da língua espanhola, aplicação gramatical e comparações com o português. Enfoque 

semântico-nocional, permitindo aos alunos comunicarem-se em várias situações 

linguísticas.  PCC: Exame crítico das práticas de ensino/aprendizagem da língua 

espanhola. 
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LLE7221 – Literatura Hispânica I (PCC 36 h/a): Introdução ao estudo do texto literário 

hispânico. Estudo de crônicas, ensaios, cartas, comentários e diários característicos do 

Renascimento e do Barroco. PCC: Exame crítico das praticas de ensino de textos 

literários. 

 

MEN5604 – Didática D (PCC 12h/a): Educação escolar como fenômeno histórico-

social. Currículo e trabalho pedagógico no contexto escolar. As relações de ensino-

aprendizagem em contexto escolar. Mediações pedagógicas e suas relações com o 

ensino da área específica do curso  

 

PSI5137 - Psicologia Educacional (PCC 12h/a): desenvolvimento e aprendizagem: 

Introdução à Psicologia como ciência: histórico, objetos e métodos. Interações sociais 

no contexto educacional e o lugar do professor. Introdução ao estudo de 

desenvolvimento e de aprendizagem – infância, adolescência, idade adulta. 

Contribuições da Psicologia na prática escolar cotidiana e na compreensão do fracasso 

escolar. PCC: Atividade de prática de ensino: uso de questionário, entrevista ou 

observação direta para investigação dos fenômenos psicológicos estudados e elaboração 

de relatório (12/a). 

 

 

código Disciplina tipo h/a  aulas equivalentes Pré-

requisito 

LLE7215 Língua Espanhola V 

(PCC 72 h/a) 

obrig 144 8 LLE5365 LLE7214 

LLE7221 Literatura Hispânica I 

(PCC 36 h/a) 

obrig 72 4 LLE5382 LLE7020 

e 

LLE7023 

e 

LLE7214 

MEN5604 Didática (PCC 12h/a) obrig 72 4 MEN5131 ou 

MEN5601 ou 

MEN5132 ou 

MEN5134 ou 

MEN5135 

 

PSI5137 Psicologia 

Educacional: 

desenvolvimento e 

aprendizagem  (PCC 

12h/a): 

obrig 72 4 PSI5105 e  

PSI5106 ou 

PSI5107 

 

 

Sexta fase 

EED5187 – Organização Escolar (PCC 18 horas-aula): Teorias que norteiam o tema 

organização escolar e o currículo. Estrutura organizacional do sistema nacional de 

educação. Níveis e modalidades de ensino da Educação Básica. Projeto Político 

Pedagógico. A teoria curricular e os aspectos da ideologia, da cultura e do poder. O 

currículo e os ritos de exclusão. PCNs; Propostas Curriculares: estadual e municipais. A 

avaliação curricular. O currículo e as identidades sociais. 

 

LLE7216 – Língua Espanhola VI (PCC 54 h/a): Estudo da sintaxe do Espanhol. 

Enfoque semântico-nocional, permitindo aos alunos comunicarem-se em várias 
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situações linguísticas. PCC: Exame crítico das práticas de ensino/aprendizagem da 

língua espanhola. 

 

LLE7222 – Literatura Hispânica II (PCC 18 h/a): Estudo de momentos significativos do 

teatro hispânico e hispano-americano com leitura e análise de obras representativas. 

PCC: Experiência de montagem de obra em castelhano para estudo de recepção em 

escolas públicas que ofereçam cursos de Espanhol. 

 

MEN7050 – Metodologia do Ensino de Espanhol (PCC 36 h/a): Método, metodologia e 

abordagem. Diretrizes curriculares de línguas estrangeiras. Estratégias para o ensino das 

habilidades lingüísticas e da gramática. O ensino da cultura. Análise, produção e 

implementação de atividades de ensino e aprendizagem on- e off-line. Planejamento de 

aulas e avaliação. PCC: Planejamento de aulas e avaliação. Produção e avaliação de 

materiais didáticos e implementação de atividades de ensino. 

 

código disciplina tipo h/a  aulas equivalentes Pré-

requisito 

EED5187 Organização Escolar 

(PCC 18 horas-aula) 

obrig 72 4 EED5129   

LLE7216 Língua Espanhola VI 

(PCC 54 h/a) 

obrig 144 8 LLE5366 LLE7215 

LLE7222 Literatura Hispânica 

II (PCC 18 h/a) 

obrig 72 4 LLE5384 LLE7020 

e 

LLE7023 

e 

LLE7214 

MEN7050 Metodologia do 

Ensino de Espanhol 

(PCC 36 h/a) 

obrig 108 6 MEN5503 LLE7215 

e 

MEN5604 

 

 

Sétima fase 

LLE 7217 – Língua Espanhola VII (PCC 54 h/a): Continuação do estudo da sintaxe do 

Espanhol e estudo da lexicografia hispânica. PCC: Exame crítico das práticas de 

ensino/aprendizagem da língua espanhola. 

 

LLE7223 Literatura Hispânica III (PCC 36 h/a): Estudo de manifestações literárias 

hispano-americanas entre os séculos XIX, XX e XXI sobre autores, correntes e 

movimentos em diferentes regiões, a partir da historiografia, desenvolvendo habilidades 

específicas para leituras críticas de ficções, de ensaios, de obras dramáticas e relatos 

audiovisuais. PCC: Análise crítica de obras constitutivas do cânone literário de América 

Hispânica e observação dos modos de ensino deste nas escolas. 

 

MEN7051 – Estágio Supervisionado I – Espanhol: Observação participante e registro 

reflexivo sobre o ensino e a aprendizagem da LE no contexto escolar. Levantamento e 

análise de dados. Acompanhamento de atividades docentes no contexto escolar. 

Fundamentação e elaboração do projeto de docência. Aprofundamento teórico e 

metodológico. 
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código Disciplina tipo h/a  aulas equivalentes Pré-

requisito 

LLE7217 Língua Espanhola VII 

(PCC 54 h/a) 

obrig 108 6 LLE5367 LLE7216 

LLE7223 Literatura Hispânica 

III (PCC 36 h/a) 

obrig 72 4 LLE5383 LLE7020 

e  

LLE7023 

e 

LLE7214 

MEN7051 Estágio 

Supervisionado I – 

Espanhol 

obrig 234 13  

 

LLE7216 

e 

MEN7050 

 Disciplina Optativa optat 72 4   

 Disciplina Optativa 

Obrigatória 

optat 72 4   

 

 

Oitava fase 

LLE7224 – Literatura Hispânica IV (PCC 36 h/a): Introdução a obras representativas da 

Literatura Espanhola com estudo detalhado de Don Quijote de la Mancha .  PCC: 

Experiência de performances com poemas e relatos orais de capítulos del Quijote em 

castelhano dirigidos a público adolescente em escolas que ofereçam espanhol para 

discussão sobre a recepção. 

 

LSB7904 -  Língua Brasileira de Sinais (PCC 18 h/a): Desmistificação de ideias 

recebidas relativamente às línguas de sinais. A língua de sinais enquanto língua 

utilizada pela comunidade surda brasileira. Introdução à língua brasileira de sinais: usar 

a língua em contextos que exigem comunicação básica, como se apresentar, realizar 

perguntas, responder perguntas e dar informações sobre alguns aspectos pessoais 

(nome, endereço, telefone). Conhecer aspectos culturais específicos da comunidade 

surda brasileira. PCC: Sessões de prática de ensino, sessões de observação e de 

conversação. 

 

MEN70 – Estágio Supervisionado II – Espanhol: Aprofundamento teórico e 

metodológico do Ensino de línguas estrangeiras. Fundamentação e elaboração do 

projeto de docência. Estágio de docência. Elaboração e apresentação de relatório final.   

 

 

código disciplina tipo h/a  aulas equivalentes Pré-

requisito 

LLE7224 Literatura Hispânica 

IV (PCC 36 h/a) 

obrig 72 4 LLE5385 LLE7020 

e 

LLE7023 

e 

LLE7214 

LSB7904 Língua brasileira de 

sinais (Libras) 

obrig 72 4   

MEN7043 Estágio 

Supervisionado II – 

Espanhol 

obrig 252 14  LLE7217 

e 

MEN7051 
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 Disciplina Optativa optat 72 4   

 

 

 

1.13.3  Disciplinas optativas  

LLE7001 – Linguagem e filosofia 36 h/a 2 aulas 

LLE7002 – Literatura e filosofia 36 2 

LLE7004  – Educação a distância e língua estrangeira 72 4 

LLE7005 – Ensino e aprendizagem de português como língua 

estrangeira I 

72 4 

LLE7014 – Literatura e cinema A 36 2 

LLE7015 – Literatura e cinema B 72 4 

LLE7016 – Ensino de leitura 36 2 

LLE7018 – Tópico especial em EaD e língua estrangeira - B 72 4 

MEN5109 – Educação e Mídias 72 4 

LLE7071 – Tradução Literária Comentada 72 4 

LLE7073 – Tópico Especial em Língua I 36 2 

LLE7074 – Tópico Especial em Língua II 72 4 

LLE7075 – Tópico Especial em Ensino e Aprendizagem I 36 2 

LLE7076 - Tópico Especial em Ensino e Aprendizagem II 72 4 

LLE7077 – Leitura e Produção Textual Acadêmica I 72 4 

LLE7078 – Literatura Infanto-juvenil  72 4 

LLE7079 – Teoria e Crítica Literária 72 4 

LLE7208 – Tópico Especial em Língua Espanhola II 72 4 

LLE7270 – Estudos Dramáticos para uma Montagem Teatral 36 2 

LLE7271 – Do Texto Dramático ao Texto Espetacular: Proposta de 

uma Montagem Teatral 

36 2 

LLE7272 - Produção Oral em Espanhol I 36 2 

LLE7273 – Produção Oral em Espanhol II  36 2 

LLE7274 -  Produção Escrita em Espanhol I 36 2 

LLE7275 – Produção Escrita em Espanhol II 36 2 

LLE7276 – Tópico Especial em Língua Espanhola I 36 2 

LLE7277 – Tópico Especial em Literatura Hispânica I 36 2 

LLE7278 - Tópico Especial em Literatura Hispânica II  72 4 

LLE7279 – Estudos de Tradução em Espanhol I 36 2 

LLE7280 - Estudos de Tradução em Espanhol II 72 4 

LLE7281 – Tópico Especial em Poesia Hispânica I 36 2 

LLE7282 – Tópico Especial em Poesia Hispânica II 72 4 

LLE7283 – Tópico Especial em Literatura Hispânica III 72 4 

LLE7080 – Tópico Especial em Literatura I 36 2 

LLE7081 – Tópico Especial em Tradução I 36 2 

LLE7285 – Tópico Especial em Literatura Hispânica IV 72 4 

LLE7286 – Tópico Especial em Língua Espanhola III 72 4 

LLE7287 – Produção Oral em Espanhol III 72 4 

LLE7288 – Tópico Especial em Poesia Hispânica V 72 4 

LLE7289 – Aspectos Linguísticos em Língua Espanhola 72 4 

LLE7290 – Tradução em Ensino em LE 72 4 

LLE7291 – Análise de Livros Didáticos de Ensino de Espanhol 

Língua Estrangeira 

72 4 
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1.14  Metodologia 

Assentados na concepção dialógica da linguagem, documentos voltados para o ensino 

de línguas, como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e Organizações 

Curriculares Nacionais (OCN) tentam mostrar a ineficácia de um ensino formal 

dissociado das práticas comunicativas. Ambos os documentos, desenvolvidos sob a 

perspectiva da Linguística Aplicada (dentre outras), defendem que ensinar língua 

implica preparar o aluno a compreendê-la e utilizá-la nos diferentes contextos 

discursivos. Para isso, é preciso, além de ensinar a estrutura da língua, ensinar também 

o seu funcionamento, isto é, a língua usada em diferentes situações sócio comunicativas. 

Corroborando tal perspectiva, no Curso de graduação em Letras Espanhol, são 

suscitadas reflexões sobre os objetivos e metodologias envolvidos no processo de 

ensino-aprendizagem da língua estrangeira, fundamentando-se na literatura voltada para 

a linguagem como fenômeno sócio-interacional.  

A linguagem é um lugar de interação e de interlocução e o homem constitui-se 

como ser humano através das relações que estabelece por meio dela com os outros. Tal 

concepção tem embasamento nos estudos de Vygotsky e permite visualizar uma relação 

dinâmica e constitutiva entre o sujeito e a linguagem. Somam-se a este conceito os 

postulados teóricos de Bakhtin que defende a construção dialógica do conhecimento - a 

relação eu com o outro através da linguagem - e as diferentes práticas sociais do sujeito 

representadas em inúmeros gêneros textuais.  

Partindo das contribuições de Vigotsky (1998) e Bakhtin (2003) o processo de 

formação dos alunos do curso Letras Espanhol, futuros profissionais da Língua e 

Literatura Espanhola está apoiado no elaboração de material que promovam um aluno 

reflexivo de suas aquisições linguística, culturais e teóricas, que veja a língua como um 

constructo social que se materializa nos mais diversos discursos (primários e 

secundários). 

 Assim, a linguagem como sistema de signos é, na visão baktiniana, um produto 

ideológico e serve às necessidades do homem, mas também faz emergir sua ideologia.  

 Além disso, para Bakhtin (1997, p. 279): 

 

[...] todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam, 

estão sempre relacionadas com a utilização da língua. [...] A utilização da 

língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos), concretos e 

únicos, que emanam dos integrantes duma ou doutra esfera da atividade 

humana. O enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de 

cada uma dessas esferas, não só por seu conteúdo (temático) e por seu estilo 

verbal, [...] mas também, e, sobretudo, por sua construção composicional. 

Estes três elementos (conteúdo temático, estilo e construção composicional) 

fundem-se indissoluvelmente no todo do enunciado, e todos eles são 

marcados pela especificidade de uma esfera de comunicação. Qualquer 

enunciado considerado isoladamente é, claro, individual, mas cada esfera de 

utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, 

sendo isso que denominamos gêneros do discurso.  

 

As práticas metodológicas no Curso de Letras Espanhol frequentemente partem do 

dialogismo assinalado por Bakhtin, fundamentando-se na concepção sócio-discursiva da 

linguagem, de modo a inserir o futuro licenciado em Letras Espanhol em situações 

comunicativas concretas.  Tal imersão se faz partindo de gêneros discursivos diversos, 

que circulam na sociedade, tais como: filmes; vídeos com diálogos do cotidiano, 
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publicitários e outros; textos literários; peças de teatro; gêneros da esfera jornalística, 

publicitária; dentre outros. A partir dessa prática sócio-discursiva, o estudante 

posiciona-se como um enunciador real, que tem um objetivo específico e que prevê, no 

lugar do professor avaliador, um interlocutor real que também tem seu objetivo 

discursivo. Dessa forma, ainda que a aprendizagem ocorra num contexto formal, ou 

seja, que não emerja de situações naturais, o aluno, conforme o enfoque e objetivo de 

cada aula, é inserido em práticas comunicativas mais próximas possíveis da realidade na 

qual atuará cultural ou profissionalmente.  

Nesse sentido, os professores do curso de Letras Espanhol elaboram os materiais 

didáticos on-line e impressos, estes últimos publicados pela equipe de produção do 

Curso Letras Espanhol EaD. Os materiais impressos e on-line são utilizados nos dois 

cursos proporcionando aos alunos uma ampliação e fortalecimento dos conhecimentos 

das disciplinas de Língua e Literatura Espanhola, Estudos Linguísticos, Linguística 

Aplicada, Estudos da Tradução.  

Em relação ao material didático on-line elaborado pelos professores está 

disponibilizado pela plataforma Moodle e promove aos alunos um espaço colaborativo 

de aprendizagem.  

Como ressalta Prata-Linhares (Interatividade e Aprendizagem colaborativa na 

produção de conhecimento coletivo, 2004), “a aprendizagem colaborativa promove a 

participação ativa e a interação, tanto dos alunos como dos professores. Nessa visão de 

aprendizagem o conhecimento é visto como um construtor social e o processo educativo 

será  favorecido pela participação social dos envolvidos”. Nesse sentido entende-se que 

para o processo de ensino aprendizagem da língua estrangeira é importante 

disponibilizar aos alunos atividades que promovam a aprendizagem colaborativa, a 

interação com outras culturas e diversidade linguística. Portanto, a tecnologia, quando 

bem planejada e aplicada, oferece significativa assistência e autonomia ao aprendiz. 

Para Belloni (Educação para a mídia: missão urgente da escola, 2001) na perspectiva 

do processo educacional, mediar significa: 

 

[...] conceber metodologias de ensino e estratégias de utilização de materiais 

de ensino/aprendizagem que potencializem ao máximo as possibilidades de 

aprendizagem autônoma. Isso inclui desde a seleção e elaboração de 

conteúdos, a criação de metodologias de ensino e de estudo, centradas no 

aprendente, voltadas para a formação da autonomia, a seleção dos meios 

mais adequados e a produção de materiais, até a criação de estratégias de 

utilização de materiais e de acompanhamento do estudante de modo a 

assegurar a interação do estudante com o sistema de ensino (p. 26). 

 

Soma-se a perspectiva enfatizada por Belloni, ao que concerne à metodologia do 

curso de Letras-Espanhol, a visão de Bazermam (Atos da fala, Gênero Textuais, e 

Sistemas de Atividades: como os textos organizam atividades e pessoa, 2006, p. 31-32) 

que “os gêneros tipificam muitas coisas além da forma textual. São partes do modo 

como os seres humanos dão forma às atividades sociais”, e os gêneros, podemos, assim, 

afirmar, que são resultados das práticas estabelecidas através da língua em sua 

realização dialógica.  Dentro do arcabouço teórico exposto pode-se ressaltar a 

importância da distinção entre gêneros e tipos textuais nas aulas de língua espanhola.  

Destaca-se aqui a visão de Marcuschi (Cognição, linguagem e práticas 

interacionais, 2005) sobre esses dois conceitos: 
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 (a) usamos a expressão tipo textual para designar uma espécie de seqüência 

teoricamente definida pela natureza lingüística de sua composição 

(aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas). Em geral, os 

tipos textuais abrangem cerca de meia dúzia de categorias conhecidos 

como: narração, argumentação, exposição, descrição, injunção. 

(b) usamos a expressão gênero textual como uma noção propositalmente 

vaga para referir os textos materializados que encontramos em nossa vida 

diária e que apresentam características sócio-comunicativas definidas por 

conteúdos, propriedades funcionais, estilos e composição característica. Se 

os tipos textuais são meia dúzia, os gêneros textuais são inúmeros. Alguns 

exemplos de gêneros textuais seriam: telefonema, sermão, carta 

comercial, carta pessoal, romance, bilhete, reportagem jornalística, 

aula expositiva, reunião de condomínio, noticia jornalística, horóscopo, 

receita culinária, bula de remédio, lista de compras, cardápio de 

restaurante, instruções de uso, outdoor, inquérito policial, resenha, 

edital de concurso, piada, conversação espontânea, conferência, carta 

eletrônica, bate-papo por computador, aulas virtuais e assim por diante”. 

(destaque do autor)  

 

Nessa concepção do texto, suas práticas e sua representação nos diferentes 

gêneros textuais, é que  trabalha-se com os alunos, principiantes em língua espanhola, 

um ambiente virtual de aprendizagem que propiciasse além de uma aproximação entre 

alunos/alunos, professores/alunos e alunos/monitores/estagiários docentes, também a 

hipertextualidade com diferentes gêneros textuais, orais e visuais que promovessem a 

sua reflexão na produção escrita como um processo recursivo. 

Para Santos (A Produção Colaborativa de Textos em Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem, 2008) a produção textual construída no ambiente virtual de 

aprendizagem colaborativa “favorece a troca de idéias, a mistura de opiniões, a 

aceitação da contribuição do outro no parágrafo criado, a participação e o próprio 

desenrolar do trabalho são ações que acontecerão automaticamente, oriundas do 

processo antes desencadeado.”  

Motivados pelo desenho do Ambiente Virtual de Ensino Aprendizagem, pelas 

reflexões e discussões proporcionadas nos encontros on line e presenciais sobre os 

textos a serem produzidos, os alunos demonstraram entusiasmo na realização das 

atividades e uma conscientização maior que a produção textual é um processo recursivo 

e que o texto necessita ser revisitado varias vezes pelo escritor competente. Dentre as 

vantagens das aulas com o auxilio do AVEA destacamos as seguintes: 

 

• proporciona o desenvolvimento da autonomia dos alunos; 

• compartilhamento de saberes e informações; 

• o aluno pode revisitar os conteúdos em outros momentos do curso de acordo com suas 

necessidades; 

• a disposição e enlaces dos temas ficam graficamente retratados, dando ao aluno a ideia 

de intertextualidade e a relação do texto como prática social e a apropriação do 

conhecimento linguística;  

• o aumento do número de alunos na participação das atividades. Muitos alunos se 

identificam com o ambiente e se sentem cômodos em opinar, discutir e propor 

modificações. 

 

http://www.webartigos.com/articles/12195/1/A-Producao-Colaborativa-de-Textos-em-Ambientes-Virtuais-de-Aprendizagem/pagina1.html
http://www.webartigos.com/articles/12195/1/A-Producao-Colaborativa-de-Textos-em-Ambientes-Virtuais-de-Aprendizagem/pagina1.html
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Para os docentes do Curso Letras-Espanhol viabilizar esta forma de ensino-

aprendizagem é de suma importância para os alunos, futuros profissionais da 

linguagem.  

 

1.15  Estágio curricular supervisionado  

A obrigatoriedade e carga horária do estágio curricular supervisionado da Licenciatura 

são definidos na legislação federal (LDB, Resoluções CNE/CP Nº2/2002, CNE/CP 

Nº1/2002), que estabelece que o estágio, de até 400 horas, deve ser realizado em escola 

de educação básica, a partir da segunda metade do curso. Em geral, o estágio 

compreende, em sua estrutura, uma fase de assistência à prática docente em ensino 

fundamental e/ou médio culminando com um período caracterizado como “docência 

compartilhada”, quando a prática do aluno-estagiário é supervisionada pelo professor da 

instituição de ensino superior que oferece a disciplina “Estágio supervisionado” e o 

professor da classe em que o estágio acontece. 

Indo além do desenvolvimento da atividade de docência per se, o estágio deve 

ser visto como oportunização de vivência de diferentes práticas ligadas ao contexto 

escolar como aquelas relacionadas ao planejamento, gestão e avaliação de propostas 

pedagógicas. De acordo com o preconizado no artigo 13 da LDB, o docente deve 

envolver-se, além da prática de sala de aula, em atividades de planejamento como a 

elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino e de planos de 

trabalho específicos, em atividades de avaliação, de aprimoramento profissional e de 

integração da escola com as famílias e a comunidade em geral. Desta forma, o estágio 

pode e deve, também, proporcionar a vivência escolar de maneira completa, indo além 

das fronteiras da sala de aula. 

Na UFSC, os “Estágios supervisionados”, assim como a disciplina “Metodologia 

do ensino”, dos cursos de Licenciatura, são de responsabilidade do Departamento de 

Metodologia de Ensino (MEN) do Centro de Educação (CED). Cabe à Coordenadoria 

de Prática de Ensino e Estágios do MEN normatizá-los. 

 

    

1.16  Atividades complementares (ACC) 

O Curso de Letras ESPANHOL - Licenciatura tem como objetivo, além da formação 

profissional específica, incentivar uma sólida formação geral, necessária para que o 

futuro graduado possa vir a superar os desafios de renovadas condições de exercício 

profissional e de produção de conhecimento. 

