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INTRODUÇÃO 
 

Por muito tempo tem-se discutido entre professores e pesquisadores da 
área da educação o uso de textos literários de língua estrangeira como recurso 
didático para o ensino de língua. No caso de textos literários em língua inglesa, 
a sua aplicação está comprometida por uma série de mitos arrolados ao uso do 
texto literário em sala de aula. Tais mitos afirmam a literatura como um objeto 
distante da realidade escolar e da realidade dos alunos, inalcançável e 
desmotivante. De fato, a perspectiva com que o texto literário tem sido 
abordado tira o propósito da literatura e enfatiza o mito em aulas de língua 
inglesa, pois tem como base um ensino tradicional com ênfase gramatical e 
que usa a literatura apenas como uma ferramenta para o ensino de gramática. 
Tal perspectiva coloca o professor e os alunos à margem no processo da 
leitura fazendo-os reproduzir significados explícitos. 

Durante o processo de aquisição da língua inglesa por falantes nativos 
do português, os aprendizes enfrentam alguns problemas para a comunicação 
efetiva que estão além da compreensão e o domínio de formas gramaticais 

RESUMO: Considerando que o texto literário tem a 
capacidade de ampliar a competência comunicativa do 
aluno e que este, segundo Collie e Slater (1987), 
proporciona ao aluno acesso imediato a uma nova 
cultura, por que não usar textos literários em sala de 
aula? A proposta para o ensino de língua estrangeira na 
escola regular, conforme os Parâmetros Curriculares 
Nacionais consiste na busca pela formação de um sujeito 
cidadão, isto é, um indivíduo com capacidade criativa, 
consciente social e culturalmente, oportunizando ao 
aluno uma nova maneira de repensar a sociedade e o 
mundo. É nesse sentido que o texto literário assume um 
papel importante no processo de aprendizagem de língua 
inglesa. Assim, a proposta desde trabalho é discutir o 
papel do texto literário em sala de aula de língua inglesa. 
 
PALAVRAS-CHAVE: língua Inglesa; texto literário; 
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engessadas e significados mais que explícitos. Apesar de a língua inglesa ser 
resultado de uma cultura especifica e influenciado por elementos culturais de 
determinados povos, o ensino desta tem se limitado a memorização e 
assimilação de formas prontas de modo que o aprendiz possa simplesmente 
repeti-las para ser compreendido em uma situação de comunicação real. Por 
isso, observamos que esse modelo de ensino tem mostrado certas 
incoerências para o seu sucesso. 

Tendo isso em consideração, pensamos; qual é o papel do texto literário 
na formação do leitor? Sabemos que o processo de comunicação é marcado 
por elementos que definem a língua como uma manifestação cultural. E que os 
falantes nativos de língua inglesa usam em suas práticas quotidianas 
elementos particulares de sua cultura e expressões como figuras de linguagem, 
regionalismos, gírias, coloquialismos e entre tantas outras coisas que não são 
encontradas dentro de um manual de gramática, mas que, por sua vez, podem 
ser encontrados dentro de um texto literário, canônico ou não. 

Nesse sentido, partimos do conceito de letramento “como um conjunto 
de práticas sociais, cujos modos específicos de funcionamento têm implicações 
importantes para as formas pelas quais os sujeitos envolvidos nessas práticas 
constroem relações de identidade e poder” (KLEIMAN, 2008 p. 11). Sendo 
assim, os estudantes constroem relações com as práticas vivenciadas fora e 
dentro do espaço escolar. Tal compreensão se torna bastante pertinente no 
que se refere ao ensino de língua inglesa e ao uso do texto literário no 
ambiente escolar. Para que os alunos tenham uma participação efetiva em sala 
de aula de língua inglesa, os conteúdos devem estar compatíveis com a 
realidade do aprendiz. Contudo, tem-se observado uma incoerência no ensino 
de língua inglesa que desestimula os aprendizes da língua na escola. A prática 
de ensino de língua inglesa tem sido considerada cada vez mais um desafio 
para os professores, porque os alunos não encontram significados naquilo que 
estudam. Em muitos contextos, a aquisição da língua inglesa ainda está cada 
vez mais distante das práticas sociais efetivadas pelos alunos. Em muitos 
casos, estas aulas, concentradas essencialmente na descrição sistemática da 
língua, não tem alcançado os seus objetivos em formar falantes capazes de 
interagir socialmente. 

Segundo as Diretrizes Curriculares, o ensino de língua inglesa deve 
proporcionar ao educando a inclusão social, de modo que o aluno seja capaz 
de interagir em várias comunidades e conhecimentos. Candido (1972) afirma 
que, se reconhecermos, portanto, literatura não apenas como um objeto de 
deleite, e sim o seu papel socializador e transformador, a literatura terá uma 
função humanizadora, pois ela atuará na formação do próprio sujeito, 
ampliando a sua perspectiva da relação dos homens com os homens e dos 
homens com o mundo. Este seria, então, o papel da literatura nas aulas de 
língua inglesa no processo de formação de um leitor em língua estrangeira. 
Mas outro ponto que deve ser considerado é: quais textos trabalhar em sala de 
aula. 