As atividades complementares oferecem ao aluno a possibilidade de uma 

formação diferenciada e autogerenciada, onde professores e alunos são co-protagonistas 

num processo de ensino-aprendizagem que valoriza o conhecimento adquirido em 

situações que transcendam o ambiente e padrão formal da escola. 

Caracterizam-se como atividades complementares, atividades acadêmico-

científico-culturais, onde o aluno é levado a estabelecer relações de convivência social, 

em exercícios de responsabilidade individual e coletiva. Concretamente, o curso prevê 

200 (duzentas) horas (240 horas/aula) de atividades complementares, que devem ser 

buscadas não só no âmbito do Curso de Letras ESPANHOL - Licenciatura, mas 

também nos demais cursos da área de humanas.  

A solicitação da creditação das atividades complementares será feita pelo aluno, 

por meio de requerimento documentado, encaminhado à coordenação da área e do 

curso. Como validar as atividades complementares? 

 Participação (assistência) de atividades em congresso, conferências, 

seminários, simpósios, encontros e outros eventos acadêmicos e científicos 
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congêneres, na área de humanas em geral. - 1h/a por cada hora de participação 

(máximo neste item 18h/a) 

 Apresentação de trabalhos em eventos acadêmicos e científicos, como 

congressos, conferências, seminários, simpósios, encontros e outros eventos 

acadêmicos e científicos congêneres, na área de humanas em geral. - 36h/a por 

trabalho apresentado 

 

 

 Participação (assistência) de defesas de TCC, mestrado e doutorado. - 1h/a por 

defesa (máximo neste item 18h/a) 

 

 Participação em projetos de pesquisa da UFSC, atuando como 

colaborador/bolsista voluntário em alguma atividade de realização do estudo. 

 Validação das disciplinas de 4h/a semanais – LLE – Pesquisa em Letras I e 

LLE – Pesquisa em Letras II. - 72h/a (máximo neste item 144h/a) 

 

 

 Participação em projetos de pesquisa da UFSC, atuando como ‘sujeito’ para a 

obtenção de dados. - 1h/a por cada hora de participação (máximo neste item 

18h/a) 

 

 Participação em núcleos de pesquisa com bolsa de iniciação científica. - 72h/a 

por semestre 

 

 Participação em núcleos de pesquisa. Validação das disciplinas de 4h/a 

semanais – LLE – Pesquisa em Letras III e LLE – Pesquisa em Letras IV. - 

72h/a (máximo neste item 144h/a) 

 

 Participação em projetos de extensão (devidamente registrados pelo professor, 

inclusive com carga-horária destinada ao aluno-principiante).  

 Validação das disciplinas de 4h/a semanais – LLE – Extensão em Letras III e 

LLE – Extensão em Letras IV. - 72h/a (máxima neste item 144h/a) 

 

 Participação em projetos de extensão com duração menor a um semestre 

(devidamente registrados pelo professor, inclusive com carga-horária 

destinada ao aluno-participante). – 1 h/a por cada hora de dedicação ao projeto 

(máximo neste item 18 h/a) 

 

 Participação como monitor de disciplina do Curso de Letras. Validação de 

disciplinas de 4h/a semanais _ LLE – Monitoria em Letras I e LLE – 

Monitoria em Letras II. - 72h/a (máximo neste item 144 h/a) 

 

 Publicação de resumos em anais de congressos, revistas indexadas, livros, 

publicações em CD-ROM. - 36h/a por trabalho publicado 

 

 Publicação de resumos em anais de congressos, revistas indexadas, livros, 

publicações em CD-ROM. - 72h/a por trabalho publicado 

 

 

          Outras atividades complementares para os alunos do Curso de Letras Espanhol 

Bacharelado são representadas pelas disciplinas: LTR5007 - Programa de Intercâmbio 

I, LTR5008 - Programa de Intercâmbio II, e pelas disciplinas LLE7901 - Ensino em 

Letras Estrangeiras I, LLE7902 - Ensino em Letras Estrangeiras II, LLE7903 - 

Pesquisa em Letras Estrangeiras I, LLE7904 - Pesquisa em Letras Estrangeiras II, 

LLE7905 - Extensão em Letras Estrangeiras I, LLE7906 - Extensão em Letras 

Estrangeiras II. 

          Para obter os créditos nas disciplinas Programa de intercâmbio I e II, os alunos 

devem participar de programas de intercâmbio acadêmico, decorrentes de convênios 

assinados com instituições de ensino superior, agências de fomento, centros de 

pesquisa e instituições semelhantes, visando à realização de atividades acadêmicas 

como cursos, estágios e pesquisas orientadas ao aprimoramento da formação do 
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aluno, devidamente aprovadas pelo colegiado do curso. 

          Para obter os créditos nas demais disciplinas citadas acima, os alunos devem 

desenvolver Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (ACCs), devidamente 

comprovadas nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. 

          A Semana de Letras que acontece anualmente é mais uma oportunidade para a 

realização de atividades complementares. 

 

1.17 Concepção e composição da prática como componente curricular 

 (PCC) 

          Caracterizam-se como prática como componente curricular (PCC) atividades 

que estimulem exercícios de estudo independente, visando a autonomia intelectual e 

profissional do aluno, com o objetivo de oportunizar a articulação entre a teoria e a 

prática desde o início do curso. 

          As Resoluções CNE/CP 1 e 2, de 18 e 19 de fevereiro de 2002, 

respectivamente, versam sobre o assunto. De acordo com estas Resoluções, o projeto 

pedagógico deve garantir 400 (quatrocentas) horas (equivalente: 480 h/a) de uma 

prática que se traduz em “procedimentos de observação e reflexão, visando à atuação 

em situações contextualizadas, com registro dessas observações realizadas e a 

resolução de situações-problema (...). [A prática] poderia ser enriquecida com 

tecnologias da informação, incluídos computador e vídeo, narrativas orais e escritas 

de professores, produções de alunos, situações simuladoras e estudo de casos” 

(Resolução 1, Art. 13, §1º e §2º). 

          No projeto pedagógico do curso, a prática está inserida no âmbito das mais 

diversas disciplinas, com horas/aula e atividades explicitadas nas respectivas ementas 

e programas. Transcendendo a sala de aula e permeando toda a formação do aluno, a 

inter-relação preconizada permitirá tanto a aplicação e/ou transformação do 

componente teórico em prática, como a construção do conhecimento alicerçada na 

reflexão sobre a realidade. 

  

1.18  Apoio ao discente 

O plano de ensino de cada disciplina informa o horário de atendimento da professora/ 

do professor da respectiva disciplina. O horário de atendimento tem a função de reservar 

um tempo para as dúvidas e perguntas individuais da aluna/do aluno. Este horário de 

atendimento não é somente importante para os discentes mas igualmente para o 

professor que assim tem uma oportunidade para entender melhor eventuais lacunas do 

processo de ensino/aprendizagem, uma vez que conversas individuais e menos 

protocolares costumam ter um tom mais autêntico do que uma avaliação em sala de 

aula. 

De fundamental importância para o sucesso do ensino pode ser a figura do 

monitor/da monitora, aluno/aluna de uma fase avançada que recebe bolsa e oferece, em 

horário fixo e publicado, apoio aos alunos de uma determinada disciplina do curso.  

Importante informar a existência de um apoio psicológico institucionalizado: o 

Projeto de Atenção em Psicologia tem por objetivo atender ao estudante da 

Universidade Federal de Santa Catarina em situação de risco psicossocial – vulnerável a 

resultados negativos no seu desenvolvimento e no alcance de seus objetivos pelo 

enfrentamento de obstáculos individuais ou ambientais – através de ações de prevenção, 

promoção e recuperação da saúde, também em articulação com as demais estruturas 

universitárias. (www.ufsc.br) 

Apenas podemos mencionar o sistema muito abrangente de bolsas que também é 

uma forma de apoio ao discente. Um grande número de nossos alunos tem a chance da 

http://www.ufsc.br/
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formação superior exclusivamente por causa da existência de bolsas (de permanência, e 

outras). 

 

1.18.1  Monitoria  

O curso de graduação ESPANHOL – Licenciatura faz jus a três monitores auxiliares de 

três docentes, especialmente o que concerne uma disciplina escolhida entre as fases 

iniciais do estudo. A principal atribuição do monitor é manter-se à disposição dos 

alunos nos horários que antecedem e se seguem o horário do curso. Não estando 

obrigado a ministrar aula juntamente com o docente responsável pela disciplina, deve 

ater-se ao auxílio quanto aos exercícios, passados pelo professor responsável pela 

disciplina.   

 

1.19  Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso 

A avaliação do Curso de Letras ESPANHOL – Licenciatura deve levar em conta 

aspectos qualitativos e quantitativos a serem aplicados como um processo formal de 

acompanhamento imparcial, contínuo, dinâmico, e cumulativo, com a participação 

efetiva dos segmentos envolvidos, devendo, de acordo com o preconizado no Parecer Nº 

CNE/CES 492/2001, pautar-se: 

- pela coerência entre as técnicas e instrumentos de avaliação discente e o 

projeto pedagógico – na forma das características de cada curso, explicitadas nos 

objetivos, no elenco de competências e habilidades a serem desenvolvidas, nos 

requisitos a serem cumpridos e no perfil desejado do formando; 

- por uma orientação acadêmica individualizada, que contemple e valorize a 

diversidade de aptidões e competências, na formação de indivíduos transformadores;  

- pela implementação de técnicas e instrumentos diversificados de avaliação 

interna, que possibilite uma análise contínua do curso e, consequentemente, seu 

aprimoramento; 

- pela disposição permanente em participar do processo de avaliação realizado 

pelos órgãos competentes. 

Assim, uma avaliação ideal de um curso se torna um fórum permanente de 

discussões que se materializará em reuniões semestrais de comissões específicas e de 

reuniões anuais, abertas aos docentes, discentes e funcionários do curso. 

O Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras (DLLE) e a Coordenadoria 

do Curso de Letras – Línguas Estrangeiras, responsáveis pelo curso de Letras 

ESPANHOL - Licenciatura, através do envolvimento de seus dirigentes e integrantes, 

atuam no sentido de orientar os alunos, visando desenvolver nos mesmos um 

comportamento crítico diante da universidade.  

O curso de Letras ESPANHOL - Licenciatura teve seu currículo 

significativamente modificado a partir de questionamentos e discussões do corpo 

docente e discente. Para tanto, foi criada uma comissão para elaborar um projeto de 

reformulação do referido curso, o que resultou na implantação, em 2007, do novo 

currículo em vigor atualmente. Tal currículo contemplou o desejo por modificações que 

trouxessem mais qualidade ao curso, adequando-o ao mercado de trabalho. Entre 2007 e 

2009, uma comissão de avaliação da implantação deste currículo foi criada, resultando 

em pequenas modificações e ajustes que foram integrados a este novo currículo.  

Entre 2010 e 2011, por orientação do Ministério da Educação (MEC), foi criado 

o núcleo docente estruturante (NDE, cf. 2.1 deste documento), o qual,  a partir de 

debates, gerou igualmente modificações para aprimorar o currículo. 

Mais recentemente, entre as ações implementadas para avaliar o curso, está à 

realização da Semana de Letras, evento promovido anualmente pelo DLLE junto com o 
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Departamento de Língua e Literatura Vernáculas (DLLV). Um dos objetivos desse 

evento é proporcionar aos alunos oportunidades de manifestação em relação aos 

componentes do curso, tais como, currículo, carga horária, corpo docente, infraestrutura, 

entre outros. 

 

 

1.20  Tecnologias de informação e comunicação (TICs) no processo ensino-

aprendizagem 

O avanço das tecnologias de informação e comunicação e, sua proposta na interface 

com o ensino tem desafiado as instituições educacionais a inovar e promover um ensino 

de qualidade mediado por diversos recursos tecnológicos, tais como plataformas 

educacionais e ambientes virtuais.  

No âmbito das Universidades Federais as políticas implementadas pelo governo 

federal na ampliação do ensino a distância e a formalização de 20% do curso on-line 

pela Portaria 4.059 (10/03/2004), fizeram o docente perceber a necessidade da 

ampliação do seu fazer pedagógico, a reorganização do seu papel frente uma nova sala 

de aula, que ultrapassa os limites físicos das quatro paredes e, a possibilidade de 

concretização da construção do conhecimento de modo colaborativo, multimodal e não 

linear.  

O Curso de Letras Espanhol presencial, devido a experiência de seus docentes 

no Curso de Letras Espanhol EaD, defende que os ambientes virtuais de ensino - 

aprendizagem (AVEA) e o uso da hipermídia para o ensino da LE, possibilitam a 

multiplicidade de gêneros textuais, orais e escritos e favorecem significativamente a 

aquisição e aprendizagem da língua-alvo. As salas de aulas virtuais proporcionam aos 

alunos contextos reais de uso da língua com suas informações linguísticas e 

extralinguísticas, aliadas a prática social do sujeito em seu contexto sociohistórico-

cultural. 

O processo de construção de conhecimento proporcionado por um ambiente 

virtual de aprendizagem (AVEA), transformados em verdadeiras “salas de aula”, 

frequentadas por professores e alunos, se caracteriza pela não linearidade 

proporcionando, concretamente, uma ação hipertextual e simultânea que favorecerá 

através das inúmeras atividades apoiadas em diferentes recursos (fórum, chat, 

elaboração de textos – wiki -, vídeos, videoaulas, links, os distintos estilos cognitivos 

dos alunos, seus diferentes momentos de aprendizagem e, também proporciona o 

gerenciamento do tempo que pode ser aproveitado entre os múltiplos interesses dos 

alunos. O material didático disponibilizado no AVEA do Curso de Letras Espanhol 

permite que se façam várias abordagens sobre o mesmo tema, levando o aluno a 

diversas visões e discussões paralelas com os demais usuários do ambiente de ensino, o 

que resulta em um aprofundamento reflexivo sobre os conteúdos e temas apresentados.  
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Nesse sentido, o ambiente virtual construído para o ensino da língua espanhola 

como língua estrangeira para o Curso de Licenciatura em Espanhol, demonstra as 

interconexões didáticas proporcionadas pelos recursos midiáticos e a promoção das 

diferentes atividades de produção advindas de vários gêneros textuais. 
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Acredita-se, como defende Kenski (2000), que essa nova forma de ensino 

caracteriza-se pela ampliação de possibilidades de aprendizagem e o envolvimento de 

todos os que participam do ato de ensinar.  

O Curso de Letras Espanhol conta com salas equipadas com multimídias, 2 

laboratórios de informática – disponíveis aos alunos de Letras – e um laboratório da 

área de espanhol – sala 516 / CCE B – de uso compartilhado com os alunos do curso 

presencial e tutores da modalidade a distância.  

 Docentes do curso de Letras Espanhol tem refletido especificamente nesse tema, 

nas seguintes publicações:  

COSTA, M. J. D. Potencialidades da inclusão de material didático online no 

ensino-aprendizagem de L2. La lengua, lugar de encuentro. Alcalá de Henares, 6-9 

jun/2011. 

COSTA, M. J. D. A (re) significação do material didático: o ambiente 

hipermidiático do Curso Letras Espanhol EaD-Brasil. No prelo, Anais III Coloquio Luso 

Brasileiro de Educação a Distância, Lisboa, 2014. 

 

1.21  Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem 

A verificação do rendimento escolar compreende frequência e aproveitamento nos 

estudos, os quais deverão ser atingidos conjuntamente. A verificação do aproveitamento 

e do controle da frequência às aulas é responsabilidade do professor, sob supervisão do 

departamento de ensino ao qual a disciplina está vinculada. É obrigatória a frequência às 

atividades correspondentes a cada disciplina, sendo reprovado o aluno que não 

comparecer, no mínimo, a 75% (setenta e cinco por cento) das mesmas. Até 20% das 

atividades do semestre poderão ser desenvolvidos de forma não presencial. 

O aproveitamento nos estudos é verificado, em cada disciplina, pelo 

desempenho do aluno frente aos objetivos propostos no plano de ensino. A verificação 

do alcance dos objetivos em cada disciplina é realizada progressivamente, durante o 

período letivo, através de instrumentos de avaliação previstos no plano de ensino. 

Todas as avaliações são expressas através de notas graduadas de 0 (zero) a 10 

(dez), não podendo ser fracionadas aquém ou além de 0,5 (zero vírgula cinco). A nota 

mínima de aprovação em cada disciplina é 6,0 (seis vírgula zero). O aluno com 

frequência suficiente e média das notas de avaliações do semestre entre 3,0 (três vírgula 

zero) e 5,5 (cinco vírgula zero) tem direito a uma nova avaliação no final do semestre, 

exceto nas disciplinas de estágio curricular, de projeto e de trabalho de conclusão de 

curso. 

No início do período letivo, o professor deve dar ciência e entregar aos alunos o 

plano de ensino da disciplina. No final do período letivo, o professor deve se 

responsabilizar pela digitação no sistema do CAGR (Controle acadêmico da graduação) 

das notas e pela entrega das listas de frequência na secretaria do DLLE para 

arquivamento.  

 

1.22  Número de vagas 

Oferecemos 40 (quarenta) vagas em entrada única anual. 

 

1.23  Atividades culturais complementares 

Na concepção dos planos de ensino, em geral das disciplinas das literaturas ou de 

espanhol, está prevista a abordagem da noção cultural mais vasta. A efetivação desse 

objetivo se dá através da divulgação e promoção das atividades culturais que ocorrem 

na cidade de Florianópolis, entre elas o FITA Floripa (Festival de Teatro de Animação, 

que em 2013 chegou a sua 7ª edição), o FAM (Florianópolis Audiovisual Mercosul, na 
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sua 18 edição) e o 21º Festival de Teatro Isnard Azevedo. Além disso, o Curso promove 

viagens culturais, como a que está sendo organizada para a visita da exposição “Frida 

Kalho –  suas fotografias”, no Museu Oscar Niemeyer de Curitiba, prevista para 

setembro de 2014. 

Também merecem ser destacados alguns projetos de extensão que visam a 

ampliação do patrimônio cultural dos estudantes, como o CineBuñuel (mostra de 

cinema espanhol e latino-americano que ocorre quinzenalmente no CCE), ou as 

atividades promovidas pelo núcleos criados pelos professores do curso. São 

particularmente ativos o Núcleo Onetti, que promoveu em 2010 uma mostra de cinema 

argentino, e o NELOOL, que promove anualmente atividades como o Intertela – Mostra 

de Vídeo-Poemas.  

 

1.24  Mobilidade internacional no curso de Letras ESPANHOL - Licenciatura 

Os estudantes do Curso de Letras Espanhol – Licenciatura podem se candidatar ao 

Programa de intercâmbio por acordos bilaterais (programa outgoing), coordenado pela 

Secretaria de Relações Internacionais (SINTER) da UFSC. Este Programa destina-se 

aos alunos da UFSC interessados a frequentar (por 1 ou 2 semestres) um período de 

estudos em universidades estrangeiras conveniadas através de convênio bilateral.  

Pré-requisitos para realizar intercâmbio em instituições conveniadas (conforme 

Resolução n.º 007/CUN/1999): 

a) Ter pelo menos 40% do curso concluído no momento da inscrição (em carga horária); 

b) Apresentar matrícula regular, desde a inscrição no Programa de Intercâmbio até o 

retorno à UFSC; 

c) Apresentar um bom rendimento acadêmico, segundo critérios estabelecidos pelo 

Colegiado do Curso. 

(fonte: http://sinter.ufsc.br/intercambio-internacional-aluno-ufsc/procedimentos/) 

 

1.25 Projetos de Pesquisa e Extensão do Curso de Espanhol 

Considerando que a formação de educadores requer um processo de transformação 

pessoal, profissional e institucional, os cursos de formação de professores devem 

garantir a educação de profissionais que adotem uma postura reflexiva sobre sua prática 

e sobre a cultura escolar. Inseridos na dinâmica da sociedade, esses profissionais devem 

ser capazes de desenvolver ações participativas e questionadoras no seu espaço de 

atuação.Desse modo, a formação de educadores mostra-se uma tarefa complexa, em que 

se procura adequar a experiência profissional e os resultados de pesquisas na área à 

especificidade das demandas sociais. 

Nesse sentido, o Estatuto da Universidade Federal de Santa Catarina, em seus 

artigos 3º e 4º, dispõe sobre as finalidades do ensino superior, dentre as quais se 

destacam o desenvolvimento da pesquisa e da extensão:  

 

Art. 3.º A Universidade tem por finalidade produzir, sistematizar e 

socializar o saber filosófico, científico, artístico e tecnológico, ampliando e 

aprofundando a formação do ser humano para o exercício profissional, a 

reflexão crítica, a solidariedade nacional e internacional, na perspectiva da 

construção de uma sociedade justa e democrática e na defesa da qualidade 

da vida. 

 

Art. 4.º A educação superior tem por finalidade: 

(...) 

http://sinter.ufsc.br/intercambio-internacional-aluno-ufsc/procedimentos/
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III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura 

e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que 

vive; 

(...) 

VI - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à 

difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 

pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. 

 

 Tendo em vista a relevância do cumprimento dos referidos dispositivos, o curso 

de graduação em Letras Espanhol tem contribuído de forma efetiva com a produção e 

disseminação do conhecimento através dos projetos de pesquisa e extensão, 

desenvolvidos e coordenados pelos docentes pesquisadores do referido curso.  

A realização dos projetos requer e, portanto, põe em prática a produção e 

sistematização do conhecimento científico, amplia a formação dos docentes e discentes 

envolvidos nas pesquisas e promove a reflexão crítica, com vistas sempre ao 

aprimoramento profissional dos sujeitos atuantes e ao compromisso social com relação 

à aplicação do conhecimento produzido.  

 Nesse sentido, o corpo docente do curso de Letras Espanhol tem colaborado 

através do desenvolvimento de diversos projetos, tanto de pesquisa como de extensão, 

focalizando distintas áreas temáticas (estudos linguísticos, estudos literários, estudos da 

tradução) e público variado (crianças, adultos, idosos, comunidades carentes, 

comunidades do entorno da Universidade e de outros municípios do Estado de SC). 

 É importante destacar ainda que, por estarem comprometidos com a produção 

científica, os professores da área de Espanhol vêm incrementando as pesquisas e as 

publicações através da criação de núcleos específicos para abrigar o maior número de 

pesquisadores, inserindo nesse contexto alunos de graduação e pós-graduação. 

Atualmente os docentes da área de Espanhol coordenam e/ou contribuem como 

pesquisadores nos seguintes núcleos, grupos de pesquisa do CNPq e projetos de 

extensão:  

 

1.25.1 Núcleos, grupos e projetos de pesquisa  

 

NUSPPLE – Núcleo de Suporte Pedagógico para Professores de Línguas 

Estrangeiras 
O NUSPPLE tem por objetivo constituir-se em um espaço de reunião de professores, 

alunos de graduação e pós-graduação e de pesquisadores que tenham como foco o 

desenvolvimento de seus projetos de pesquisa e/ou extensão à formação do professor de 

Língua Estrangeira e sua prática pedagógica. O Núcleo em suas atividades acadêmicas 

de pesquisa e extensão busca a re-significação das práticas pedagógicas na tarefa de 

construção do conhecimento, a participação da prática docente na formação do sujeito, a 

consolidação do profissional de letras como pesquisador e a necessidade de transformar 

a abordagem reprodutivista e fragmentada que ainda caracteriza boa parte das práticas 

docentes no ensino de línguas estrangeiras.   

 

NELOOL – Núcleo de Literatura Oral e Outras Linguagens 

O NELOOL, Núcleo de Estudos de Literatura, Oralidade e Outras Linguagens se 

constitui de pós-doutores, doutores, mestres, alunos da pós-graduação e graduandos – 

pesquisadores ligados à literatura, dedicados à decodificação da literatura em sua forma 

de expressão corporal sob o prisma das teorias da oralidade e da performance. 
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Os componentes do Núcleo e suas principais pesquisas são: Prof. Dr. Sergio 

Luiz de Medeiros, que desenvolve a pesquisa e estudos com obras sonoras e 

ciberpoemas; o Prof. Ernesto Vargas, que desenvolve estudos sobre o teatro romano e 

sua teatralidade e a lírica clássica como uma das genealogias da poesia brasileira; a 

Prof.ª Dr.ª Luizete Guimarães Barros, que realiza estudos sobre fonologia, ritmo e 

mescla de linguagens; a Prof.ª Dr.ª Alai Garcia Diniz, que realiza estudos sobre a 

metáfora da fronteira e a escritura da diáspora: Augusto Roa Bastos, Max Aub e Otto 

Maria Carpeaux. Estuda também a paródia na literatura e videopoemas; a Dr.ª Dirce 

Waltrick do Amarante realiza estudos sobre a tradução de obras de Edward Lear e 

James Joyce e literatura infanto - juvenil; a Prof.ª Dr.ª Maria de Fátima de Souza 

Moretti realiza estudos sobre a interdisciplinaridade do teatro de animação na cena 

contemporânea. 

Os principais projetos do Núcleo são: 

Corpo de Letra:  O grupo experimental Corpo de Letra visa promover eventos 

extracurriculares com o objetivo de experimentar novas abordagens do texto literário e 

teatral através do corpo, da voz e do espaço. A atividade do grupo se vincula à pesquisa, 

propondo criações com base em novas textualidades e uso de formas animadas e se 

apresentando em vários eventos locais e nacionais. Em maio de 2006, Aline Porto 

Quites toma o Corpo de Letra como objeto de sua tese de doutorado. 

Bloomsday: Mundialmente o Bloomsday é um grande evento organizado e celebrado 

em muitos países – trata de rememorar o trajeto de Leopold Bloom, personagem do 

livro que é considerado o ultimo romance moderno: Ulisses (1922) do irlandês James 

Joyce - um grande tratado a respeito da comunicação, estando estruturado sobre a troca 

de informações entre os personagens. O seu protagonista, Leopold Bloom, recolhe e 

distribui mensagens, sendo responsável pela manutenção da Internet joyciana. 

O Bloomsday de Florianópolis leva a arte às ruas através de leituras de poemas, 

performances, apresentações musicais, mostras de filmes relacionados com esta obra ou 

com o jogo da linguagem literária. Em meio a essa rede de mensagens, ecoa, às vezes, 

um grito composto de muitas vozes. 

A Poesia Fazendo Arte: Esse projeto de extensão visa levar oficinas de criação 

literária, rap e performance a escolas públicas que atendem a comunidade em torno da 

UFSC. Através da arte da palavra cantada são estimuladas práticas de inclusão social, 

desenvolvimento da criatividade e do prazer poético. 

 

CALEPINO – Laboratório de Lexicografia  

O CALEPINO – Núcleo de Lexicografia Multilíngue foi proposto pelo Prof. Dr. 

Philippe Humblé. O escopo que dirigiu o projeto foi abrir um espaço para iniciativas 

que visassem a relacionar dicionário e aprendizagem de idiomas, independentemente 

das línguas que fossem envolvidas nessa relação. 

O nome do núcleo é uma homenagem a um monge italiano chamado Ambrogio 

Calepino, um dos primeiros lexicógrafos que, no final do século XV, elaborou um 

dicionário bilíngue (latim-italiano). Este dicionário acabou se transformando em uma 

obra de referência, motivo pelo qual foi compilado por outros lexicógrafos para outras 

línguas, e, em consequência, é considerado dicionário multilíngue. 

A partir de 2010, a coordenação do CALEPINO passou para as mãos da Profa. 

Dra. Adja Balbino de Amorim Barbieri Durão, docente do Departamento de Língua e 

Literatura Estrangeiras da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Os principais objetivos do CALEPINO são: 

1.    Elaborar dicionários bilíngues gerais e específicos, que tenham o português como 

uma das línguas; 
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2.    Formar alunos para que colaborem adequadamente em projetos lexicográficos; 

3.    Fomentar grupos de pesquisa que se dediquem a fazer avaliações críticas de obras 

lexicográficas (etnografia da lexicografia); 

4.    Elaborar uma home-page na qual haja informação sobre trabalhos referentes à 

lexicografia e a obras lexicográficas; 

5.    Incentivar a produção de obras lexicográficas. 

 

Os principais projetos do Núcleo Calepino são: 

Dicionários Contrastivos Português-Espanhol (DiCoPoEs): No macroprojeto 

de pesquisa intitulado Dicionários Contrastivos Português-Espanhol (DiCoPoEs), de 

autoria de Durão e Werner (2007), e registrado no diretório do CNPq, toma-se como 

questão central o fato de as obras lexicográficas poderem exercer a função passiva (a 

qual visa à recepção de textos), e a função ativa (que objetiva à produção de textos). Por 

um lado, a proposta de elaboração de obras lexicográficas é consoante com a visão de 

dicionários como textos destinados a consultas pontuais; por outro, sustenta a ideia de 

que os dicionários podem ser usados como ferramentas complementares de ensino e  

aprendizagem das línguas neles envolvidas. 

No contexto deste macroprojeto, sustenta-se que a incorporação de princípios da 

Lingüística Contrastiva no contexto da lexicografia bilíngue pode representar um 

benefício singular principalmente no que concerne à elaboração de obras lexicográficas 

bilíngues pedagógicas, especialmente naquelas situações em que as línguas envolvidas 

nesses dicionários se caracterizem por ter um alto grau de afinidade semântica e 

gramatical, daí a postular a aplicação de fundamentos da Linguística Contrastiva a 

parâmetros da Metalexicografia Bilíngüe como base para a constituição dicionários 

bilíngües contrastivos. A elaboração de dicionários bilíngues contrastivos sustenta-se na 

opinião de que tanto para a proposição da macroestrutura, como para a da 

microestrutura, as necessidades lingüísticas de seus consulentes potenciais (estudantes 

brasileiros) e, por outro, a função a que o dicionário se destina (decodificar textos ou 

auxiliar a tarefa de produção de textos escritos e orais, em cada caso). (Mais 

informações) 

Dicionário de Falsos Amigos Português-Espanhol (DiFAPE): Tem por 

propósito ampliar a esfera das discussões envolvidas no macroprojeto de pesquisa 

intitulado Dicionários Contrastivos Português-Espanhol DiCoPoEs), o qual tem por 

base a união da Teoria lexicográfica bilíngue / metalexicografia com a Linguística 

contrastiva, neste caso específico, com vistas à elaboração de um dicionário ativo de 

falsos amigos (semânticos, ortográficos, de gênero e de regência) na direção português-

espanhol (DiFAPE). Ao empregar o termo falsos amigos referimo-nos tanto aos pares 

lemáticos interlinguais, fonológica ou morfologicamente iguais ou parecidos, os quais, 

compartilhando ou não um mesmo étimo, discrepam em pelo menos uma de suas 

acepções, como a pares lemáticos que apresentam divergências ortográficas, de gênero e 

de regência entre uma língua e outra. A intenção de elaborar um dicionário tão 

específico como o que se propõe neste projeto, por um lado, é seguir a teoria das 

funções, segundo a qual os dicionários bilíngues para aprendizagem devem caracterizar-

se como ativos ou passivos, não sendo, portanto, apenas dicionários de equivalentes, 

mas obras lexicográficas elaboradas segundo a função que desejem atender; por outro 

lado, pretende constituir dicionários que sirvam como ferramentas complementares de 

ensino e aprendizagem de idiomas não-maternos. 

O projeto DiCoPoEs, iniciado em 2008, com fomento do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado do Paraná (Fundação Araucária), permitiu que comprovássemos que 
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a maior parte dos dicionários bilíngues português-espanhol / espanhol-português que 

circulam no Brasil, atualmente, são recíprocos, e que esses dicionários, em sua maior 

parte, apresentam problemas tanto na seleção das unidades léxicas que fazem parte da 

sua nominata como na tipologia das informações oferecidas em seus artigos 

lexicográficos. O fato de propormos um dicionário que se centra na função ativa e o 

contraste linguístico como alicerce sobre o qual estabelecer a seleção das entradas e a 

elaboração das microestruturas representa, portanto, um avanço inquestionável neste 

campo do conhecimento. 

Outro aspecto relevante desta pesquisa é ter como meta a elaboração de um 

dicionário de falsos amigos na direção português-espanhol voltado para a produção, 

considerando-se não haver ainda, que saibamos, uma obra com essa característica no 

Brasil e de ser este campo de desvios sistemáticos produzidos por brasileiros aprendizes 

de espanhol. A metodologia adotada começa pelo resgate e estudo de textos 

indispensáveis para o conhecimento desta temática, alguns dos quais já reunidos no 

acervo do projeto DiCoPoEs, e outros a serem incorporados e estudados, destacando a 

necessidade de entendimento da relação de equivalência e da plausibilidade da 

associação da Metalexicografia bilíngue e da Linguística contrastiva. 

Hoje, além do apoio do CNPq e da Fundação Araucária, este subprojeto de 

pesquisa também passou a contar com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) e do Deutscher Akademischer Austauschdienst 

(DAAD). 

 

NÚCLEO QUEVEDO DE ESTUDOS LITERÁRIOS E TRADUÇÕES DO 

SÉCULO DE OURO 

 

O Núcleo Quevedo de Estudos Literários e Traduções do Século de Ouro tem por 

objetivo geral constituir-se em espaço físico e simbólico para a consolidação de grupos 

de pesquisa na área de Literatura e Tradução do Século de Ouro, que possa desenvolver 

projetos integrados de pesquisa, promover eventos, produzir publicações, sistematizar e 

informatizar documentação científica e cultural relativa à área, buscando firmar uma 

identidade própria e institucional e capacitando-se a participar de diretórios nacionais de 

grupos de pesquisa e similares. 

Os objetivos específicos do Núcleo Quevedo de Estudos Literários e Traduções 

do Século de Ouro (Núcleo Quevedo) são: 

- Contribuir para o progresso do conhecimento e da formação – ao nível do ensino 

graduado e pós-graduado – no domínio do estudo da literatura e da tradução do Século 

do Ouro. 

- Propiciar apoio efetivo ao trabalho de pesquisa aos alunos de graduação e pós-

graduação. 

 - Incentivar e produzir publicações, sistematizar e informatizar documentação científica 

e cultural relativa à área. 

 - Firmar convênios nacionais e internacionais com grupos e núcleos de estudo e 

pesquisa voltados ao objeto de pesquisa do grupo. 

 - Proporcionar aos seus membros um espaço de reflexão e de atuação conjunta, que 

permita uma articulação efetiva das suas atividades de investigação. 

- Promover debates, encontros, palestras, conferências, seminários e outros que 

congreguem pesquisadores, alunos, grupos de pesquisa e outros núcleos e centros de 

investigação ligados à área. 

- Elaborar uma home-page com informações e links referentes a assuntos do Núcleo. 
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Em 2011 o núcleo organizou o “I Colóquio Internacional do Núcleo Quevedo de 

Estudos Literários e Traduções do Século de Ouro”, com vários pesquisadores da área, 

como: Rogelio Rodríguez Coronel (Catedrático da Facultad de Artes y Letras da 

Universidad de La Habana. Vice-diretor da Academia Cubana de la Lengua. Membro 

correspondente da Real Academia Española e da Academia Panameña de la Lengua), 

Maria Augusta da Costa Vieira (USP), Esteban Reyes Celedón (UFAM), Leonor Scliar-

Cabral (UFSC), Walter Carlos Costa (UFSC), Kathrin Rosenfield (UFRGS), José 

Suárez-Inclán García de la Peña (Asesor de Educación en Brasil - Embajada de España 

en Brasilia), entre outros. 

Ao núcleo, temos vinculado o seguinte projeto: “Discurso de todos los diablos, 

de Francisco de Quevedo y Villegas: tradução, notas e comentários”. 

Grupo de pesquisa no CNPq: “Estudos Literários e Traduções do Século de 

Ouro”http://plsql1.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=0043802Y72BIS4 

 

NUCLEO JUAN CARLOS ONETTI – Estudos Literários Hispano-Americanos 
O Núcleo Juan Carlos Onetti de Estudos Literários Latino-americanos foi criado em 

2003 e coordenado pela Profa. Dra. Liliana Reales até 2013, ano em que a Profa. Liliana 

Reales saiu para Pós-doutorado e a coordenação foi assumida pelo Prof. Dr. Jorge 

Wolff. O Núcleo Onetti agrega os pesquisadores-docentes Prof. Dr. Wladimir Garcia, 

da UFSC, o pesquisador, professor e escritor uruguaio, Dr. Juan Carlos Mondragón, da 

Universidade de Lille, França, o professor pesquisador Dr. Roberto Ferro da 

Universidad de Buenos Aires, o professor e pesquisador uruguaio, Hebert Benítez 

Pezolano, e a professora pesquisadora argentina, Dra. Nancy Fernandez, da Universidad 

Nacional de Mar del Plata. Conta com estudantes de Pós-Graduação (Mestrado e 

Doutorado) e de Graduação. O Núcleo se dedica ao estudo de escritores da América 

Latina, principalmente do Cone Sul, tais como Juan Carlos Onetti, Roberto Arlt, 

Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Hilda Hilst, Jorge Luis Borges, Antonio Di 

Benedetto, Carlos Liscano, Martin Kohan, entre outros. O Núcleo visa, também, a 

formação de novos pesquisadores, dentro das linhas de pesquisa Estudos da 

Modernidade e Escrituras do Contemporâneo,  com o objetivo de criar condições de 

novas leituras críticas em consonância com problemas da contemporaneidade. 

O NÚCLEO ONETTI vem organizando vários eventos internacionais, tais como 

o Simpósio Internacional Os anos de Onetti na Espanha (2009), o Simpósio 

Internacional de Literatura Argentina (2010), o Colóquio Internacional Tempo e 

Movimento (2010), a Mostra Fotográfica O que é um autor, de Sebastian Freire e Paula 

Rocca (2010), além de varias Mostras de Cinema e Debate, tais como o Ciclo de 

Cinema Colombiano (2010), Ciclo de Cinema Argentino (2010 e 2011). O Núcleo 

organiza anualmente conferências de destacados pesquisadores internacionais, tais 

como Prof. Dr. Gonzalo Aguilar (2010), Prof. Dr. Roberto Ferro, (2007, 2009, 2011 e 

2012), Prof. Dr. Noé Jitrik (2009 e 2010), Profa. Dra. Nancy Fernandez (2011 e 2012), 

Prof. Dr. Miguel Ángel Montezanti (2010), Prof. Dr. Hugo Verani (2011). 

O Núcleo dirige e edita a revista de estudos literários latino-americanos, a 

LANDA, cujo primeiro número saiu no semestre 2012/1 e o quarto está por sair em 

2014/1. Destacamos o desenvolvimento dos seguintes projetos: “Deslocamentos, 

cruzamentos e encontros na escrita de Antonio Di Benedetto. Da prosa jornalística à 

narrativa ficcional”, de Liliana Reales, atrelado ao projeto “O conceito de 

transgenericidade no sistema literário latino-americano. Gêneros, poéticas, linguagens e 

arquivos na cultura dos séculos XX e XXI”, coordenado por Roberto Ferro na 

Universidad de Buenos Aires; “Mapeamento de estratégias de construção narrativa em 

http://plsql1.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=0043802Y72BIS4
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Juan Carlos Onetti, a partir da análise de seus manuscritos”, coordenado por Liliana 

Reales; “Os escritos do cárcere de Carlos Liscano”, coordenado por Liliana Reales; 

“Viver, pensar e configurar esferas em Peter Sloterdijk”, coordenado por Rogério 

Confortin;  “Mapeamento de conceitos ou quase-conceitos pós-estruturalistas”, 

coordenado por Wladimir Garcia; “Documentos do presente”, coordenado por Jorge 

Hoffmann Wolff;  

Outras pesquisas desenvolvidas no Núcleo Onetti são: resignificações de 

memória e corpo em literaturas pós-ditatoriais: a obra de Martin Kohan; a presença de 

João Guimarães Rosa em Bogotá, na Colômbia, entre os anos 1942 e 1944, tendo por 

base o texto póstumo Páramo, relato de uma profunda experiência de morte e 

despersonalização vivida numa Bogotá hostil; a peculiar escrita do uruguaio Carlos 

Liscano é objeto de uma pesquisa que tem como objetivo verificar como tal escrita se 

projeta a partir de um (auto) fazer biografemático para compor deste modo uma 

escritura (auto) biográfemática. A partir de uma reflexão sobre a estreita relação entre 

vida e escritura nos textos de Liscano, pretende-se vincular esses elementos àquilo que 

Derrida infere ao tratar das noções de autografía e otobiografia, sobre a relação entre o 

remetente e o destinatário nos textos. 

Três outras pesquisas destacam aspectos da linguagem e da filosofia da 

linguagem. A primeira delas tem como objetivo pensar as  narrativas de Roberto Arlt 

como engrenagem, cujos agenciamentos maquínicos percorrem a escritura arltiana, que 

pode ser pensada como manual, plano e mapa. A terceira pesquisa trata dos ensaios de 

Jorge Luis Borges produzidos na década de 1920, e visa identificar conceitos 

linguísticos e filosóficos que possibilitem argumentar que na sua primeira escrita se 

configura uma espécie de crítica da linguagem.  

Cinema e teatro compõem outras duas pesquisas desenvolvidas no Núcleo 

Onetti. Tendo como base a obra cinematográfica e literária de Edgardo Cozarinsky, o 

objetivo da pesquisa é abordar o exílio como abertura a partir da qual se constrói um 

conceito de história e cinema, o fragmento, e o “povo” como categoria ausente no 

cinema político moderno. Por outro lado, o teatro está presente na pesquisa sobre a obra 

teatral de Hilda Hilst, escrita entre 1967 e 1969, que tem como um dos objetivos fazer 

um estudo crítico sobre os desdobramentos do gênero dramático e de conceitos como 

teatralidade na  ficção e poesia hilstiana escritas posteriormente. 

 

NUPLITT-  Núcleo de Pesquisa em Literatura e Tradução 

O Núcleo de Pesquisas em Literatura e Tradução (NUPLITT) se constitui como um 

centro de estudos da tradução com divulgação de pesquisas na área. Se pretende ser um 

pólo interdisciplinar a fim de coordenar iniciativas existentes e estimular novas 

iniciativas no contexto da discussão e da prática tradutológicas. 

O Núcleo de Pesquisas em Literatura e Tradução (NUPLITT) tem por objetivo 

desenvolver projetos de pesquisa, promover eventos, produzir publicações, sistematizar 

e informatizar documentação científica e cultural relativa à área, buscando firmar uma 

identidade própria e institucional e capacitando-se a participar de diretórios nacionais de 

grupos de pesquisa e similares. 

Entre seus objetivos específicos, focalizam-se os seguintes: 

a) Constituir-se em ambiente para a formação de alunos de graduação e pós-graduação 

na atividade de pesquisa. 

b) Propiciar a consolidação de um grupo de pesquisa transdisciplinar e interinstitucional 

neste campo do saber. 

c) Incentivar e organizar uma produção acadêmica abrangente nos contextos de 

tradução e teoria de tradução. 
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d) Apresentar projetos específicos às agências nacionais e internacionais em busca de 

recursos financeiros para a aquisição de bibliografia atualizada nas áreas de tradução e 

teoria de tradução de interesse de estudantes e professores da UFSC. 

e)  Elaborar e propor currículos para os diversos cursos de língua que incluem tradução. 

f) Promover eventos, exposições, conferências, seminários, jornadas de estudos, ciclos 

de palestras, entre outros. 

 

GRUPO DE PESQUISA Tradução e Cultura – TRAC 
No contexto do estudo cultural da tradução, busca-se a identificação das forças que 

operam nos processos e nos encontros linguísticos e culturais, em que enfoques 

diferenciados de cultura se fazem, inevitavelmente, presentes. Justifica-se a validade da 

pesquisa pela necessidade de se compreender e problematizar a tradução no fenômeno 

da globalização.  

O desenvolvimento na área de Estudos da Tradução na UFSC tem se expandido 

de tal forma a justificar a criação de grupos que se concentram em reflexões críticas 

mais específicas. Assim, face a um interesse mais cultural na tradução em níveis de IC, 

ME e DO, a criação de um grupo de pesquisa nos moldes aqui explicitados se torna 

tarefa necessária e urgente.  

No âmbito deste grupo insere-se também a proposta do NUSPPLE - Núcleo de 

Suporte Pedagógico para Professores de Língua Estrangeira, que objetiva a produção de 

materiais, publicações orientados para a formação continuada do professor de língua 

estrangeira. No momento são explorados os seguintes tópicos: (i) teorias funcionalistas 

e a tradução no âmbito do jornalismo; (ii) tradução e leitura: estratégias compartilhadas; 

(iii) o universo cultural no âmbito da produção e tradução de textos; (iv) a 

discursividade e o texto jornalístico em tradução; (v) literatura infanto-juvenil de língua 

alemã no Brasil; (vi) tradução, jornalismo e cultura: Interferências Culturais em Textos 

Jornalísticos; (vi) O papel da Cultura na tradução do texto jornalístico da área do 

Turismo. 

 Os diferentes recortes, possibilitados pelas diversas investigações dos 

constituintes desse GP, exploram as duas vias de "direção de tradução" nos pares 

linguísticos Inglês-Português, Alemão-Português, Francês-Português, Espanhol-

Português e vice-versa, buscando iluminar a dimensão cultural no ato tradutório e serem 

embasados por teorias fundamentadas em aspectos linguísticos e culturais da tradução. 

 - Grupo de pesquisa em Lexicografia Pedagógica 

 - Grupo de pesquisa História da Tradução 

 - Grupo de pesquisa de Literatura Traduzida 

 - Grupo de pesquisa Mapeamentos nos Estudos da Tradução. 

 - Grupo de pesquisa em Estudos Literários Hispano-americanos  

  

GRUPO DE PESQUISA Caminhos críticos da Literatura Latino-Americana 

Contemporânea 
O grupo está direcionado à participação de estudantes de graduação e pós-graduação 

para que, através de leituras críticas, possam desenvolver una reflexão aprofundada 

sobre a literatura latino-americana contemporânea. O objetivo principal do projeto é 

articular uma reflexão crítica acerca dos conceitos-chave da crítica literária latino-

americana contemporânea, a partir da leitura, análise e discussão de textos tanto 

literários como teóricos. Como objetivos específicos se destacam a escrita de artigos 

sobre literatura latino-americana, preparação de minicursos e grupos de trabalho que 

possam ser apresentados à comunidade acadêmica. Pensamos na criação crítica como 
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um espaço de colaboração e debate e na necessidade de iniciação dos estudantes no 

debate e na investigação científica. Metodologia: Leituras e debates quinzenais. 

 

PROJETO DE PESQUISA Discurso de todos los diablos de Quevedo y Villegas: 

tradução, notas e comentários 
Este projeto de pesquisa tem como primeiro objetivo traduzir a obra satírico-moral, 

Discurso de todos los diablos, escrita em 1627 pelo escritor espanhol Francisco de 

Quevedo y Villegas, pois a tradução tem como função abrir caminhos a outras culturas, 

utilizando os recursos de cada língua para articular e confrontar modos de saber e de 

experiência. A obra que será traduzida está disposta em diálogos que satirizam, pela 

deformação e caricatura, os costumes e os personagens de seu tempo e de todas as 

classes sociais. O segundo objetivo é elaborar um glossário de palavras incomuns, 

expressões e provérbios, encontrados frequentemente na obra de Quevedo. Isso se 

justifica por atualizar e revitalizar os componentes culturais de um povo, manifestando 

os elementos característicos de uma cultura, de uma forma de pensar e viver. Como 

objetivos subsequentes, temos ainda: fazer um estudo detalhado dos personagens e dos 

grandes acontecimentos da época, e de alguns fatos de destaque da biografia do escritor 

– que engloba o final do século XVI e a primeira parte do XVII – no sentido de 

proporcionar uma melhor reflexão sobre a obra; relatar as escolhas e dificuldades 

encontradas durante as etapas de tradução e desta forma avaliar a aplicabilidade dos 

conceitos teóricos utilizados; realizar uma reflexão teórica; aprofundar os aspectos tidos 

como relevantes no decorrer da pesquisa; analisar e selecionar criteriosamente as notas e 

comentários que deverão acompanhar a tradução.  

As edições consultadas serão as duas mais recentes lançadas na Espanha e 

consideradas de prestígio por Ramón Valdés: a de Alfonso Rey de 2003 (Obras 

Completas en Prosa. Volumen I, Tomo II. Madrid: Castalia) e a de Miguel Marañón 

Ripoll de 2005 (El «Discurso de todos los diablos» de Quevedo. Estudio y edición. 

Madrid: Fundación Universitaria Española). Consideramos que a leitura dessa obra 

pode ser extremamente enriquecedora e prazerosa destacadamente por duas razões: a 

própria qualidade literária de seu estilo e o retrato que proporciona da realidade social 

da Espanha no século XVII. A tradução deste texto, inédito ainda no Brasil, também 

permitirá aos bolsistas exercitar a questão da transposição da linguagem coloquial, das 

gírias e expressões criadas na fala cotidiana de um grupo de pessoas de um local e uma 

época específica e auxiliar no amadurecimento da reflexão teórica acerca desse aspecto 

da tradução. A metodologia a ser seguida, para alcançar os objetivos, foi elaborada e 

sugerida por Pollux Hernúñez (in Gonzalo García/García Yebra (Eds), 2005: 356-64), 

da Comissão Européia e Direção Geral de Tradução – Bruxelas, e compreende, 

resumidamente, seis etapas: a) leitura minuciosa do texto; b) leitura do contexto; c) 

redação da trama; d) completamento dos espaços em branco; e) revisão e f) releitura 

distanciada. Ressalta-se também a importância da leitura e estudo de livros de história 

da Espanha, da sátira, de estudos diretamente ligados aos textos de Quevedo, de 

dicionários especializados na linguagem da época, além das várias teorias da tradução, 

porque todo este embasamento teórico será fundamental para o ato tradutório, pois elas 

deverão suscitar uma reflexão teórica. 

 

PROJETO DE PESQUISA Projeto Incluir 
O Projeto Incluir é resultado de uma parceria do NUSPPLE – Núcleo de Suporte 

Pedagógico para Professores de Língua Estrangeira – da Universidade Federal de Santa 

Catarina e a Casa São José, localizada no bairro da Serrinha, em Florianópolis/SC, 

Brasil. Este projeto se caracteriza como um projeto de pesquisa para desenvolvimento 
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de materiais didáticos em língua estrangeira para grupos específicos e de extensão por 

proporcionar às crianças, atendidas pela Casa, a convivência da língua espanhola. O 

público alvo do projeto são crianças na faixa etária de 6 a 10 anos, que são atendidas 

pela Casa São José, no contra turno do período escolar. O referido projeto é 

desenvolvido pelos alunos de graduação Letras-Espanhol, bolsistas voluntários, e pelos 

coordenadores do Nuspple. 

Por considerar importante a convivência de uma língua estrangeira (LE) por 

parte das crianças durante sua etapa de escolarização nas séries iniciais e por acreditar 

que aprender um outro idioma contribui ao desenvolvimento integral da criança, em 

seus aspectos psicológico, intelectual, cultural e social, proporcionamos às crianças da 

comunidade da Serrinha – Casa São José, através do Projeto Incluir,  uma vivência e 

aproximação da língua espanhola. 

 

PROJETO DE PESQUISA As realizações da fala infantil no processo de aquisição 

de Espanhol e Português Brasileiro LM 
Este projeto de pesquisa é coordenado pela Professora Carolina Parrini Ferreira e está 

vinculado à tese de doutorado em desenvolvimento pela mesma, na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, na área de Letras Neolatinas (opção Língua Espanhola).  

O objetivo geral do projeto é investigar, à luz dos pressupostos gerativistas, 

fenômenos linguísticos de ordem morfossintática durante o processo de aquisição de 

Espanhol e Português Brasileiro como língua materna. Ao descrever, analisar e 

comparar a aquisição de determinadas categorias morfossintáticas, como Tempo, Modo 

e retomada de complementos verbais durante o período de aquisição, espera-se 

identificar diferenças paramétricas que distinguem o Português e o Espanhol e, assim, 

poder encontrar pistas que esclareçam sobre a notável dificuldade que os aprendizes de 

Espanhol, falantes de PB, apresentam para a aprendizagem dos clíticos de objeto, por 

exemplo.  

A comparação entre dados de aquisição de línguas diferentes para explicar 

dificuldades na aprendizagem de uma língua estrangeira se baseia no pressuposto de que 

a aprendizagem de uma língua estrangeira é mediada pela língua materna.  

É interessante ressaltar a carência de estudos sobre o referido tema, de forma 

que, com o desenvolvimento desta pesquisa, pretende-se contribuir, através de dados e 

resultados inéditos, com as pesquisas realizadas sobre aquisição de língua materna e 

sobre fenômenos morfossintáticos do Português Brasileiro e do Espanhol, apresentando 

novos resultados para uma teoria mais ampla da linguagem. 

 

1.25.2 PROJETOS DE EXTENSÃO 

 

A língua espanhola no contexto de turismo e hospitalidade: práticas comunicativas  
Coordenadora: Profª Drª Leandra Cristiana Oliveira 

A presente Atividade de Extensão objetiva: i) a inserção de estudantes do Curso de 

Letras Espanhol, modalidade presencial, em atividades de comunicação num contexto 

específico: turismo e hospitalidade, e ii) apresentar a esse público um contexto de 

ensino pouco problematizado no âmbito acadêmico: a Educação Profissional. Para 

tanto, através de uma parceria com o Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), campus 

Florianópolis-Continente, o qual oferta cursos de espanhol para o setor turístico, serão 

realizados eventos comunicativos (em língua espanhola), envolvendo alunos do Curso 

de Letras (UFSC) e dos Cursos Técnicos do IFSC, de modo a inserir os estudantes de 

Letras nos contextos de ensino e situações comunicativas específicos.  
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Brincaespanhol na Associação Puro Amor (Blumenau) 
Coordenadora: Profª Drª Andréa Cesco. 

O projeto tem como objetivo geral ensinar a língua espanhola a dois grupos de crianças 

─ sendo que as crianças do grupo de nível I possuem idade entre 5 a 7 anos, e as do 

nível II entre 8 a 10 anos ─, através de brincadeiras, jogos, músicas, oficinas criativas, 

materiais audiovisuais, pequenas representações, histórias e ilustrações, além de tarefas 

que possam envolver a criação e a construção de brinquedos, de instrumentos musicais, 

de jogos, entre outros; a dois grupos de crianças da ONG "Puro Amor de Ensino 

Complementar", em Blumenau. Como objetivos específicos, elencamos dois: buscamos 

primeiramente desenvolver a criatividade, o imaginário, a sensibilidade, a expressão, a 

cooperação, a autonomia, a interpretação e a compreensão do aluno. Em segundo lugar, 

esperamos aproximar os adolescentes da cultura espanhola e de toda a riqueza de 

conhecimentos que ela pode oferecer, além de propiciar a integração dos mesmos num 

mundo globalizado. 

 

Brincaespanhol no Educandário Lar de Jesus – SERTE 
Coordenadora: Profª Drª Andréa Cesco. 

O projeto visa oferecer a língua espanhola através de brincadeiras, jogos, músicas, 

materiais audiovisuais, pequenas representações, histórias e ilustrações, a três grupos de 

crianças, na parte da tarde, de 03 a 06 anos, do Educandário Lar de Jesus, da SERTE 

(Sociedade Espírita de Recuperação, Trabalho e Educação), localizada na Rua Leonel 

Pereira, 604, Cachoeira do Bom Jesus, Florianópolis, SC, CEP 88056-300. No 

Educandário são recebidas crianças tanto da comunidade quanto do Orfanato Lar das 

Crianças, também da SERTE. Busca-se do mesmo modo, com o projeto, aproximar as 

crianças da cultura hispânica e toda a riqueza de conhecimentos que ela pode oferecer, 

além de propiciar a integração das crianças num mundo globalizado. Pretende-se 

proporcionar um ambiente tal que a aquisição da língua espanhola ocorra de maneira 

natural; que haja interação entre os membros do grupo, bem como o espaço físico, possa 

criar uma harmonização adequada para que ocorra, de fato, o interesse do aluno. 

Usaremos brincadeiras, jogos, músicas, materiais audiovisuais, pequenas 

representações, histórias e ilustrações, para que, de forma lúdica, aprendam a língua 

espanhola. O lúdico será enfatizado porque enquanto função educativa propicia a 

aprendizagem do educando, seu saber, sua compreensão de mundo e seu conhecimento. 

 

CineBuñuel: mostra de cinema hispânico  

Coordenadora: Profª Drª Meritxell Hernando Marsal 

O CineBuñuel é um projeto de extensão dirigido à comunidade que se propõe difundir o 

cinema hispânico como ponto de partida para debates que permitam o intercambio 

colaborativo de questões relacionadas à língua, cultura e história das comunidades de 

fala espanhola. Aberto ao público geral, o cineclube também permitirá aos alunos do 

curso de Letras Espanhol aperfeiçoar suas capacidades comunicativas e compartilhar 

com outros participantes os conhecimentos adquiridos durante o curso. A proposta 

prevê a formação de uma equipe de estudantes que selecionem os filmes e os temas que 

pretendem abordar em cada uma das sessões. Encima dessa seleção será realizada uma 

pesquisa e se elaborará um material para promover as discussões uma vez terminado o 

filme. Desta maneira, cineclube se dirige à divulgação do cinema hispânico, de pouca 

difusão nas salas comerciais do Brasil, e sua apreciação como forma cultural específica. 

Além disso, a proposta cinematográfica servirá também como recurso que possibilite a 

reflexão de outros temas, históricos, éticos ou culturais, e motive o diálogo e a 

aprendizagem colaborativa. O projeto, por tanto, tem um caráter interdisciplinar, pois 
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conecta áreas diversas como cinema, letras, história ou antropologia, e se fundamenta na 

vinculação das atividades de ensino, pesquisa e extensão.  

 

Conversação em Espanhol nas Livrarias Curitiba 
Coordenadora: Profª Drª Andréa Cesco. 

O objetivo principal deste projeto é oferecer práticas de conversação em espanhol, no 

Clube de Conversação oferecido pelo Grupo Livrarias Curitiba, aos clientes/alunos 

interessados em desenvolver sua produção oral, subentendendo-se que estes já 

conhecem e têm certo domínio da língua. Os professores envolvidos no projeto, que 

trabalham em duplas, atuam como mediadores de um diálogo. Os encontros estão 

norteados por um tema principal, proposto pelos professores através de textos, áudios, 

figuras, reportagens, revistas, etc, com o objetivos de motivar os clientes/alunos. Os 

encontros acontecem uma vez por semana, com duração de 1 hora em duas das lojas da 

Livrarias Catarinense, uma no Centro, na Rua Felipe Schmidt, 60 - Florianópolis – SC, 

e outra no Continente Park Shopping, em São José. Esse projeto tem divulgação através 

da assessoria de imprensa do Grupo Livrarias Curitiba, que dispara notas à mídia 

espontânea local, onde a mesma, havendo interesse, faz a publicação. Também existe a 

Agenda Cultural impressa mensalmente, com 10 mil tiragens, que ficam disponíveis na 

lojas e no site da Livrarias Catarinense, a divulgação nas redes sociais, como Twitter e 

Facebook e também por email marketing, para os clientes cadastrados. O grupo ainda 

produz um banner para divulgação no dia do evento com 120x80cm., que é uma forma 

de divulgar, juntamente com as Livrarias Catarinense, a APEESC. Ressalta-se que o 

Clube da Conversação já trabalha com o inglês (através de parceria com a Wizard 

idiomas) e que está fechando parceria o Círculo Ítalo-Brasileiro de SC, com o idioma 

italiano. E agora, através da Associação de Professores de Espanhol de Santa Catarina 

(APEESC) e da UFSC, está oferecendo também o espanhol, a segunda língua mais 

falada no mundo. 

 

Espanhol gratuito para a comunidade do Pantanal: aproximando universidade e 

comunidade 
Coordenadoras: Profª Me. Camila Teixeira Saldanha e Profª Me. Carolina Parrini 

Ferreira 

O projeto de extensão Espanhol gratuito para a comunidade do Pantanal tem como 

objetivo a integração da comunidade acadêmica da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) com os moradores do bairro Pantanal, localizado na ilha de 

Florianópolis – SC. Nesse sentido, o projeto proporciona uma experiência de docência 

às acadêmicas participantes e oportuniza aos moradores da comunidade atendida o 

aprendizado da língua espanhola. O projeto tem como objetivo geral proporcionar aos 

moradores da comunidade do Pantanal uma vivência e aproximação da língua e cultura 

hispânica, através de aulas semanais de espanhol. Os objetivos específicos do projeto 

são: apresentar a língua espanhola em contextos reais de comunicação; desenvolver as 

quatro habilidades (ler, escrever, escutar e falar), focando sua aplicação por meio da 

prática da linguagem nos diferentes contextos que a exigem; oportunizar o aprendizado 

de uma língua estrangeira para inúmeros fins (comunicação e interatividade com os 

turistas, realização de exames, leitura de textos em Espanhol etc). O intuito é atingir 

pessoas da comunidade do Pantanal que não possuam domínio da língua espanhola e/ou 

apresentem domínio mínimo, buscando dar oportunidade às pessoas que queiram ter 

contato e aprender este idioma, mas que não puderam fazê-lo por alguma dificuldade 

(falta de tempo, situação financeira, laboral etc). 
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Incentivo à leitura e à produção textual na escola pública 
Coordenadores: Profª Drª Liliana Reales e Prof Dr Jorge Wolff  

O Núcleo Juan Carlos Onetti de Estudos Literários Latino-americanos se destaca pelo 

seu trabalho de pesquisa e divulgação das literaturas do Brasil e de América Latina e 

pelos estudos das estratégias de leitura que possam desenvolver a capacidade leitora e, 

consequentemente, a capacidade de escrita do aluno. 

Com o presente Projeto de Extensão, o Núcleo Onetti se propõe levar à escola 

pública estratégias de desenvolvimento da capacidade de leitura e produção textual dos 

alunos, com o objetivo de promover o desenvolvimento solidário entre alunos do ensino 

fundamental e médio por meio da prática de leitura de textos literários brasileiros e de 

países vizinhos, tais como Argentina, Paraguai e Uruguai. Consideramos que é 

responsabilidade da Educação Superior colaborar para construir horizontes mais amplos 

e estimular as condições que permitam aos estudantes interagir de modo acertado em 

sociedades em permanentes mudanças. O Projeto tem como objetivo colaborar com o 

desenvolvimento das estratégias educativas no campo específico da leitura e da escrita e 

na renovação da pedagogia de ensino da leitura e da escrita por meio do estímulo da 

leitura de textos literários e da escrita de textos escolares.  

É nosso objetivo, também, promover a difusão da literatura dos países vizinhos 

como Argentina e Uruguai, para colaborar com o diálogo entre os povos com o 

propósito de promover o entendimento entre as culturas e a paz social. Propomo-nos, 

também, colaborar ao estímulo da formação de jovens pesquisadores, tentando prover 

aos estudantes de habilidades comunicativas e analíticas, estimulando a compreensão e 

composição de textos. 

 

O ensino de língua espanhola em Santa Catarina: mapeamento nas redes públicas 
Coordenadora: Profª Drª Andréa Cesco. 

A ideia de desenvolver o presente estudo surgiu das dificuldades existentes para a 

implementação do PIBID Letras – Espanhol (UFSC) em escolas públicas parceiras na 

Grande Florianópolis. Ao contrário do que se imaginava, a oferta desta língua 

nas escolas públicas, ao invés de crescer vem desaparecendo, ano após ano. Também se 

constatou que grande parte dos professores da rede pública são contratados em caráter 

temporário (ACT), o que parece ter contribuído para o falta de estímulo dos alunos e da 

escola em oferecer a língua espanhola, pois a rotatividade dos professores é grande. No 

entanto, essa realidade deveria ser diferente, já que em 05 de agosto de 2005 foi 

sancionada a Lei 11.161 que torna obrigatória a oferta do espanhol em todos os 

estabelecimentos de Ensino Médio do país e faculta essa oferta ao Ensino Fundamental 

de 6º a 9º ano a partir de 2010. A ideia principal era promover uma maior integração do 

Brasil com os países vizinhos, em função, principalmente, do Mercosul. Na época da 

aprovação da lei dois problemas se apresentaram: a falta de professores devidamente 

habilitados e a existência de pouco material didático na língua estrangeira. Porém, após 

a aquisição de materiais didáticos pelo Ministério de Educação e a abertura de novos 

cursos em nível de graduação para a formação de professores de espanhol, 

principalmente nas universidades estaduais e federais, por que a realidade que se 

apresenta é esta? Por que a língua ainda não é oferecida nas escolas do estado, e por 

que, em lugar do crescimento da oferta, o que se observa é o desaparecimento da língua 

no currículo das escolas? Assim, sete anos após a publicação da lei - dois anos depois 

do prazo máximo estabelecido - pretende-se saber qual é a realidade da língua 

espanhola nas escolas públicas catarinenses. 

 

Pibid - Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
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Coordenadoras: Profª Drª Andréa Cesco  e Profª Drª Juliana C. Faggion Bergman 

O Pibid é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de 

professores para a educação básica. O programa concede bolsas a alunos de licenciatura 

participantes de projetos de iniciação à docência desenvolvidos por Instituições de 

Educação Superior (IES) em parceria com escolas de educação básica da rede pública 

de ensino. Os projetos devem promover a inserção dos estudantes no contexto das 

escolas públicas desde o início da sua formação acadêmica para que desenvolvam 

atividades didático-pedagógicas sob orientação de um docente da licenciatura e de um 

professor da escola.  

Objetivos do Programa são: incentivar a formação de docentes em nível superior 

para a educação básica; contribuir para a valorização do magistério; elevar a qualidade 

da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, promovendo a integração 

entre educação superior e educação básica;  inserir os licenciandos no cotidiano de 

escolas da rede pública de educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e 

participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter 

inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados no 

processo de ensino-aprendizagem;  incentivar escolas públicas de educação básica, 

mobilizando seus professores como coformadores dos futuros docentes e tornando-as 

protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; e contribuir para a 

articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes, elevando a 

qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura. 

 

Produção de Material didático para curso de Formação Inicial e Continuada 

"Espanhol para o Turismo" (nível básico) 
Coordenadora: Profª Drª Leandra Cristiana Oliveira 

O principal objetivo deste projeto é contribuir para a elaboração de três livros didáticos 

para o curso FIC Espanhol para o Turismo (nível básico) - demanda atendida pelo 

Instituto Federal de Santa Catarina. De forma atrelada, objetiva-se atender as 

necessidades comunicativas e especificidades dos aprendizes desse idioma, mais 

especificamente de trabalhadores do setor turístico; disponibilizar os materiais 

produzidos aos alunos dos cursos FIC Espanhol para o Turismo (nível básico) do 

Campus Florianópolis-Continente (IFSC), e a outras Instituições públicas. 

Com vistas a atender essas metas, o presente projeto contemplará as seguintes ações: 

a) Coletar materiais relacionados ao contexto profissional do turismo e à cultura do 

Brasil e de países hispanófonos.  

b) Obter autorização para utilização dos materiais coletados, quando não forem de uso 

livre.  

c) Organizar os materiais coletados, tais como: comandas, cardápios, notas fiscais, 

cartas de vinho, formulários de aeroportos, folders, panfletos, fichas de registro de 

hospedagem, diretórios de serviços, entre outros. 

d) Elaborar diálogos de situações comunicativas, focando tanto as áreas profissionais 

pertencentes ao Eixo Turismo, Hospitalidade e Lazer quanto situações não profissionais 

(sociais), como, por exemplo: recepcionista ↔ hóspede, garçom ↔ cliente, vendedor ↔ 

cliente, taxista ↔ cliente, guia de turismo ↔ turistas e visitantes, atendimento ao 

telefone, situações de estudo ou visita a países hispânicos, entre outras.  

e) Elaborar apêndice gramatical e glossário com palavras contidas no livro. 

f) Elaborar exercícios de fixação e tarefas.  

g) Organização e finalização dos livros didáticos.  

h) Submissão dos livros à publicação pela Editora do IFSC.  
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Projeto INCLUIR  
Coordenadoras: Profª Drª Maria José Damiani Costa e Profª Vera Regina de Aquino 

Vieira. 

O Projeto, resultado de uma parceria do NUSPPLE – Núcleo de Suporte Pedagógico 

para Professores de Língua Estrangeira – da Universidade Federal de Santa Catarina e a 

Casa São José, localizada no bairro da Serrinha, em Florianópolis/SC, Brasil. Este 

projeto se caracteriza como um projeto de pesquisa para desenvolvimento de materiais 

didáticos em língua estrangeira para grupos específicos e de extensão por proporcionar 

às crianças, atendidas pela Casa, a convivência da língua espanhola. O público alvo do 

projeto são crianças na faixa etária de 6 a 10 anos, que são atendidas pela Casa São 

José, no contra turno do período escolar. O referido projeto é desenvolvido pelos alunos 

de graduação Letras-Espanhol, bolsistas voluntários, e pelos coordenadores do Nuspple. 

Por considerar importante a convivência de uma língua estrangeira (LE) por parte das 

crianças durante sua etapa de escolarização nas séries iniciais e por acreditar que 

aprender um outro idioma contribui ao desenvolvimento integral da criança, em seus 

aspectos psicológico, intelectual, cultural e social, proporcionamos às crianças da 

comunidade da Serrinha – Casa São José, através do Projeto Incluir,  uma vivência e 

aproximação da língua espanhola. 

 

REVISTA LANDA: Revista de Literatura, Arte e Pensamento 
Coordenadores: Profª Drª Liliana Reales (UFSC), Prof. Dr. Jorge Wolff (UFSC) e Prof. 

Dr. Antonio Carlos Santos (UNISUL). 

A Revista LANDA é um Projeto de Extensão do Núcleo Onetti de estudos Literários 

Latino-americanos, que reúne artigos e ensaios respondendo a Chamada Pública, uma 

seção chamada "Olhares" de ensaios de pesquisadores colaboradores, uma seção de 

Resenhas e seções dedicadas a textos literários, fotografias e artes plásticas. Também, 

cada número da Revista Landa traz um dossiê especial dedicado a um tema que os 

diretores encomendam a pesquisadores e intelectuais de reconhecido prestígio no país e 

no exterior. 

A Revista privilegia temas relacionados a América Latina porém é aberta a temas de 

interesse mundial. A Revista é semestral. Seu primeiro número saiu em 2012/2, o 

segundo em 2013/1, o terceiro em 2013/2 e o quarto se encontra em diagramação e sairá 

em 2014/1. A Revista conta com um importante Conselho Editorial composto por 

professores doutores de instituições brasileiras e do exterior. 

 

 

2. CORPO DOCENTE  

2.1  Atuação do Núcleo Docente Estruturante – NDE 

PORTARIA N.º 233, de 25 de agosto de 2010. 

A Pró-Reitora de Ensino de Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, 

usando da competência que lhe foi delegada pela Portaria n° 649/GR/96 de 20/05/96, e 

conforme deliberação da Câmara de Ensino de Graduação em reunião realizada em 23 

de junho de 2010, 

RESOLVE: 

Art. 1.º Instituir o Núcleo Docente Estruturante (NDE) no âmbito dos Cursos de 

Graduação da Universidade e estabelecer as normas de seu funcionamento. 

Art. 2.º O Núcleo Docente Estruturante de cada Curso de Graduação será responsável 

pela formulação, implementação, avaliação e pelo desenvolvimento do respectivo 

projeto pedagógico. 
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Art. 3.º O Núcleo Docente Estruturante, de caráter consultivo, propositivo e executivo 

em matéria acadêmica, terá as seguintes atribuições: 

I - elaborar o projeto pedagógico do curso definindo sua concepção e fundamentos; 

II - estabelecer o perfil profissional do egresso do curso; 

III - avaliar e atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso; 

IV - conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no Colegiado 

de Curso, sempre que necessário; 

V - supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do curso definidas pelo 

Colegiado; 

VI - analisar e avaliar os planos de ensino das disciplinas e sua articulação com o 

projeto pedagógico do curso; 

VII - promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos 

estabelecidos pelo projeto pedagógico. 

Parágrafo único. As proposições do Núcleo Estruturante serão submetidas à 

apreciação e deliberação do Colegiado do Curso. 

Art. 4.º O Núcleo Docente Estruturante será composto por docentes indicados pelo 

Colegiado do Curso que: 

I - integrem o Colegiado do Curso e/ou; 

II - ministrem, com regularidade, aulas no curso. 

Parágrafo único. A composição do Núcleo Docente Estruturante deverá observar as 

seguintes proporções: 

I - o número de docentes será equivalente a, no mínimo, 15% do número total de 

disciplinas obrigatórias da matriz curricular do curso; 

II - pelo menos 80% dos docentes deverão ser portadores do título de doutor. 

Art. 5.º Os membros do Núcleo Docente Estruturante serão designados pelo Diretor da 

Unidade Universitária à qual o curso de graduação é vinculado, para um mandato de 

dois anos, podendo ocorrer recondução de mais um mandato para até 1/3 dos 

membros. 

§ 1.º No ato de designação a que se refere o caput deste artigo será atribuída uma hora 

de trabalho semanal a cada membro do Núcleo para o desempenho de suas atribuições. 

§ 2.º O Diretor da Unidade Universitária deverá encaminhar cópia da portaria de 

constituição do Núcleo à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação. 

Art. 6.º O presidente do Núcleo Docente Estruturante será escolhido pelos seus pares, 

para um mandato de dois anos. 

Art. 7.º O Núcleo Docente Estruturante reunir-se-á uma vez por semestre, 

preferencialmente no início do semestre letivo e, extraordinariamente, sempre que 

convocado pelo seu Presidente ou por solicitação da maioria de seus membros. 

Art. 8.º No prazo de 60 dias, a partir da data de publicação da presente Portaria, os 

Núcleos Docentes Estruturantes de todos os cursos de graduação deverão estar 

implantados. 

Art. 9.º Esta Portaria entrará em vigor a contar da data da sua publicação no Boletim 

Oficial da Universidade. 

 

São documentadas através de ata as reuniões do Núcleo Docente Estruturante do Curso 

de Letras Espanhol – Licenciatura dos dias 29 de outubro de 2010, 26 de maio de 2011, 

24 de maio de 2012, 17 de novembro de 2012 e 30 de maio de 2013. São membros do 

Núcleo Docente Estruturante do Curso de ESPANHOL – Licenciatura os professores 

Adja Balbino de Amorim Barbieri Durão, Maria José Roslindo Damiani, Vera Regina 

de Aquinmo Costa, Walter Carlos Costa, Diego Ernesto Marcelo Arenaza, instituído 

pela Portaria Portaria nº 103/CCE/2010.  
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2.2  Atuação do coordenador  

A atuação do coordenador segue o 

REGIMENTO INTERNO DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 

LETRAS – LÍNGUAS ESTRANGEIRAS - COORDENADORIA DO CURSO DE 

GRADUAÇÃO EM LETRAS – LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

Aprovado pelo Colegiado do Curso de Graduação em Letras – Línguas Estrangeiras 

em 17/11/2011. 

CAPÍTULO III 

ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR DO CURSO 

Art. 3
o
.: Competem ao Coordenador do Curso as seguintes atribuições: 

I – convocar e presidir as reuniões do Colegiado do Curso, com direito a voto, 

inclusive o de qualidade; 

II – representar o Colegiado junto aos órgãos da Universidade; 

III – executar as deliberações do Colegiado; 

IV – designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo 

Colegiado; 

V – decidir, ad referendum, em caso de urgência, sobre matéria de competência do 

Colegiado; 

VI – coordenar a elaboração dos horários de aula, ouvidas as partes envolvidas; 

VII – orientar os alunos quanto à matrícula e integralização do curso; 

VIII – verificar o cumprimento do currículo do curso e demais exigências para a 

concessão de grau acadêmico aos alunos concluintes; 

IX – analisar e decidir os pedidos de transferência e retorno; 

X – decidir sobre pedidos referentes à matrícula, trancamento de matrícula no curso, 

cancelamento de matrícula em disciplinas, permanência, complementação pedagógica, 

exercícios domiciliares, expedição e dispensa de guia de transferência e colação de 

grau, mobilidade acadêmica e bolsas de estudo; 

XI – promover a integração com os Departamentos; 

XII – superintender as atividades da secretaria do Colegiado do Curso; 

XIII – exercer outras atribuições previstas em lei, de acordo com este Regulamento e o 

Regimento do Curso. 

 

2.3  Experiência profissional, de magistério superior e de gestão acadêmica do 

coordenador  

O atual coordenador do curso, o professor doutor Werner L. Heidermann, trabalha em 

várias áreas e em diferentes contextos com o ensino de línguas estrangeiras desde 1981. 

Atuou em universidades na Jordânia (University of Jordan em Amã - 1989-1992), na 

Alemanha (Universität zu Köln em Colônia - 1992-1995) e no Brasil (UFMG - 1995 e 

UFSC - desde 1996). Doutorado (1986) e pós-doutorado (2011-2012) na Westfälische 

Wilhelms-Universität em Münster/Alemanha. 

 

2.4  Regime de trabalho do coordenador do curso 

A respectiva portaria abrange 30 horas para a coordenação do curso. 

 

 

2.5  Funções da coordenação do Curso de Letras – Línguas estrangeiras e da 

coordenação da Área de Espanhol  

A atuação do coordenador do Curso de Letras – Línguas estrangeiras está descrita no 

“Regimento interno do colegiado do curso de graduação em Letras – Línguas 
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estrangeiras”. Sua função é, em primeiro lugar, garantir a administração das atividades 

dos alunos matriculados no seu curso. O coordenador faz a ponte entre o aluno do curso 

e o Departamento de assuntos estudantis (DAE) e também a Pró-Reitoria de Graduação. 

São atualmente 1005 alunas e alunos (situação do dia 26 de março de 2014) 

matriculados regularmente nos cursos de Letras – Línguas estrangeiras (Letras Alemão, 

Letras Espanhol, Letras Francês, Letras Inglês, Letras Italiano) e no curso de 

Secretariado executivo. 

A tarefa do coordenador/da coordenadora da respectiva área é diferente. A 

perspectiva do coordenador de área é o funcionamento do setor: aquisição de livros, 

preparação de edital para concurso público de professor, execução de teste de 

nivelamento e de prova extraordinária de aproveitamento de estudos, iniciação e 

manutenção de convênios internacionais entre áreas, reunir os professores para resolver 

questões acadêmicas da área etc. 

O ideal administrativo poderia ser a implementação de cinco coordenações de 

Letras: 1. Coordenação do curso de Letras: Alemão – Licenciatura e Bacharelado; 2. 

Coordenação do curso de Letras: Espanhol – Licenciatura e Bacharelado; 3. 

Coordenação do curso de Letras: Francês – Licenciatura e Bacharelado; 4. Coordenação 

do curso de Letras: Inglês – Licenciatura e Bacharelado (junto com a Coordenação do 

Curso de Secretariado executivo); 5. Coordenação do curso de Letras: Italiano – 

Licenciatura e Bacharelado. Nas condições atuais da infraestrutura, no entanto, esse 

modelo de cinco coordenações é inviável.  

 

2.6  Titulação do corpo docente do curso 

Docentes permanentes do curso (Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras) 

Adja Balbino de Amorim Barbieri Durão - Doutora 

Alai Garcia Diniz (aposentada em 21/10/2013) - Doutora 

Andréa Cesco - Doutora 

Camila Teixeira Saldanha - Mestre 

Carolina Parrini - Mestre 

Cynthia Valente - Doutora 

Leandra Cristina de Oliveira - Doutora 

Liliana Reales - Doutora 

Maria José Damiani Costa - Doutora 

Meritxell Hernando Marsal - Doutora 

Vera Regina de Aquino Vieira - Especialista 

Walter Costa - Doutor 

 

Docentes de outros departamentos (em 2014.1) 

Diego Ernesto Marcelo Arenaza (Metodologia de Ensino) - Mestre 

Juliana Cristina Faggion Bergmann (Metodologia de Ensino) - Doutora 

Nicia Luiza Duarte da Silveira (Psicologia) – Doutora  

Neide Martins Arrias (Metodologia de Ensino) - Doutora 

 

2.7    Titulação do corpo docente do curso – percentual de doutores 

72 % com titulação de doutor  

18 % com titulação de mestre 

9% com titulação de especialista 

 

2.8 Regime de trabalho do corpo docente do curso 

Docentes permanentes do curso (Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras) 
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Dra. Adja Balbino de Amorim Barbieri Durão - regime integral 

Dra. Alai Garcia Diniz  - regime integral (aposentada em 21/10/2013) 

Dra. Andréa Cesco - regime integral 

Camila Teixeira Saldanha - regime integral 

Carolina Parrini - regime integral 

Dra. Cynthia Valente - regime integral 

Dra. Leandra Cristina de Oliveira - regime integral 

Dra. Liliana Reales - regime integral 

Dra. Maria José Damiani Costa - regime integral 

Dra. Meritxell Hernando Marsal - regime integral 

Vera Regina de Aquino Vieira - regime integral 

Dr. Walter Costa - regime integral 

 

Docentes de outros departamentos (em 2014.1) 

Diego Ernesto Marcelo Arenaza (Metodologia de Ensino) - regime integral 

Dra. Juliana Cristina Faggion Bergmann (Metodologia de Ensino) - regime integral 

Dra. Nicia Luiza Duarte da Silveira (Psicologia) – regime integral 

Dra. Neide Martins Arrias (Metodologia de Ensino) - regime integral 

 

2.9 Experiência profissional do corpo docente 

Docentes permanentes do curso (Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras) 

Dra. Adja Balbino de Amorim Barbieri Durão – 25 anos 

Dra. Alai Garcia Diniz  – 38 anos (aposentada em 21/10/2013) 

Dra. Andréa Cesco – 8 anos 

Camila Teixeira Saldanha – 7 anos 

Carolina Parrini – 7 anos  

Dra. Cynthia Valente – 16 anos 

Dra. Leandra Cristina de Oliveira – 11 anos 

Dra. Liliana Reales – 27 anos 

Dra. Maria José Damiani Costa – 30 anos 

Dra. Meritxell Hernando Marsal – 7 anos 

Vera Regina de Aquino Vieira – 27 anos 

Dr. Walter Costa –37 anos 

 

Docentes de outros departamentos (em 2014.1) 

Diego Ernesto Marcelo Arenaza (Metodologia de Ensino) – 21 anos 

Dra. Juliana Cristina Faggion Bergmann (Metodologia de Ensino) – 12 anos 

Dra. Nicia Luiza Duarte da Silveira (Psicologia) – 23 anos 

Dra. Neide Martins Arrias (Metodologia de Ensino) – 23 anos 

 

2.10 Experiência no exercício da docência na educação básica  

Dra. Adja Balbino de Amorim Barbieri Durão – 10 anos 

Dra. Andréa Cesco – 2 anos 

Camila Teixeira Saldanha – 2 anos 

Carolina Parrini – 1 ano 

Dra. Cynthia Valente – 2 anos 

Dra. Leandra Cristina de Oliveira – 6 anos  

 

2.11 Experiência de magistério superior do corpo docente  

Docentes permanentes do curso (Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras) 
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Dra. Adja Balbino de Amorim Barbieri Durão – 19 anos 

Dra. Alai Garcia Diniz  - 26 anos (aposentada em 21/10/2013) 

Dra. Andréa Cesco – 7 anos 

Camila Teixeira Saldanha – 2 anos 

Carolina Parrini – 2 anos 

Dra. Cynthia Valente – 15 anos 

Dra. Leandra Cristina de Oliveira – 3 anos  

Dra. Liliana Reales – 20 anos 

Dra. Maria José Damiani Costa – 30 anos 

Dra. Meritxell Hernando Marsal – 4 anos 

Vera Regina de Aquino Vieira – 27 anos 

Dr. Walter Costa – 31 anos 

 

Docentes de outros departamentos (em 2014.1) 

Diego Ernesto Marcelo Arenaza (Metodologia de Ensino) – 21 anos 

Dra. Juliana Cristina Faggion Bergmann (Metodologia de Ensino) – 12 anos 

Dra. Nicia Luiza Duarte da Silveira (Psicologia) – 23 anos 

Dra. Neide Martins Arrias (Metodologia de Ensino) – 23 anos 

 

2.12 Atuação dos docentes em graduação e pós-graduação 

Sete docentes D.E. da Área de Espanhol atuam em vários programas de pós-graduação, 

a saber, Liliana Reales na Pós-Graduação em Literatura; Adja B. A. B. Durão, Andréa 

Cesco, Maria José Damiani Costa, Meritxell Hernando Marsal e Walter Costa, na Pós-

Graduação em Estudos da Tradução; Adja B. A. B. Durão e Leandra C. Oliveira 

também na Pós-Graduação de Linguística.   

 

2.13 Relação entre o número de docentes e o número de estudantes  

São atualmente 08 (2014.1)  professores DE que dão aula no curso de ESPANHOL – 

Licenciatura desconsiderando as aulas que não são oferecidas pelo DLLE e as aulas do 

tronco comum. O atual número de alunos regularmente matriculados é 180 (situação de 

março de 2014). 

 

2.14 Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente 

REGIMENTO INTERNO DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 

LETRAS – LÍNGUAS ESTRANGEIRAS - COORDENADORIA DO CURSO DE 

GRADUAÇÃO EM LETRAS – LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

Aprovado pelo Colegiado do Curso de Graduação em Letras – Línguas Estrangeiras 

em 17/11/2011. 

CAPÍTULO II 

CONSTITUIÇÃO DO COLEGIADO 

Art. 2o.: O Colegiado do Curso será constituído de: 

I – um Coordenador, que assumirá a função de Presidente; 

II – um Subcoordenador, com a função de Vice-presidente; 

III – um representante de cada Coordenadoria de Área do Departamento de Língua e 

Literatura Estrangeiras e seus respectivos suplentes; 

IV – um representante docente do MEN (Departamento de Metodologia do Ensino) e 

seu respectivo suplente; 

V – um representante docente do Departamento de Psicologia (PSI); 

VI – representante(s) do corpo discente, na proporção igual à parte inteira do 

resultado obtido na divisão de número de não discentes por cinco;  
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VII – um representante de outros órgãos, a critério do colegiado; 

 

CAPÍTULO IV 

ATRIBUIÇÕES DO COLEGIADO DO CURSO 

Art. 5o.: Competem ao Colegiado do Curso as seguintes atribuições: 

I – elaborar o regimento interno do Curso; 

II – estabelecer o perfil profissional e o projeto pedagógico do Curso; 

III – elaborar, analisar e avaliar o currículo do Curso e suas alterações; 

IV – analisar, aprovar e avaliar os planos de ensino das disciplinas do Curso, 

propondo alterações quando necessárias; 

V – fixar normas para a coordenação interdisciplinar e promover a integração 

horizontal e vertical do Curso;VI – fixar o(s) turno(s) de funcionamento do Curso; 

VII – deliberar sobre pedidos de prorrogação de prazo e jubilamento de alunos; 

VIII – homologar os pedidos de transferência, retorno, mobilidade acadêmica e bolsas 

de estudo; 

IX – deliberar sobre propostas de mudança de currículo e alterações curriculares; 

X – acompanhar e fiscalizar os atos do Coordenador do Curso;XI – julgar, em grau de 

recurso, as decisões do Coordenador. 

 

3. INFRAESTRUTURA  

3.1     Gabinetes de trabalho para professores tempo integral 

Todos os professores que atuam no curso de Letras ESPANHOL – Licenciatura ocupam 

gabinetes no prédio B do CCE. Via de regra, duas pessoas dividem uma sala mobiliada 

e equipada com computador conectado e impressora.  

 

3.2 Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos 

O espaço de trabalho para coordenação do curso se encontra nas salas 220 e 222 no 

segundo andar do prédio A do Centro de Comunicação e Expressão da UFSC. A sala do 

coordenador (220) bem como a secretaria (222) são suficientemente equipadas com 

meios de comunicação, mais especificamente com cinco computadores, uma 

impressora/scanner, tudo conectado em rede. Tem telefone convencional e telefone por 

VoIP. O espaço deve ter aproximadamente 90 metros quadrado abrangendo copa.  

 

3.3 Sala de professores  

Todos os professores que atuam no curso de Letras ESPANHOL – Licenciatura ocupam 

salas no prédio B do CCE. Via de regra, duas pessoas dividem uma sala mobiliada e 

equipada com computador conectado e impressora.  

 

3.4     Salas de aula 

As aulas do curso acontecem, na maioria dos casos, em salas de aula do segundo andar 

do prédio A do CCE. São salas para turmas entre 20 e 45 pessoas; todas as salas são 

equipadas com lousa branca, com computador conectado e data-show. 

 

3.5 Acesso dos alunos a equipamentos de informática 

Na sala 007 no térreo do prédio A do CCE são colocados 44 computadores, doze deles 

podem ser usados livremente pelos alunos nos três períodos do funcionamento do 

centro, 32 máquinas têm uso restrito em determinadas disciplinas. Trabalha no 

laboratório um servidor técnico-administrativo concursado.  

Os prédios do CCE têm equipamento para o trabalho por Wi-Fi.   
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3.6  Bibliografias 

3.6.1  Bibliografia básica para as disciplinas das primeiras quatro fases 

 

Primeira  fase 

7020 – INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS DA NARRATIVA  

AUERBACH, E. Mímesis : a representação da realidade na literatura ocidental. Trad. 

G. Sperber. São Paulo: Perspectiva, 2009. Total de exemplares: 10 

BARTHES, Roland et al. Análise Estrutural da Narrativa. Petrópolis: Vozes, 2008. 

Total de exemplares: 5ª ed. 2008: (4), 6ª ed. 2009: (1) 

EAGLETON, Terry. Teoria da Literatura – Uma Introdução. Trad. Waltensir Dutra. São 

Paulo: Martins Fontes, 2003. Total de exemplares: 4ª ed. 2001: (1) 

 

7030 – INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS DA TRADUÇÃO 

BASSNETT, Susan. Estudos da tradução. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 

2003. Tradução de Vivina de Campos Figueiredo. (3) 

JAKOBSON, Roman. “Aspectos linguísticos da tradução” in Linguística e 

Comunicação. São Paulo: Cultrix, 1975. Tradução de Izidoro Blikstein e José Paulo 

Paes. (15) 

MOUNIN, Georges. Os problemas teóricos da tradução. São Paulo: Cultrix, 1965. 

Tradução de Heloysa de Lima Dantas. (2) 

PAZ, Octavio. Traducción: literatura y literalidad. 3ª edição. Barcelona: Tusquets, 1990. 

Disponível em: http://www.letras.ufmg.br/vivavoz/data1/arquivos/traducao2ed-site.pdf 

STEINER, George. Depois de Babel: questões de linguagem e tradução. Curitiba. (28) 

 

7040 – INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS DA LINGUAGEM 

BAGNO, M. O preconceito linguístico – o que e, como se faz. 4 ed. São Paulo: Loyola, 

2003. (21) 

ILARI, Rodolfo; GERALDI, João Vanderley. Semântica. São Paulo: Ática, 1985. (9) 

SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de Linguística Geral. 22 ed. São Paulo: Cultrix, 

1916/2000. (16) 

 

7050 – INTRODUÇÃO À LINGUISTICA APLICADA 

ALMEIDA FILHO, J. C. P. (org.) (1999). O Professor de Língua Estrangeira em 

Formação. Campinas, SP: Pontes. (9) 

BAKHTIN, M. (1981) Marxismo e Filosofia da Linguagem. São Paulo: Hucitec. (10) 

MOITA LOPES, L. P. (1996). Oficina de Linguística Aplicada - A natureza social e 

educacional do processo de ensino/aprendizagem de línguas. Campinas: Mercado das 

Letras. (3) 

 

7211 – LÍNGUA ESPANHOLA I 

ALARCOS LLORACH, E. Gramática de la lengua española.  Madrid: Espasa Calpe, 

1994.  (1) 

DIONISIO, A., Machado, R. , Becerra. M.A. (orgs) Gêneros Textuais e ensino, ed. 

Lucerna, Rio de Janeiro, 2005. (4) 

MATEO, F. y Rojo, A . El arte de conjugar em español, Ed. Hatier, Paris, 1984. (1) 

 

Segunda fase 

7023 – INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO TEXTO POÉTICO E DRAMÁTICO 

ARISTÓTELES, Poética. São Paulo: Martin Claret, 2003. (8) 

CHOCIAY, Rogério. Teoria do Verso. São Paulo, McGraw-Hill, 1974. (1) 
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GUINSBURG, J. Da Cena em Cena: ensaios de teatro. São Paulo: Perspectiva, 2001. 

(4) 

 

7041 – ESTUDOS LINGUISTICOS I 

CRISTÓFARO SILVA, Thais. Fonética e Fonologia do português. São Paulo: 

Contexto, 2001. (16) 

FIORIN, José Luiz. (org.) Introdução à Linguística I: objetos teóricos. 2 ed. São Paulo: 

Contexto, 2003. (46) 

FIORIN, José Luiz. (org.) Introdução à Linguística II: princípios de análise. 2 ed. São 

Paulo: Contexto, 2003. (46) 

 

7051 – LINGUISTICA APLICADA I 

BAKHTIN, M. Estética da Criação Verbal. São Paulo, SP: Martins Fontes, 1997. (26) 

MOITA LOPES, L. P. da. (org.). Por uma linguística indisciplinar. São Paulo: Parábola, 

2006. (13) 

RAJAGOPALAN, Kanavillil. Por uma lingüística crítica. 1.ed. São Paulo (SP): 

Parábola Ed., 2003. (8) 

 

7212 – LÍNGUA ESPANHOLA II 

ALARCOS LLORACH, Emilio. Gramática de la lengua española. Madrid: Espasa-

Calpe, 1994. (1) 

DIONISIO, A., Machado, R. , Becerra. M.A. (orgs) Gêneros Textuais e ensino, ed. 

Lucerna, Rio de Janeiro, 2005. (4) 

VIGARA, Tauste, Ana Maria. Aspectos del espanol hablado: aportaciones al estudio del 

espanol Coloquial. Madrid: Sociedad General Española, 1980. (1) 

 

Terceira fase 

7021 – LITERATURA OCIDENTAL I 

CERVANTES, Miguel de. Quijote online Edición del Instituto Cervantes. Dirigida por 

Francisco Rico. Disponível em: http://cvc.cervantes.es/obref/quijote/ 

SÓFOCLES. Édipo Rei. Sem menção de tradutor. 

dl://virtualbooks.terra.com.br/freebook/traduzidos/download/dlo_Rei.pdf  

VOLTAIRE. Cândido. Sem menção do tradutor. Disponível em: 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cv000009.pdf 

 

7031 – ESTUDOS DA TRADUÇÃO I 

BASSNETT, Susan. Estudos da tradução. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 

2003. Tradução de Vivina de Campos Figueiredo. (3) 

CASANOVA, Pascale. A república mundial das letras. São Paulo: Estação Liberdade. 

Tradução de Marina Appenzeller, 2002. (1) 

CAMPOS, Haroldo de. Da tradução como criação e como crítica. Metalinguagem – 

Ensaios de Teoria e Crítica Literária. 3ª ed. São Paulo: Cultrix, pp. 21-38. (13) 

 

7042 – ESTUDOS LINGUISTICOS II 

BAKHTIN, M. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: Hucitec, 1929/2002. 

(10) 

BAGNO, M. O preconceito linguístico - o que é e como se faz. 4ª ed. São Paulo: 

Loyola, 2003. (21) 

SCLIAR-CABRAL, Leonor. Introdução à Psicolinguística. São Paulo: Ática, 1991. (4) 
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7213 – LÍNGUA ESPANHOLA III 

ALARCOS LLORACH, E. Estudios de gramática funcional del español.  Madrid: 

Gredos, 1984. (1) 

ALARCOS LLORACH, E. Gramática de la lengua española.  Madrid: Espasa Calpe, 

1994.  (1) 

ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Nueva gramática 

de la lengua española. Madrid: Espasa, 2009. Total de exemplares: 2 

BARROS, L. G.; CESCO, A.; OLIVEIRA, L. C. de. Língua Espanhola III. 

Florianópolis: UFSC/CCE/DLLV, 2012. (2 ) 

 

Quarta fase 

7022 – LITERATURA OCIDENTAL II 

CAMUS, Albert. O primeiro Homem. Trad. Teresa Bulhões Carvalho da Fonseca e Mª 

Luiza Newlands Silveira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2005. (5) 

COUTO, M. Un rio chamado tempo, uma casa chamada terra. São Paulo: companhia 

das Letras, 2002. (26) 

JOYCE, James. Um Retrato do Artista Quando Jovem. Trad. Bernardina da Silva 

Pinheiro. Rio de Janeiro: Objetiva, 2006. (2) 

 

7032 – ESTUDOS DA TRADUÇÃO II 

BERMAN, Antoine. A prova do estrangeiro. Bauru, SP: EDUSC, 2002. (6) 

CAMPOS, Haroldo. Metalinguagem & outras metas. São Paulo: Perspectiva, 1992. (13) 

ECO, Umberto. Quase a mesma coisa. Rio de Janeiro: Record, 2007. Tradução de 

Eliana Aguiar. (2) 

 

7052 – LINGUISTICA APLICADA II 

FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1970. (40) 

GIMENEZ, T. (Org.) Trajetórias na formação de professores de línguas. Londrina: Ed. 

UEL, 2002. (2) 

LEFFA, V. (Org.) O professor de línguas: Construindo a profissão. Pelotas: 

EDUCAT/ALAB, 2001. (2) 

 

7060 – PESQUISA EM LETRAS ESTRANGEIRAS 

ECO, Umberto. Como se faz uma tese. 10.ed. São Paulo (SP): Perspectiva, 1993. (50) 

PEREIRA FILHO, H.V.; PEREIRA, V.L.D.V.; PACHECO JÚNIOR, W. Pesquisa 

científica sem tropeços - abordagem sistêmica. São Paulo: Editora Atlas, 2007. (10) 

LAVILLE, Christian; DIONNE, Jean. A construção do saber: manual de metodologia 

da pesquisa em ciências humanas. Belo Horizonte: Ed. da UFMG, Porto Alegre (RS): 

ARTMED, 1999. (9) 

 

7214 – LÍNGUA ESPANHOLA IV 

ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Nueva gramática 

de la lengua española. Madrid: Espasa, 2009. (2) 

ALARCOS LLORACH, E. Estudios de gramática funcional del español.  Madrid: 

Gredos, 1984. (1) 

ALARCOS LLORACH, E. Gramática de la lengua española.  Madrid: Espasa Calpe, 

1994.  (1) 

BARROS, L. G.; CESCO, A.; OLIVEIRA, L. C. de. Língua Espanhola III. 

Florianópolis: UFSC/CCE/DLLV, 2012. (2) 

 



UFSC CCE DLLE Projeto Pedagógico do Curso de Letras Espanhol 
 

58 
 

3.6.2  Bibliografia complementar para as disciplinas das primeiras quatro fases 

 

Primeira fase 

7020 – INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS DA NARRATIVA 

ADORNO, Theodor W. “Posição do narrador no romance contemporâneo”. In: 

__________. Notas de literatura. Trad. Jorge Almeida. São Paulo: Editora 34, 2003.  

ARISTÓTELES. Poética. Trad. E. de Souza. Porto Alegre: Globo, 1966. 

BAKHTIN, Mikhail. “Epos e Romance” In: __________.Questões de literatura e de 

estética: a teoria do romance. Trad. A. F. Bernardini et alii. São Paulo: UNESP/Hucitec, 

1988.  

BARBÉRIS, Pierre et alii. Métodos críticos para a análise literária. São Paulo: Martins 

Fontes, 1999.  

BARTHES, R. O rumor da língua. Trad. De A. Gonçalves. São Paulo: Brasiliense, 1988  

CANDIDO, Antônio et al. A personagem de ficção. São Paulo: Perspectiva, 1972. 

EIKHENBAUM, B. et alii. Teoria da literatura: formalistas russos. Trad. A. M. R. 

Filipouski et al. Porto Alegre: Globo, 1971.  

GENETTE, Gérard. Discurso da narrativa. Trad. F. C. Martins. Lisboa: Vega, s.d. 

NUNES, Benedito. O tempo na narrativa. São Paulo: Ática, 1991. 

SAID, Edward. Cultura e Imperialismo. São Paulo: Cia das Letras, 1993.  

TODOROV, Tzvetan. As estruturas narrativas. São Paulo: Perspectiva, 1961.  

 

7030 – INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS DA TRADUÇÃO 

BORGES, Jorge Luis. Obras completas. Buenos Aires: Emecé, 1976. 

JAKOBSON, Roman. “Aspectos linguísticos da tradução” in Linguística e 

Comunicação. São Paulo: Cultrix, 1975. Tradução de Izidoro Blikstein e José Paulo 

Paes.  

MOUNIN, Georges. Os problemas teóricos da tradução. São Paulo: Cultrix, 1965. 

Tradução de Heloysa de Lima Dantas.  

RÓNAI, Paulo. A tradução vivida. Rio de Janeiro: EDUCOM, 1976. 

 

7040 – INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS DA LINGUAGEM 

BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: Hucitec, 

1929/2002.  

BORTONI-RICARDO, Stella Maris. Educação em língua materna: a Sociolinguística 

na sala de aula. São Paulo: Parábola, 2004.  

CALVET, Louis-Jean. Sociolinguística: uma introdução crítica. São Paulo: Parábola, 

2002.  

MUSSALIM, F., BENTES, A.C. (orgs.) Introdução à Linguística. v. 1, 2 e 3. São Paulo: 

Cortez, 2001.  

SOARES, Magda. Linguagem e escola: uma perspectiva social. São Paulo: Ática, 1986.  

 

7050 – INTRODUÇÃO À LINGUISTICA APLICADA 

BAKHTIN, M. (1981) Marxismo e Filosofia da Linguagem. São Paulo: Hucitec.  

BOHN, H. (2002) Cultura de sala de aula e discurso pedagógico. In: BOHN, H., Souza, 

O. (orgs.) Faces do saber: desafios à educação do futuro. Florianópolis: Insular.  

CORACINI, M. J. R. F. (org.) (1995). O Jogo Discursivo na Aula de Leitura: Língua 

Materna e Língua Estrangeira. Campinas, SP: Pontes. 

COSTA, M. J. et alii (orgs.) (2002) Línguas: Ensino e ações. Florianópolis: Palotti-

UFSC, NUSPLE. 
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FORTKAMP, M.B.M. & TOMITCH, L.M.B. (org.) (2000), Aspectos da Linguística 

Aplicada. Florianópolis, SC: Insular.  

MEURER, J.L., MOTTA-ROTH, D. (org.) (2002) Gêneros textuais e práticas 

discursivas: subsídios para o ensino da linguagem. Bauru, SP: EDUSC. 

SEARA, I.C. et alii (orgs.) (2006) Formação de professores: experiências e reflexões. 

Florianópolis: Letras Contemporâneas.  

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO: Proposta 

Curricular do Estado de Santa Catarina: “Língua estrangeira: a multiplicidade de 

vozes.”(1998) Florianópolis, SC: SED.  

SIGNORINI, I., CAVALCANTI, M. (orgs.) (1998) Linguística Aplicada e 

Transdisciplinaridade. Campinas: Mercado de Letras.  

REVISTAS: Trabalhos em Lingüística Aplicada (UniCAMP), Revista Brasileira de 

Lingüística Aplicada (UnB), Linguagem e Ensino (UCPel), the ESPecialist (PUC SP)  

 

7211 – LÍNGUA ESPANHOLA I 

BELINCHÓN, Mercedes et alli. Psicologia del lenguaje: investigación y teoria, ed. 

Trotta,   Madrid, 1994.  

CASSANY, Daniel. Describir el escribir, ed. Paidós, Barcelona, 2002.  

MEURER, J. L. O conhecimento de Gêneros Textuais e a formação do profissional da 

linguagem, In: Aspector da Lingüística Aplicada, ed. Insular, Fpolis, 2000.  

BRANDÃO, Helena. Escrita, Leitura, Dialogicidade, In: Backhtin, dialogismo e 

construção do sentido, ed Unicamp, Campinas, 1997.  

GONZÁLEZ, A H. Gramática de espanhol lengua extranjera ,ed. Edelsa, Madrid, 1994.  

 

Segunda fase 

7023 – INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO TEXTO POÉTICO E DRAMÁTICO 

CARLSON, Marvin. Teorias do Teatro. Trad. Gilson César Cardoso de Souza. São 

Paulo: EdUNESP, 1997.   

CANDIDO, Antônio. Na sala de aula. Caderno de análise literária. 2a ed. São Paulo: 

Ática, 1986.  

COHEN, Jean. Estrutura da linguagem poética. Tradução de Álvaro Lorencini e Anne 

Arnichand. São Paulo: Cultrix, 1966.   

ELIOT, T.S. De poesia e poetas. Tradução Ivan Junqueira. São Paulo: Brasiliense.  

ESSLIN, Martin. Uma Anatomia do Drama. Trad. Barbara Heliodora. Rio de Janeiro: 

Zahar, 1968.  

HAMBURGER, Käte. A lógica da criação literária. Tradução de Margot P. Malnic. São 

Paulo. Perspectiva, 1986.  

GOLDSTEIN, Norma. Versos, sons, ritmos. 13.ed. São Paulo: Ática, 2000.  

PALLOTINI, Renata. Introdução à Dramaturgia. São Paulo: Ática, 1988.  

POUND, Ezra. ABC da literatura. Tradução de Augusto de Campos e José Paulo Paes. 

São Paulo: Cultrix, 1978.  

PAVIS, Patrice. A Análise dos Espetáculos. Trad. Sérgio Sálvia Coelho. São Paulo: 

Perspectiva, 1996.  

RYNGAERT, Jean-Pierre. Introdução à Análise do Teatro. Trad. Paulo Neves. São 

Paulo: Martins Fontes,1996.  

____________. Ler o Teatro Contemporâneo. Trad. Andréa Stahel M. da Silva. São 

Paulo: Martins Fontes, 1998.  

STAIGER, Emil. Conceitos fundamentais da poética. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 

1975.  
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UBERSFELD, Anne. Para Ler o Teatro. Trad. José Simões Almeida Junior et alii São 

Paulo: Perspectiva, 2005.  

 

7041 – ESTUDOS LINGUISTICOS I 

BISOL. Leda (org.) Introdução a estudos da fonologia do português brasileiro.3 ed. 

Porto Alegre: EDIPURS, 2001.  

FREGE, Gottlob (1892). “Sobre Sentido e referência”. In: FREGE, G. Lógica e 

Filosofia da Linguagem. São Paulo, Cultrix/EDUSP, 1978.  

ILARI, Rodolfo. Introdução à semântica, brincando com a gramática. São Paulo, 

Contexto, 2008. 

ILARI, Rodolfo; GERALDI, João Vanderley. Semântica. São Paulo, Ática, 1985.  

KEHDI, Valter. Morfemas do Português. Série Princípios. São Paulo, Editora Ática, 

1990.  

KINDEL, Gloria Elaine. Guia de análise fonológica. Brasília: Summer Institute of 

Linguistics, 1981.  

LOPES, Edward. Fundamentos da Lingüística contemporânea. 19 ed. São Paulo, 

Cultrix, 2000.  

MIOTO, Carlos, FIGUEIREDO SILVA, Maria Cristina, VASCONCELLOS LOPES, 

Ruth Elizabeth. Novo Manual de Sintaxe. 2ª ed. Florianópolis, Editora Insular, 2005.  

 

7051 – LINGUISTICA APLICADA I 

ALMEIDA FILHO, J. C. P. Linguística Aplicada, Ensino de Línguas e Comunicação. 

Campinas: Pontes, 2005.  

ARAÚJO, J.C. (org.). Internet & Ensino: Novos gêneros, outros desafios. Rio de 

Janeiro: Lucerna, 2007.  

CAVALCANTI, M.; BORTONI-RICARDO, S. M. Transculturalidade, linguagem e 

educação. Campinas: Mercado de Letras, 2007. 

HEBERLE, V. M. (org.); OSTERMANN, A. C. (Org.) ; FIGUEIREDO, D. C. (org.) . 

Linguagem e gênero no trabalho, na mídia e em outros contextos. 01. ed. Florianópolis: 

Editora da UFSC, 2006.  

MEURER, J. L. (org.); BONINI, A. (Org.) ; ROTH, D. M. (org.) . GÊNEROS -teorias, 

métodos, debates. São Paulo: Parábola Editorial, 2005.  

RAJAGOPALAN, Kanavillil (org.); SILVA, F. L. L. (org.). A linguística que nos faz 

falhar: investigação crítica. São Paulo -SP: Parábola Editorial, 2004. 

RAJAGOPALAN, Kanavillil . Por uma Linguística Crítica: linguagem, identidade, e a 

questão ética. 1. ed. São Paulo, SP: Parábola Editorial, 2003. v. 1.  

 

7212 – LÍNGUA ESPANHOLA II 

BRANDÃO, HELENA. Escrita, Leitura, Dialogicidade, In: Backhtin, dialogismo e 

construção do sentido, ed Unicamp, Campinas, 1997. 

GONZÁLEZ, A H. Gramática de español lengua extranjera ,ed. Edelsa, Madrid, 1994. 

MEURER, J. L.  O conhecimento de Gêneros Textuais e a formação do profissional da 

linguagem, In: Aspectos da Lingüística Aplicada, ed. Insular, Fpolis, 2000.  

SMITH, F. Para darle sentido a la lectura, ed. Visor, Madrid, 1990.  

 

Terceira fase 

7021 – LITERATURA OCIDENTAL I 

Literatura em Alemão 

GOETHE, Johann Wolfgang d. Fausto. Tradução de António Feliciano de Castilho. 

Disponível em: dl://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/eb000011.pdf 



UFSC CCE DLLE Projeto Pedagógico do Curso de Letras Espanhol 
 

61 
 

HOFFMANN, E. T. A. A Mulher Vampira. Sem menção de tradutor. Disponível em: 

http://virtualbooks.terra.com.br/freebook/traduzidos/download/A_Mulher  

Literatura em Espanhol 

CERVANTES, Miguel de. Quijote online Edición del Instituto Cervantes. Dirigida por 

Francisco Rico. Disponível em: http://cvc.cervantes.es/obref/quijote/ 

Literatura em Francês 

FLAUBERT, Gustave. Um coração simples. Tradução de Clotilde Mariano Vaz, Daniel 

Vaz, Simia Katarina Rickmann. São Paulo: Paz e Terra, 1996.  

VOLTAIRE. Cândido. Sem menção do tradutor. Disponível em: 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cv000009.pdf   

Literatura em Inglês 

POE, Edgar Alan. “A queda da casa de Usher”. Sem menção do tradutor. Disponível 

em:  

http://virtualbooks.terra.com.br/freebook/traduzidos/download/A_Queda_da_Casa_de_

Usher.pdf  

SHAKESPEARE, William. Romeu e Julieta. Sem menção do tradutor. Disponível em:  

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cv000087.pdf   

Literatura em Italiano 

ALIGHIERI, Dante. Divina Comédia. Tradução José Pedro Xavier Pinheiro. Disponível 

em: http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp  

PETRARCA, Francesco. O Cancioneiro. Tradução, introdução e notas: Jamil Almansur 

Haddad. Rio de Janeiro: Ediouro, 1995.  

BOCCACCIO, Giovanni. Decameron. Seleção, introdução, tradução e comentários 

Pedro Garcez Ghirardi. São Paulo: Scrinium, 1996.   

Literatura em Latim 

VIRGILIO, Públio. Eneida. São Paulo: Cultrix, 2001. Sem indicação de tradutor.  

Literatura em Português 

CAMÕES, Luís Vaz de. Os Lusíadas. Disponível em: www.lusiadas.gertrudes.com  

MACHADO DE ASSIS, Joaquim Maria. O alienista. Disponível em: 

www.cce.ufsc.br/~nupill/literatura/alienist.html  

EÇA DE QUEIRÓS, José Maria. O Mandarim. Disponível em: 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000084.pdf   

Literatura em Russo 

GÓGOL, Nikolai. O capote.  

TCHEKHOV, Anton. A dama do cachorrinho. Organização, tradução e posfácio de 

Boris Schnaiderman.  

 

7031 – ESTUDOS DA TRADUÇÃO I 

FURLAN, Mauri (org.). Antologia bilíngue – Clássicos da teoria da tradução -

Renascimento, vol. 4. Florianópolis: Núcleo de Tradução da Universidade Federal de 

Santa Catarina, 2006.  

GUERINI, Andréia; ARRIGONI, Maria Teresa (orgs.). Antologia bilíngue - Clássicos 

da teoria da tradução italiano-português, vol. 3. Florianópolis: Núcleo de Tradução da 

Universidade Federal de Santa Catarina, 2005.  

HEIDERMANN, Werner (org.). Antologia bilíngue - Clássicos da teoria da tradução – 

alemão-português, vol. 1. Florianópolis: Núcleo de Tradução da Universidade Federal 

de Santa Catarina, 2001.  

STEINER, George. Depois de Babel: questões de linguagem e tradução. Curitiba: 

Editora UFPR, 2005.Tradução de Carlos Alberto Faraco.  
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7042 – ESTUDOS LINGUISTICOS II 

DE BEAUGRANDE, R.A., DRESSLER, W. U. Introduction to Text Linguistics. 

London: Longman, 1981.  

BORTONI-RICARDO, S. M. Educação em língua materna: a Sociolinguística na sala 

de aula. São Paulo: Parábola, 2004.  

CALVET, L. Sociolinguística: uma introdução crítica. São Paulo: Parábola, 2002.  

CORACINI, M.J. et all (orgs.) Práticas Identitárias: Língua e Discurso. São Carlos: 

Clara Cruz, 2006.  

FAIRCLOUGH, N. Language and Power. London: Longman. 1989.  

FIORIN, José Luiz. (org.) Introdução à Linguística I: objetos teóricos. 2 ed. São Paulo: 

Contexto, 2003.  

FIORIN, José Luiz. (org.) Introdução à Linguística II: princípios de análise. 2 ed. São 

Paulo: Contexto, 2003.  

HALLIDAY, M. A. K., HASAN, R. Cohesion in English. London: Longman, 1976.  

KOCH, I. V. O texto e a construção dos sentidos. São Paulo: Contexto, 1997.  

KOCH, I. V., TRAVAGLIA, L. C. A coerência textual. 5 ed., São Paulo: Contexto, 

1993.  

LOPES, Edward. Fundamentos da Linguística contemporânea. 19 ed. São Paulo: 

Cultrix, 2000.  

MUSSALIM, F., BENTES, A. C. (orgs.) Introdução à Linguística. v. 1, 2 e 3. São 

Paulo: Cortez, 2001.  

SEARLE, John R. Os actos de fala. Coimbra: Almedina, 1981.  

SOARES, Magda. Linguagem e escola: uma perspectiva social. São Paulo: Ática, 1986.  

WEEDWOOD, Bárbara. História concisa da Linguística. São Paulo: Parábola, 2002. 

 

7213 – LÍNGUA ESPANHOLA III 

ALARCOS, E. Llorach. Gramática de la Lengua Española,  Ed. Espasa Calpe, Madrid, 

1994.  

BAKHTIN, M. (Volochinov).  Marxismo e Filosofia da Linguagem, Ed. Hucitec, São 

Paulo, 2004.  

BELINCHÓN, MERCEDES ET ALII. Psicología del lenguaje: investigación y teoria, 

ed. Trotta,   Madrid, 1994.  

BRANDÃO, HELENA. Escrita, Leitura, Dialogicidade, In: Backhtin, dialogismo e 

construção do sentido, ed Unicamp, Campinas, 1997.  

MARCUSCHI, L.A. Cognição, Linguagem e Práticas Interacionais, ed .Lucerna, 2007.  

MEURER, J. L. O conhecimento de Gêneros Textuais e a formação do profissional da 

linguagem, In: Aspectos da Lingüística Aplicada, ed. Insular, Fpolis, 2000.  

SMITH, F.Para darle sentido a la lectura, ed. Visor, Madrid, 1990. 

 

Quarta fase 

7022 – LITERATURA OCIDENTAL II 

Literatura em Alemão – KAFKA, Franz. 

Literatura em Espanhol – BORGES, Jorge Luis. 

Literatura em Francês – CAMUS, Marcel; RADIGUET, Raymond. 

Literatura em Inglês – JOYCE, James. 

Literatura em Italiano – CALVINO, Italo. 

Literatura em Russo – DOSTOIEVSKI, F. 

 

7032 – ESTUDOS DA TRADUÇÃO II 
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BASSNETT, Susan. Estudos da tradução. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 

2003. Tradução de Vivina de Campos Figueiredo.  

BAKER, Mona. Encyclopedia of Translation Studies. London: Routledge, 1998.  

MILTON, John. Tradução: teoria e prática. São Paulo: Martins Fontes, 1998.  

OTTONI, Paulo (org.). Tradução: a prática da diferença. Campinas: Editora da 

UNICAMP/ FAPESP, 1998. 

STEINER, George. Depois de Babel: questões de linguagem e tradução. Curitiba: 

Editora UFPR, 2005. Tradução de Carlos Alberto Faraco.  

 

7052 – LINGUISTICA APLICADA II 

BARCELOS, A. (Org.); ABRAHÃO, M.H. (Org.) Crenças e ensino de línguas: foco no 

professor, no aluno e na formação de professores. Campinas (SP): Pontes, 2006, 236 p.  

GIMENEZ, T. (Org.) Ensinando e aprendendo inglês na universidade: Formação de 

professores em tempo de mudança. Londrina: Editora UEL, 2003.  

SMYTH, J. Teacher's work and the politics of reflection. American Educational 

Research Journal, v. 29, 2, p. 267-300, 1992. 

WALLACE, M. J. 1991 Training foreign language teachers: A reflective approach. 

Cambridge University Press. 

ZEICHNER, K. M & LISTON, D. P. 1987 Teaching students to reflect. Harvard 

Educational Review, 57(1), 23-48.  

 

7060 – PESQUISA EM LETRAS ESTRANGEIRAS 

BARROS, A.J.P., LEHNFELD, N.A.S. (2005) Projeto de Pesquisa: propostas 

Metodológicas. 16. ed. Petrópolis: Vozes.  

GONÇALVES, H.A. (2005) Manual de Metodologia da Pesquisa Científica. São Paulo: 

Avercamp.  

GONSALVES, E.P. (2005) Iniciação à Pesquisa Científica. 4. ed. Campinas: Alínea 

Editora.  

LÜCK, H. (2003) Metodologia de Projetos. Uma ferramenta de Planejamento e Gestão. 

4. ed. Petrópolis: Vozes.  

MICHALISZYN, M.S., TOMASINI, R. (2005) Pesquisa. Orientação e Normas para 

Elaboração de Projetos, Monografias e Artigos Científicos. 2. ed. Petrópolis: Vozes.  

TEIXEIRA, E. (2005) As três metodologias. Acadêmica, da Ciência e da Pesquisa. 2. 

ed. Petrópolis: Vozes.  

 

7214 – LÍNGUA ESPANHOLA IV 

BON, Francisco Mate. Gramática Comunicativa del Español, Edelsa, Madrid, 1995. 

BELLO, Andrés. Gramática de la Lengua Castellana, Edaf, Madrid, 1987.  

BECHERELLE, El Arte de Conjugar en Español. Hatier, París, 1984. 

CANO, R., El español a través de los tiempos, Madrid, Arco/Libros, 1999, 4ª ed.  

CANO, R., Introducción al análisis filológico, Madrid, Castalia, 2000.  

CANO, R. (coord..), Historia de la lengua española, Barcelona, Ariel, 2004.  

CANO AGUILAR,  y Mª Teresa Echenique Elizondo, 2 vols., Madrid, Gredos, 2000. 

  COMPANY, C., “Los futuros en el español medieval. Sus orígenes y su evolución”, 

Nueva Revista de Filología Hispánica,   34, 1985-1986, 48-107.  

 

3.6.3 Bibliografia básica para as disciplinas da quinta a oitava fase 

 

Quinta fase 

7215 – LÍNGUA ESPANHOLA V 
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ALARCOS LLORACH, E. Fonología Española. Madrid: Gredos. 1968. (5) 

MONROY CASAS, Rafael. Aspectos fonéticos de las vocales espanõlas. Madrid: 

Sociedad General Espanola de Libreria, 1980. 161p. (1) 

VIGARA, Tauste, Ana Maria. Aspectos del espanol hablado: aportaciones al estudio del 

espanol Coloquial. Madrid: Sociedad General Española ..., 1980. (1) 

TRUBETSKOI, Nikolai Sergeevich. Fonologia y morfologia. 3. ed. Buenos Aires: 

Paidos, 1972. (1) 

TOMAS, T Navarro. Manual de pronunciacion espanola. Madrid: CSIC, 1968. (2) 

MONROY CASAS, Rafael. Aspectos fonéticos de las vocales españolas. Madrid: 

Sociedad General Espanola de Libreria, 1980. 161p. (1) 

 

7221 – LITERATURA HISPÂNICA I 

ANTOLOGIA de la literatura espanola de los siglos XI al XVI.. Madrid: Alianza, 1983. 

(1) 

ALBORG, Juan Luis. Historia de la literatura espanola. 2. ed. ampl. Madrid: Gredos, 

1970. (1) 

VALVERDE, Jose Maria. Breve historia de la literatura espanola.. Barcelona: 

Guadarrama, 1980. (1) 

 

MEN5604 – DIDÁTICA D 

ABRAMOWICZ, Anete; BARBOSA, Lucia Maria; SILVERIO, Valter (orgs.) 

Educação como prática da diferença. São Paulo: Autores Associados, 2005. (6) 

CASTRO, A. D. de & CARVALHO, A. M. P. de (orgs). Ensinar a ensinar. Thomson, 

São Paulo, 2001. 

CHARLOT, B. Da relação com o saber. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000. (5) 

 

PSI5137 – PSICOLOGIA EDUCACIONAL: DESENVOLVIMENTO E 

APRENDIZAGEM 

BOCK, A. M. B.; FURTADO, O.; TEIXEIRA, M. de L. T. Psicologias – Uma 

introdução ao estudo de psicologia. Saraiva: São Paulo, 1999. (21) 

GOLEMAN, D. Inteligência Emocional. Rio de Janeiro: Objetiva, 1995. (18) 

SYLVA, K.; LUNT, I. Iniciação ao desenvolvimento da criança. São Paulo: Martins 

Fontes, 1994 (3) 

 

Sexta fase 

7216 – LÍNGUA ESPANHOLA VI 

GÓMEZ TORREGO, L. Teoría y práctica de la sintaxis. Madrid: Alhambra, 1986. (1) 

LAPESA, R. Estudios de historia lingüística española. Madrid: Paraninfo, 1985. (2) 

CAMORLINGA ALCARAZ, Rafael; OLIVEIRA, Leandra Cristina de; DINIZ, Alai 

Garcia. 4° Período língua espanhola IV. Florianópolis, SC: UFSC, 2009. (5) 

 

7222 – LITERATURA HISPÂNICA II 

CASALDUERO, Joaquín. Estudios sobre el teatro espanol.. Madrid: Gredos, 1981. (1) 

DINIZ, Alai Garcia. Español: nuevos aportes y materiales. Florianópolis, SC: s.n., [200-

]. (5) 

PLAZA CHILLÓN, Jose Luis. Clasicismo y vanguardia en 'La Barraca' de F. García 

Lorca, 1932-1937: de pintura y teatro. Granada [Spain]: Editorial Comares, 2001. (1) 

 

EED5187 – ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

APPLE, M.W. Ideologia e currículo. São Paulo: Editora Brasiliense, 2006. (7) 
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COSTA, Fabíola et. al. Escola viva Florianópolis:NUP/CED/UFSC, 2004. (8) 

SILVA, T.T. (Org.) Alienígenas na sala de aula; uma introdução aos estudos culturais 

em educação. Petrópolis: Vozes, 1995 (outras edições 2002, 2003). (8) 

 

MEN7050 – METODOLOGIA DO ENSINO DE ESPANHOL 

ALMEIDA FILHO, José Carlos P. Lingüística aplicada: ensino de línguas e 

comunicação. 2. ed. Campinas: Pontes Editores; Arte Língua, 2007. (5) 

CORACINI, Maria José (Org.) Identidade e discurso: (dês)construindo subjetividades. 

Campinas, SP: UNICAMP; Chapecó: Argos Editora Universitária, 2003. (3) 

MOTA, Mailce B. Lingüística aplicada I. Florianópolis: LLE/CCE/UFSC, 2010. (22) 

 

Sétima fase 

7217 – LÍNGUA ESPANHOLA VII 

FUENTES RODRIGUEZ, Catalina. Sintaxis oracional.. Sevilla: Aliar, 1985. (1) 

GOMEZ TORREGO, Leonardo. Teoria y practica de la sintaxis.. Madrid: Alhambra, 

1986. (1) 

LAPESA, R. Estudios de historia lingüística española. Madrid: Paraninfo, 1985. (2) 

 

7223 – LITERATURA HISPÂNICA III 

FRANCO, Jean. Historia de la literatura hispano Americana: a partir de la 

independencia.. Barcelona: Ariel, 1983. (1) 

MENTON, Seymour. El cuento hispanoamericano; antología crítico-histórica. Mexico: 

Fundo de Cultura Economica, 1964. (1) 

PIZARRO, Ana. America Latina : palavra, literatura e cultura. 3 vols. São Paulo (SP): 

Memorial, 1993. (8) 

 

MEN7051 – ESTÁGIO SUPERVISIONADO I – ESPANHOL 

COSTA, M.J.; Zipser, M.E.; Zanata, M.E.; Mendes, A. (orgs.), Línguas: ensino e ações. 

Florianópolis:UFSC/NUSPPLE, 2002. (4) 

GIMENEZ, T. (org.). Trajetórias na formação de professores de línguas. Londrina: 

UEL, 2002. (2) 

LEFFA, V.J. (org.), O professor de línguas estrangeiras: construindo a profissão. 

Pelotas: EDUCAT. 2001. (2) 

 

Oitava fase 

LLE7224 - LITERATURA HISPÂNICA IV 

CERVANTES, Miguel de. Don Quijote de La Mancha, Edición del IV Centenario. Real 

Academia Española, Asociación de Academias de la Lengua Española, São Paulo, 

Brasil, 2004. Edición digital con textos críticos: 

http://cvc.cervantes.es/obref/quijote/default.htm 

CASTRO, Americo. El pensamiento de Cervantes. Barcelona: Noguer, 1980. (1) 

RILEY, Edward C. Teoria de la novela en Cervantes.. Madrid: Taurus, 1981. (1) 

 

LSB7904 – LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS 

PIMENTA, N. e QUADROS, Ronice M. de Curso de LIBRAS. Nível Básico I. 2006. 

LSBVídeo. Disponível para venda no site www.lsbvideo.com.br  

QUADROS, R. M. de & KARNOPP, L. Língua de sinais brasileira: estudos 

lingüísticos. Editora ArtMed. Porto Alegre. 2004. Capítulo 1. 
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RAMOS, Clélia. LIBRAS: A língua de sinais dos surdos brasileiros. Disponível para 

download na página da Ediotra Arara Azul: http://www.editora-arara-

azul.com.br/pdf/artigo2.pdf 

 

MEN7052 – ESTÁGIO SUPERVISIONADO II – ESPANHOL 

COSTA, M.J.; Zipser, M.E.; Zanata, M.E.; Mendes, A. (orgs.), Línguas: ensino e ações. 

Florianópolis: UFSC/NUSPPLE, 2002. (4) 

GIMENEZ, T. (org.). Trajetórias na formação de professores de línguas. Londrina: 

UEL, 2002. (2) 

LEFFA, V.J. (org.), O professor de línguas estrangeiras: construindo a profissão. 

Pelotas: EDUCAT. 2001. (2) 

 

3.6.4 Bibliografia Complementar para as disciplinas da quinta a oitava fase 

 

Quinta fase 

7215 – LÍNGUA ESPANHOLA V 

BON, Francisco Mate. Gramática Comunicativa del Español, Edelsa, Madrid, 1995. 

BELLO, Andrés. Gramática de la Lengua Castellana, Edaf, Madrid, 1987. 

CALLOU, Dinah; Leite, Yonne. 1990. Iniciação à fonética e à fonologia. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar Editores. 

CANFIELD, Delos Lincoln.  La pronunciación del español en América. Bogotá: 

Instituto Caro y Cuervo, 1962.  

COSERIU, E.. 1990. Introducción a la lingüística. México: UNAM.  

GIL FERNÁNDEZ, J.. 1988. Los sonidos Del lenguaje. Madrid: Síntesis.  

GIL FERNÁNDEZ, J. Panorama de la fonologia española actual. Madrid: Arco/Libros, 

2000. 

GRAMÁTICA DE ESPAÑOL LENGUA EXTRANJERA, Edelsa, Madrid, 1995. 

MARTÍNEZ CELDRÁN, E.. 1996. El sonido en la comunicación humana. Octaedro.  

MASIP, Vicente. 1998. Fonética do Espanhol para brasileiros. Recife: Difusión.  

QUILIS, Antonio; Joseph A.. 1975. Curso de fonética y fonología españolas. Madrid: 

CSIC.  

ROSETTI, A.. 1962. Introdução à fonética. Lisboa: Publicações  Europa-América.  

TOMAS, Tomás Navarro. Manual de Pronunciación Española, CSIC, Madrid, 1991. 

 

7221 – LITERATURA HISPÂNICA I 

ADORNO, Rolena, “Nuevas perspectivas en los estudios coloniales” em Revistade 

Crítica literaria latinoamericana. Nº 28, 1988; pp11-27.  

ALBORG, J.L. Historia de la literatura española. Madrid: Gredos, 1967.  

BELLINI, G., Historia de la literatura hispanoamericana. Madrid: Castalia, 1990.  

BETHELL, Leslie (org.), História da América Latina. Vol I. São Paulo: Edusp,2004.  

BLANCO AGUINAGA, Carlos; RODRIGUEZ PUÉRTOLAS, Julio; ZAVALA, Iris. 

Historia social de la literatura española (en lengua castellana). Madrid: Akal, 2000. 

CANAVAGGIO, Jean. Historia de la literatura española. Barcelona: Ariel, 1994-1995. 

GIUCCI, G., Viajantes do maravilhoso. O novo mundo. São Paulo: Companhia 

dasLetras,1992.  

GONZALEZ ECHEVARRÍA, R. Mito y Archivo. México: Fondo de Cultura 

Económica. ZERO 

 LEÓN-PORTILLA, M., Códices. Los antiguos libros del nuevo mundo. 

México:Aguilar, 2003. 

__________,Literaturas indígenas de México. México: Mapfre, 1992. 



UFSC CCE DLLE Projeto Pedagógico do Curso de Letras Espanhol 
 

67 
 

PIZARRO, A.,(org.) América Latina: Palabra, literatura e cultura. Vol. 

SãoPaulo:Memorial/Unicamp/USP,1994. 

RICO, Francisco (Dir.). Historia y crítica de la literatura española. Barcelona: Crítica, 

1994. 

SUBIRATS, E., El continente vacío. Madrid: Siglo XXI, 1994. 

____________, “Conversión e invención: dos visiones del nuevo mundo” em 

Cuadernos de recienvenido, Nº6, São Paulo: USP/FFLCH, 1997. 

TODOROV, T., La conquista de América. A questão do outro. São Paulo: Edusp, 

VALVERDE, José María. Breve historia de la literatura española. Barcelona: 

Guadarrama, 1980. 

VILAR, Pierre. Historia de España.  Barcelona: Crítica, 1980. 

 

MEN5604 – DIDÁTICA D 

CASTRO, A. D. de. A trajetória histórica da didática. In: Idéias. São Paulo, Secretaria 

de Estado da Educação, n.11, p. 17-27,1991. 

CHIAPPINI, Ligia (coord.geral) & GERALDI, João Wanderlei (coord). Aprender e 

ensinar com textos dos alunos. São Paulo,Cortez, 1997.  

CODO, W. (coord.). Educação: Carinho e Trabalho. Petrópolis, RJ: Vozes/ Brasília: 

CNTE: UNB. 1999. CORTELLA, M.S.. A Escola e o Conhecimento: fundamentos 

epistemológicos e políticos. São Paulo: Cortez: Instituto Paulo 

DAVIS, C. & SPOSITO, Y.L. Papel e Função do Erro na Avaliação Escolar. In: 

Cadernos de Pesquisa. Agosto de 1990 (74): 71-75, São Paulo, 1990.  

DAYRELL, Juarez Tarciso. (Org.). Múltiplos Olhares sobre educação e cultura. Belo 

Horizonte: UFMG, 1996.  

ESTEBAN, Maria Teresa (Org.) Avaliação: uma prática em busca de novos sentidos. 2a 

Ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2000.  

GERALDI, João Wanderley (org.) O texto na sala de aula: leitura e produção .São 

Paulo, Ática, 1999.  

HOFFMANN, J., 2005. O jogo do contrário em avaliação. 2a ed. Mediação, Porto 

Alegre.  

KLEIMAN, Angela B.; MATENCIO, Maria de Lourdes Meirelles (Orgs.)Letramento e 

formação do professor: práticas discursivas, representações e construção do saber. 

Campinas, SP: Mercado de Letras, 2005. 271 p. LELLIS, M. e IMENES, L.M. O 

currículo tradicional e o problema: um descompasso. In: A Educação Matemática em 

Revista,SBEM, Ano I, n.2, 1994, p.5-12.  

LÉVY, P. Tecnologias da Informação. O futuro do pensamento na era da informática. 

Rio de janeiro: Editora 34, 1993.  

LIBÂNEO, J. C. Didática. Cortez, Campinas, 2004.  

MORAN, J.M., MASETTO, M.T, E BEHRENS, M.A. Novas tecnologias e mediação 

pedagógica. Campinas, SP: Papirus, 2000. 

Revista Proposições. Revista da Faculdade de Educação de Campinas, no 10, março de 

1993.  

Revista ZETETIKÉ . Revista da Faculdade de Educação de Campinas.  

SACRISTÁN, J. Gimeno. O Currículo – Uma reflexão sobre a prática. Porto Alegre, 

RS: ARTMED, 1998. SAVIANI, Nereide, Saber Escolar, Currículo e Didática: 

problemas da unidade conteúdo/método no processo pedagógico, 

Campinas, Autores Associados, 1994. SOARES, Magda B. A linguagem didática. 1976. 

In: NAGLE, Jorge (org.). Educação e linguagem. São Paulo: EDART, pp. 145-160.  

VEIGA, I.P.A. (org). Lições de Didática. Campinas. Papirus. 2006.  
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PSI5137 – PSICOLOGIA EDUCACIONAL: DESENVOLVIMENTO E 

APRENDIZAGEM 

ALMEIDA, R. S.; ALVES, C. B.; NEVES, G. N. et al. O professor de ensino médio e a 

psicologia em seu cotidiano escolar. In: Psicologia escolar e educacional, jun. 2007, v. 

11, n° 1, p. 123-132.  

ANTUNES, Mitsuko Aparecida Makino. Psicologia Escolar e Educacional: história, 

compromissos e perspectivas. In:Psicol. esc. educ., dez. 2008, v. 12, n° 2, p. 469-475.  

CARVALHO DE CARVALHO, D. A psicologia frente à educação e o trabalho 

docente. In: Psicologia em Estudo, Maringá, v. 7, n. 1, p. 51-60, jan./jun. 2002.  

CHAUÍ, M. Convite à Filosofia. 2a ed. São Paulo: Editora Ática, 1995.  

COLE, M.; COLE, S. R. O desenvolvimento da criança e do adolescente. 4a ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2003.  

ELALI, G. A. O ambiente da escola - o ambiente na escola: uma discussão sobre a 

relação escola-natureza em educação infantil. In: Estudos de Psicologia. v. 8, n° 2, p. 

309-319, 2003.  

FIGUEIREDO, L. C. M. Revisitando as Psicologias: Da Epistemologia à Ética nas 

práticas e discursos psicológicos. São Paulo: EDUC; Petrópolis: Vozes, 1995. 

 ______. Psicologia. Uma Introdução. São Paulo: EDUC-Escuta, 1992.  

HÜBNER, M. M. C.; MARINOTTI, M. Análise do comportamento para a Educação: 

contribuições recentes. São Paulo: ESETec, 2004. INEP. Thesaurus da Educação. 

Disponível em: <http://www.inep.gov.br/pesquisa/thesaurus/thesaurus.asp>. Acesso em: 

10 set. 2009.  

JAPIASSU, H. Introdução à Epistemologia da Psicologia. 2a ed. Rio de Janeiro: Imago 

Editora, 1977. KUHN,T. A Estrutura das Revoluções Científicas. São Paulo: Ed. 

PERSPECTIVA, 1978 (existem diversas reedições).  

GARDEN, H. A teoria das Inteligências Múltiplas. Porto Alegre, RS: Artes Médicas, 

1995.  

______. Estruturas da mente: a teoria das inteligências múltiplas. Porto Alegre, RS: 

Artes Médicas, 1994.  

NETO, M. B. de C. Análise do comportamento: Behaviorismo Radical, Análise 

Experimental do Comportamento e Análise Aplicada do Comportamento. In: Interação 

em Psicologia, v. 6, n° 1, p. 13-18, 2002.  

PIAGET, J. O estruturalismo. São Paulo: Difel, 1979.  

______. A equilibração das estruturas cognitivas: problema central do desenvolvimento. 

Rio de Janeiro: Zahar, 1976.  

POLONIA, A. da C.; DESSEN, M. A.; SILVA, N. L. P. O modelo bioecológico de 

Bronfenbrenner: contribuições para o desenvolvimento humano. In: DESSEN, M. A.; 

JUNIOR, A. L. C. (Eds.). A ciência do desenvolvimento humano: tendências atuais e 

perspectivas futuras. Porto Alegre: Artmed, 2005. p. 190-209.  

RIVLIN, L. G. Olhando o passado e o futuro: revendo pressupostos sobre as inter-

relações pessoa-ambiente. In: Estudos de Psicologia. v. 8, n° 2, p. 215-220, 2003.  

SODRÉ, L. G. P. As indicações das crianças sobre uma edificação adaptada para a 

educação infantil. In: Estudos e Pesquisas em Psicologia, v. 5, n° 1, p. 73-91, 2005.  

VILELA, M. J. FERREIRA A. A. L. e PORTUGAL F. T. História da psicologia: rumos 

e percursos. Rio de Janeiro:NAU, 2005. 

 

Sexta fase 

7216 – LÍNGUA ESPANHOLA VI 

ARIZA, M., El comentario filológico de textos, Madrid, Arco/Libros, 2002, 2ª ed. 
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BADIA, M., “Ensayo de una sintaxis histórica de los tiempos: el pretérito imperfecto de 

indicativo”, Boletín de la Real Academia Española, 28, 1948, 281-300 y 393-410, y 

1950, 29, 15-30. 

CANO, R., El español a través de los tiempos, Madrid, Arco/Libros, 1999, 4ª ed. 

CANO, R., Introducción al análisis filológico, Madrid, Castalia, 2000. 

CANO, R. (coord..), Historia de la lengua española, Barcelona, Ariel, 2004. 

CANO Aguilar y Mª Teresa Echenique Elizondo, 2 vols., Madrid, Gredos, 2000. 

COMPANY, C., “Los futuros en el español medieval. Sus orígenes y su evolución”, 

Nueva Revista de Filología Hispánica, 34, 1985-1986, 48-107. 

COMPANY, C., “Sintaxis y valores de los tiempos compuestos en el español 

medieval”, Nueva Revista de Filología Hispánica, 32, 1983, 235-257. 

COMPANY, C., La frase sustantiva en el español medieval. Cuatro cambios sintácticos, 

México, UNAM, 1992. 

GARCÍA-MIGUEL, José Mª: Las relaciones gramaticales entre predicado y 

participantes, (Lalia, Series Maior, nº 2), Santiago de Compostela, Universidad de 

Santiago, 1995. 

GARCÍA-MIGUEL, José Mª: Transitividad y complementación preposicional en 

español, (Verba, anexo nº 40), Santiago de Compostela, Universidad de Santiago, 1995. 

LAPESA, R., El español moderno y contemporáneo. Estudios lingüísticos, Barcelona, 

Crítica, 1996. 

MARCOS MARÍN, F., El comentario lingüístico, Madrid, Cátedra, 1998, 11ª ed.. 

MONEDERO, C., “El objeto directo preposicional en textos medievales. (Nombres 

propios de persona y títulos de dignidad)”, Boletín de la Real ACADEMIA 

ESPAÑOLA, 63, 1983, 241-302. 

MUÑÍO, J.L., El gerundio en el español medieval (s. XII-XIV), Málaga, Ágora, 1995. 

Real Academia Española, Banco de datos del español (Corpus diacrónico de la lengua 

española y Corpus de referencia del español actual) www.rae.es. 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española, 

ed. en DVD, 2000. 

RICÓS, A., Uso, función y evolución de las construcciones pasivas en español 

medieval. Estudio de ser+ participio y se+ forma verbal, Valencia, Universidad, 1995.  

VÁZQUEZ ROZAS, Victoria: El complemento indirecto en español, Lalia (Series 

Maior, nº 1), Santiago de Compostela, Universidad de Santiago, 1995. 

 

7222 – LITERATURA HISPÂNICA II 

ALBORG, Juan Luis – Historia de la literatura española – (Capítulos referentes a 

teatro), Madrid, Gredos, 1991. 

BÉCQUER, G. Leyendas – SP: Embajada Española, 2003.  

BRENAN, G. – El laberinto español- antecedentes sociales y políticos de la guerra civil. 

Trad. José Cano Ruiz, Barcelona: 1978  

GARCÍA LORCA, Federico – Conferencias, ensayos – Obras Completas, Madrid: 

Aguilar, 1955.  

GARCIA LORCA, Federico – Obras Completas, Madrid: Aguilar, 1955 

GIBSON, Ian. Federico García Lorca. Barcelona: Grijalbo, 1987. 

GIL, Ildefonso-Manuel (ed.). Federico García Lorca. Serie: el escritor y la crítica. 

Madrid: Taurus, 1980. 

HITA, Arcipreste de -  Libro de Buen Amor. Barcelona: Planeta, 1990. 

JACKSON, Gabriel – La República española y la guerra civil, Barcelona: Ed. Critica, 

1976. 

KAYSER, W. -  Interpretación y análisis de la obra literária. Madrid: Gredos, 1958..   
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LE GOFF, Jacques -  Intelectuais na Idade Média. SP: Brasiliense, 1993. 

MAGALDI, sábato. Iniciação ao teatro. São Paulo: Ática, 2003. 

PLAZA CHILLÓN, José Luis. Clasicismo y vanguardia en la barraca de Federico 

García Lorca (1932-1937). Granada: Comares, 2002 

SCLIAR- CABRAL, Leonor. Poesia Espanhola do século de ouro . ed. Bilíngüe, Fpolis: 

Letras Contemporáneas 1998.  

SOLÓRZANO, Carlos. Teatro hispano-americano contemporáneo. México: FCE, 1964. 

UBERSFELD, ANNE – Semiótica Teatral, Murcia: Cátedra/ Univ. Murcia, 1989. 

VALVERDE, José María. Breve historia de la literatura española. Barcelona: 

Guadarrama: 1980 

VVAA. El teatro hispanoamericano. Caracas: Ayacucho, 1976. 

VEGA, Lope de – Obras completas,  Madrid: Aguilar, 1975. 

VVAA. La casa de Bernarda Alba y el teatro de García Lorca. Madrid: Cátedra, 1985 

 

EED5187 – ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

APPLE, M.W. Educação e poder. Porto Alegre: Artes Médicas, 1989 (Publicação 

original em inglês, 1985).  

ALVES, N. e OLIVEIRA, I.B. Uma história da contribuição dos estudos do cotidiano 

escolar ao campo do currículo. In LOPES, A.C. e MACEDO, E. (Orgs.) Currículo: 

debates contemporâneos. São Paulo: Cortez Editora, 2002, p. 78- 102. 

AZEVEDO, F. Os sistemas escolares. In PEREIRA, L. e FORACCHI, M.M. Educação 

e sociedade: leituras de sociologia da educação. São Paulo: Ed. Nacional, 1978, p. 138-

149. 

BERGER, B. e BERGER, P.L. O que é uma instituição escolar?. In FORACCHI, M.M. 

e MARTINS, J.S. Sociologia e sociedade (Leituras de introdução à sociologia). Rio de 

Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1978, p. 193-199. 

BOURDIEU, P. Os excluídos do interior. In NOGUEIRA, M.A. e CATANI, A. 

Escritos de educação. Petrópolis: Vozes, p. 217-227. 

CAMPOS, E. (Org.) Sociologia da burocracia. Rio de Janeiro: Zahar, 1978.  

CANDIDO, A. A estrutura da escola. In PEREIRA, L. e FORACCHI, M.M. Educação 

e sociedade: leituras desociologia da educação. São Paulo: Ed. Nacional, 1978, p. 107-

128.  

CARVALHO, J.S. O discurso pedagógico das diretrizes curriculares nacionais: 

competência crítica e interdisciplinaridade.In Cadernos de Pesquisa. Fundação Carlos 

Chagas. São Paulo: Autores Associados, no 112, março/2001, 155-165. 

CARVALHO, M.P. Quem são os meninos que fracassam na escola? In Cadernos de 

Pesquisa. Fundação Carlos Chagas. São Paulo: Autores Associados, no 121, 

jan./abr./2004, p. 11-40. 

CORTELLA, M.S. A escola e o conhecimento: fundamentos epistemológicos e 

políticos. São Paulo: Cortez, 2000.  

CURY, C.R.J. A educação Básica no Brasil. In Educação & Sociedade. Campinas: 

CEDES, v. 23, no 80, setembro/2002, p. 169-201. 

FERRETTI, C.J. E SILVA Jr., J.R. Educação profissional numa sociedade sem 

empregos. In Cadernos de Pesquisa. Fundação Carlos Chagas. São Paulo: Autores 

Associados, no 109, março/2000, 43-66. 

FORQUIN, J.-C. Escola e cultura; as bases sociais e epistemológicas do conhecimento 

escolar. Porto Alegre: Artes Médicas, 1993 . 

GARCIA, R.L. E MOREIRA, A.F.B. (Orgs.) Currículo na contemporaneidade; 

incertezas e desafios. São Paulo: Cortez, 2003. 
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MOREIRA, A.F. e SILVA, T.T. (Orgs.) Currículo, cultura e sociedade. São Paulo: 

Cortez (1994), 6a ed. 2002. 

MORIN, E. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez, 9a ed., 

2004.  

PERRENOUD, P. A pedagogia na escola das diferenças; fragmentos de uma sociologia 

do fracasso. Porto Alegre: Artmed Editora, 2001. 

Educação & Sociedade. Campinas: CEDES, v. 23, no 80, setembro/2002, p. 109-136. 

REVISTA PONTO DE VISTA, v. 3/4, Florianópolis: NUP/CED/UFSC, 2004. 

SANTOS, L.L.C.P. Pluralidade de saberes em processos educativos. In Didática, 

currículo e saberes escolares. Rio de Janeiro: DP&A Editora, 2000, p. 46-59. 

SILVA, T.T. da. Documentos de Identidade: uma introdução às teorias do currículo. 

Belo Horizonte: Autêntica, 1999. 

VALLE, I.R. A era da profissionalização. Formação e socialização profissional do 

corpo docente de 1a a 4a série. Florianópolis: Cidade Futura, 2003. 

VEIGA, I.P.A. Educação Básica e Educação Superior; projeto político pedagógico. São 

Paulo: Papirus Editora, 2004. 

 

MEN7050 – METODOLOGIA DO ENSINO DE ESPANHOL 

ALMEIDA FILHO, José Carlos P. (Org.). O professor de língua estrangeira em 

formação. Campinas, SP: Pontes, 1999, p. 93-110.  

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: 

introdução aos parâmetros curriculares nacionais. Secretaria de Educação Fundamental, 

Brasília: MEC/SEF, 1997. 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: 

terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental/língua estrangeira. Secretaria de 

Educação Fundamental, Brasília: MEC/SEF, 1998. BRASIL. Secretaria de Educação 

Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: ensino médio. Secretaria de Educação 

Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 2000. 

FIGUEIREDO, Francisco José Q. Corrigir ou não corrigir: eis a questão. In: _____. 

Aprendendo com os erros: uma perspectiva comunicativa de ensino de línguas. 2. ed. 

Goiânia: Editora da UFG, 2004, p. 121-135. 

FINGER, Ingrid; QUADROS, Ronice M. Teorias de aquisição da linguagem. 

Florianópolis: Editora da UFSC, 2008.  

LEFFA, Vilson J. Metodologia do ensino de línguas. In: BOHN, Hilário; 

VANDRESEN, Paulino. Tópicos de lingüística aplicada: o ensino de línguas 

estrangeiras. Florianópolis: Editora da UFSC, 1988, p. 211- 236. LEFRANÇOIS, Guy 

R. Terias da aprendizagem. Tradução de Vera Magyar. São Paulo: Cengage Learning, 

2008.  

LOWMAN, Joseph. Dominando as técnicas de ensino. Tradução de Harue Ohara 

Avritscher, São Paulo: Atlas, 2004.  

MOITA LOPES, Luiz Paulo da. Oficina de lingüística aplicada: a natureza social e 

educacional dos processos de ensino/aprendizagem de línguas. Campinas, SP: Mercado 

das Letras, 1996. 

PASSEL, Frans Van. Ensino de línguas para adultos. São Paulo: Pioneira/Editora da 

USP, 1983.  

PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens: entre 

duas lógicas. Porto Alegre: Artes Médicas, 1999.  

ROCHA, Cláudia H.; BASSO, E. Aparecida (Org.). Ensinar e aprender língua 

estrangeira nas diferentes idades: reflexões para professores e formadores. São Carlos: 

Claraluz, 2008.  
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ROTTAVA, Lucia. A perspectiva dialógica na construção de sentidos em leitura e 

escrita. Linguagem e Ensino, v. 2, n. 2, 1999, p. 145-160.  

TOMITCH, Lêda Maria B. Por que o aprendiz de leitura em língua estrangeira precisa 

do professor? O papel do professor no ensino de leitura. In: DAMIANI COSTA, Maria 

José et al. (Org.). Línguas: ensino e ações. Florianópolis: UFSC/NUSPPLE, 2002, p. 

141-150. 

 

Sétima fase 

7217 – LÍNGUA ESPANHOLA VII 

BOUZET, J., “Orígenes del empleo de estar. Ensayo de sintaxis histórica”, Estudios 

dedicados a Menéndez Pidal, 4, Madrid, CSIC, 1953, 37-58. 

CANO, R., Análisis filológico de textos, Madrid, Taurus, 1991. 

CANO, R., Comentario filológico de textos medievales no literarios, Madrid, Arco 

Libros, 1998. 

EBERENZ, R., El español en el otoño de la Edad Media. Sobre el artículo y los 

pronombres, Madrid, Gredos, 2000. 

ECHENIQUE, M.T., “El sistema referencial en español antiguo: leísmo, laísmo y 

loísmo”, RFE, 61, 1981, 113-157. 

FOLGAR, C., Diacronía de los objetos directo e indirecto (del latín al castellano 

medieval), Anexo 37 de Verba, Santiago de Compostela, Universidad, 1993. 

FRAGO, J.A., Textos y normas. Comentarios lingüísticos, Madrid, Gredos, 2002. 

GARCÍA GONZÁLEZ, J., Contribución al estudio de la sintaxis histórica del adjetivo 

en español, Madrid, Universidad Complutense, 1990. 

GILI GAYA, S., “Nos-otros, vos-otros”, Revista de Filología Española, 30, 1946, 108-

117. 

HERRERO, F.J., Sintaxis histórica de la oración compuesta en español, Madrid, 

Gredos, 2005. 

LAPESA, R., Léxico e historia. I. Palabras. II. Diccionarios, Madrid, Istmo, 1992. 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Banco de datos del español (Corpus diacrónico de la 

lengua española y Corpus de referencia del español actual) www.rae.es. 

 

7223 – LITERATURA HISPÂNICA III 

AGUIAR, Flávio; VASCONCELOS, Sandra Guardini (org.) Ángel Rama. Literatura e 

cultura na América Latina. São Paulo: Edusp, 2001. 

ARGUEDAS, j. M. El zorro de arriba y el zorro de abajo. Lima, Horizonte, 1988.  

BELLINI, G., Historia de la literatura hispanoamericana. Madrid: Castalia, 1990. 

BORGES, J. L. . Obras Completas. Buenos Aires: Emecé, 1996.  

CARPENTIER, A.. Guerra del Tiempo -El camino de Santiago. Barcelona, Barral, 

1967. 

CELLA, Susana. Historia crítica de la literatura argentina. La irrupción de la crítica. 

Buenos Aires, Emecé 1999. 

CORTÁZAR, J..  Las armas secretas. Buenos Aires, 1959.  

CUCURTO, W. . La máquina de hacer paraguayitos. Buenos Aires, Siesta, 2000.  

GONZALEZ ECHEVARRÍA, R. Mito y Archivo. México: Fondo de Cultura 

Económica, 2000. 

___________(Ed.) Historia de la literatura hispanoamericana. 2 vols. Madrid: Gredos, 

2006. 

LUDMER, Josefina. O gênero gauchesco: um tratado sobre a pátria. Chapecó, Argos, 

2002. 
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HALPERIN DONGHI, Tulio. Historia contemporánea de América Latina. Madrid: 

Alianza, 1981. 

_________(org.) América Latina: Palabra, literatura e cultura. 3 Vols. SãoPaulo: 

Memorial; Unicamp; USP,1994. 

ONETTI, Juan Carlos. La vida breve. Buenos Aires, Sudamericana, 1950. 

RAMOS, Julio. Desencuentros de la modernidad en América Latina. Literatura y 

política en el siglo XIX. Santiago: Cuarto Propio; Callejón, 2003. 

ROA BASTOS, A. .  Yo el supremo,  Buenos Aires, Sudamericana, 1974 

ROMERO, José Luis. Latinoamérica. Las ciudades y las ideas. Buenos Aires: Siglo 

XXI, 2001. 

ROWE, Willian y otros. Jorge Luis Borges. Intervenciones sobre pensamiento y 

literatura. Buenos Aires, Paidós, 2000. 

SAER, Juan José. Cuentos completos. Buenos Aires, Seix Barral, 2001. 

SARLO, Beatriz. Paisagens imaginárias. São Paulo, Edusp, 1997. 

SCHWARTZ, Jorge. Las vanguardias latinoamericanas. Textos programáticos y 

críticos. México: FCE, 2002. 

VIÑAS, David. Literatura argentina y politica. Buenos Aires, Sudamericana, 1995. 

VVAA. Ficción y política. La narrativa argentina durante el proceso militar. Buenos 

aires: Alianza, 1987. 

WEINBERG, Liliana. Literatura latinoamericana. Descolonizar la imaginación. 

México: UNAM, 2004 

 

MEN7051 – ESTÁGIO SUPERVISIONADO I – ESPANHOL 

ABRAHÃO, M.H.V. Teoria e prática na formação pré-serviço do professor de língua 

estrangeira. In: T. Gimenez (org.) Trajetórias na formação de professores de línguas. 

Londrina: Editora UEL, 2002.  

BOHN, H.I. Maneiras inovadoras de ensinar e aprender: A necessidade de 

des(re)construção de conceitos. In: V.J. Leffa (org.), O professor de línguas 

estrangeiras: construindo a profissão. Pelotas: EDUCAT. 2001. 

CELANI, M.A.A. Culturas de aprendizagem: risco, incerteza e educação. In: 

Magalhães, M.C.C. (org.). A formação do professor como um profissional crítico – 

Linguagem e reflexão. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2004.  

CRUZ, A. & Reis, S. O diário como instrumento de apoio na socialização de uma 

professora de inglês. In: Gimenez, T. (org.).Trajetórias na formação de professores de 

línguas. Londrina: Universidade Estadual de Londrina Editora, 2002.  

HEBERLE, V. Um olhar sobre a sala de aula de língua estrangeira: questões a serem 

observadas. In: Costa, M.J.; Zipser, M.E.; Zanata, M.E.; Mendes, A. (orgs.), Línguas: 

ensino e ações. Florianópolis:UFSC/NUSPPLE, 2002, p. 99-144.  

JORGE, M.L.S. O diálogo colaborativo e a reflexão crítica na formação de professores 

de inglês. In: T. Gimenez (org.), Ensinando e aprendendo inglês na universidade: 

Formação de professores em tempos de mudança. Londrina, PR: ABRAPUI. 2003, pp. 

177-182. 

LIBERALI, F.C. Agente e pesquisador aprendendo na ação colaborativa. In: T. 

Gimenez (org.). Trajetórias na formação de professores de línguas. Londrina: UEL, 

2002. 

MAGALHÂES, A.S. Compartilhando e aprendendo: Uma perspectiva “dialógica” do 

planejamento de aula de professoras em formação. In: V.J. Leffa (org.), O professor de 

línguas estrangeiras: construindo a profissão. Pelotas: EDUCAT. 2001, pp. 137-155.  

MATTOS, A.M.A. O professor no espelho: conscientização e mudança pela auto-

observação. In: Revista Brasileira de Linguística Aplicada, v.2, n.1, 2002. 
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MEDRADO, B.P. Fotografias de sala de aula: relato de experiência sob uma 

perspective reflexiva. In: T. Gimenez (org.). Ensinando e aprendendo inglês na 

universidade: Formação de professores em tempos de mudança. Londrina, PR: 

ABRAPUI. 2003.  

SCHÖN, D. Formar Professores como profissionais reflexivos. In: A. Nóvoa 

(Coordenação). Os Professores e a sua Formação. Lisboa: Publicações Dom Quixote 

Ltda, 1997. 

TELLES, J.A. Reflexão e identidade profissional do professor de língua estrangeira. In: 

Revista Brasileira de Linguística Aplicada, v.4, n.2, 2004, pp. 57-83. 

 

Oitava fase 

7224 - LITERATURA HISPÂNICA IV 

CLOSE , Anthony J. Como se lee hoy al Quijote. Cambridge: Estudios Cervantinos, 

1995. 

DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio. Instituciones y sociedad en la España de los Áustrias. 

Barcelona: Ariel, 1985. 

MÁRQUEZ VILLANUEVA, Francisco. Personajes y temas del Quijote. Madrid: 

Taurus, 1975. 

MAESTRO, Jesús G. –“ Sancho Panza y Sansón Carrasco: contribuciones  a la 

teatralidad del Quijote.”  AISPI. ACTAS XXIII, 2005. 

http://cvc.cervantes.es/literatura/aispi/pdf/21/I_13.pdf 

RIQUER, Martí de. Para leer a Cervantes. Barcelona: Acantilado, 2000. 

WILLIAMSON, Edwin. El Quijote y los libros de caballerías. Trad. M.ª Jesús 

Fernández Prieto. Madrid: Taurus, 1991. 

 

LSB7904 – LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS 

ALBRES, Neiva de Aquino. História da Língua Brasileira de Sinais em Campo Grande 

– MS. Disponível para download na página da Ediotra Arara Azul: http://www.editora-

arara-azul.com.br/pdf/artigo15.pdf  

QUADROS, R. M. (organizadora) Série Estudos Surdos. Volume 1. Editora Arara Azul. 

2006. Disponível para download na página da Ediotra Arara Azul:  www.ediotra-arara-

azul.com.br  

SOUZA, R. Educação de Surdos e Língua de Sinais.  Vol. 7, N° 2 (2006). Disponível 

no site http://143.106.58.55/revista/viewissue.php 

 

MEN7052 – ESTÁGIO SUPERVISIONADO II – ESPANHOL 

FIGUEIREDO, Célia Assunção. Leitura e Criticidade em Língua Estrangeira. In: 

FIGUEIREDO et. al. (orgs.). Lingua(gem): reflexões e perspectivas. Uberlândia: 

EDUFU, 2003. p. 11-32.  

MOTTA-ROTH, D. (org.). Leitura em língua estrangeira na escola: teoria e prática. 

Santa Maria: UFSM, 1998. p. 7-30. ORTENZI, D. Parâmetros para o planejamento do 

ensino de línguas. Boletim NAPDATE, no 9, ano VI, jan. 2001. 

VEIGA, I.P.A. Projeto político pedagógico da escola: uma construção coletiva. In: 

VEIGA, I.P.A. (org.). Projeto político pedagógico da escola: uma construção possível. 

Campinas, Papirus. 1995, p. 11-35.  

PCN Língua estrangeira – Ensino Fundamental OCEM LE – Ensino médio 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/linksCursosMateriais.html?categoria=23 TV Escola 

– Fazendo escola PPP 

 

3.7  Periódicos especializados 

http://cvc.cervantes.es/literatura/aispi/pdf/21/I_13.pdf
http://143.106.58.55/revista/viewissue.php
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Cuadernos Hispanoamericanos  

Estudios de Lingüística del Español (disponível na internet) 

Revista Iberoamericana 

Revista de Crítica Literaria Latinoamericana 

Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana 

 

3.8  Laboratórios didáticos especializados 

Funciona na sala 242 do prédio A do Centro de Comunicação e Expressão um 

Laboratório de Línguas. O laboratório com 32 mesas está equipado para áudio, vídeo e 

reprodução de mídia. O espaço está conectado a internet. O equipamento é moderno, a 

estrutura da sala combina plenamente com as necessidades dos processos de ensino-

aprendizagem.  

O horário de funcionamento do Laboratório de Línguas é das 7 horas às 22 horas 

sem intervalo. Trabalha uma servidora técnica-administrativa concursada, mais vários 

bolsistas. 

 

3.9 Biblioteca universitária da UFSC 

A Biblioteca universitária da UFSC dispõe de 257.284 títulos de livros (em 793.259 

exemplares) e de 6.214 periódicos (em 356.500 cópias). (Situação do dia 27 de março 

de 2014) São números baixos que já refletem nitidamente a migração do “saber” do 

livro convencional para os meios eletrônicos e virtuais. Entre eles se destaca a 

plataforma moodle, onde são disponibilizadas cópias escaneadas em formato pdf dos 

textos para uso didático. Com esta estratégia se garante o acesso à bibliografia básica e 

complementar dos estudantes.  

 

3.10  Dados dos atuais docentes 

Tempo de vínculo ininterrupto do docente com o curso em meses (última atualização: 

março de 2014) 

Docentes permanentes do curso (Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras) 

Dra. Adja Balbino de Amorim Barbieri Durão – 53 meses 

Dra. Alai Garcia Diniz  – 319 meses 

Dra. Andréa Cesco – 54 meses 

Camila Teixeira Saldanha – 24 meses 

Carolina Parrini – 19 meses 

Dra. Cynthia Valente – 25 meses 

Dra. Leandra Cristina de Oliveira – 32 meses 

Dra. Liliana Reales – 250 meses 

Dra. Maria José Damiani Costa – 343 meses 

Dra. Meritxell Hernando Marsal – 45 meses 

Vera Regina de Aquino Vieira – 327 meses 

Dr. Walter Costa –379 meses 

 

Docentes de outros departamentos (em 2014.1) 

Diego Ernesto Marcelo Arenaza (Metodologia de Ensino) – ca. 252 meses 

Dra. Juliana Cristina Faggion Bergmann (Metodologia de Ensino) – ca. 45 meses 

Dra. Nicia Luiza Duarte da Silveira (Psicologia) – ca. 276 meses 

Dra. Neide Martins Arrias (Metodologia de Ensino) – ca. 96 meses 

 

3.11  Vínculo docente-disciplina 
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Em princípio, todos os docentes da área de Espanhol oferecem todas as disciplinas da 

área, respeitando prioridades de experiência e formação acadêmica.    

   

  

 