Estudos demonstram que a literatura é difícil de trabalhar e demasiado 
complicada para os alunos e às vezes para os professores. Aos alunos seria 
atribuída à falta de competência linguística para ler literatura fora de sua língua 
materna. Os textos literários, então, seriam deixados à margem do ensino de 
língua. Por isso, o objetivo deste trabalho é discutir como textos literários 
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podem ser trabalhados em sala de aula de língua inglesa afim de que possam 
interagir plenamente com os alunos e contribuir para com a sua formação. 

Os textos literários escolhidos como sugestão de trabalho foram: The tell 
tale heart (1843), um conto escrito por Edgar Allan Poe; The road not taken 
(1921), poema estadunidense escrito por Robert Frost e The Dwarf and the 
Fish Bone, um conto adaptado das histórias de Sheherezade e as Mil e Uma 
Noites retirado do livro Tales from the Arabian Nights (1989) por John Turvey .  
A partir dos textos escolhidos foram elaboradas três atividades para o ensino 
de língua envolvendo textos literários escritos em língua inglesa nos três 
gêneros conforme definidos por Platão, o lírico, o épico e o dramático. As 
atividades elaboradas abrangem uma nova metodologia para o ensino de 
língua através do texto literário. Compreendendo que as metodologias 
tradicionais para o ensino de língua ignoram o letramento do aluno em relação 
à língua inglesa e em relação aos textos literários. Objetivamos diminuir a cisão 
entre as aulas de língua inglesa e os eventos de letramento dos alunos.  

Os exercícios propostos foram elaborados de forma que os professores 
compreendam que as hesitações acerca do uso do texto literário em sala de 
aula não procedem quando são aplicados corretamente. O uso de literatura em 
sala de aula de língua inglesa exige do professor, uma abordagem 
diferenciada. Sendo que, para que o texto literário tenha objetivos claros é 
preciso quem o professor tenha uma concepção igualmente clara do conceito 
de literatura e do papel dos textos literários em aula de língua estrangeira. 
 
 
1. O CONCEITO DE LITERATURA 

  
Sendo um trabalho que versa sobre literatura e o ensino de literatura, se 

faz importante definir aqui qual é a concepção de literatura que sustenta esse 
trabalho. Assim, partimos do fato de que, o conceito de literatura sempre foi e 
sempre será multifacetado. A noção de o que é literatura tem variado entre as 
culturas ao longo dos séculos, e tem sido objeto de estudo e apreciação em 
todas as sociedades letradas. A palavra literatura é tão abrangente e 
significativa que acreditamos que o seu estudo jamais será esgotado. 
Pesquisadores como Hansen (2005) procuram uma forma de melhor 
compreender literatura a partir de um traço fundamental que é a sua 
ficcionalidade. Igualmente, entende-se literatura aqui como todas as formas 
ficcionais que se manifestam nos mais variados gêneros e atendem a objetivos 
distintos dentro de diferentes contextos e cumprem um papel estético e lúdico.  

O conceito de literatura empregado nos dias de hoje mistura-se a 
descrição de uma vasta gama de textos ficcionais valorizados no meio 
acadêmico, que é resultado de um processo ideológico bastante complexo. A 
literatura configura-se como manifestação artística que abarca um grande 
volume de textos e autores contrapondo-se aos textos pragmáticos e 
científicos. Segundo a ótica formalista, o que torna um texto obra de arte, 
portanto, literatura, seria o uso de vários procedimentos que resultariam na 
desautomatização da linguagem, ou seja, a apropriação de vários recursos que 
tornariam a linguagem literária distante daquela linguagem comum, usada em 
atividades quotidianas.  

De acordo com Widdowson (1975 apud MCKAY, 2001), os textos 
literários têm uma particularidade que os torna únicos; essa particularidade é 
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justamente a sua linguagem. A linguagem de um texto literário é uma 
representação da realidade e, portanto, expressa uma consciência individual da 
realidade, mas não é realidade, pois é ficção. Hansen (2005, p.14) diz que “um 
enunciado é fictício quando ele não pode ser corrigido pela realidade, mas 
criticado e interpretado”. A linguagem literária implica, dessa forma, no 
entendimento daquilo que está sendo comunicado e como está sendo 
comunicado. Ao considerar a linguagem variável em contextos específicos e 
para objetivos específicos, o quê e o como na literatura não podem ser 
dissociados. Um texto literário não se basta com uma única interpretação, pois 
como já foi dito até aqui, a sua linguagem é variável e atende a propósitos 
diferentes em situações diferentes.  

Sendo a sua linguagem única, ela não pode ser mudada ou 
parafraseada, visto que cada leitura também está historicamente situada. A 
linguagem literária é produto das escolhas feitas pelo seu próprio autor, como 
as escolhas gramaticais, as referências de tempo e de espaço, o uso de 
funções interpessoais da linguagem, as lacunas deixadas no texto que 
convidam o leitor a interpretação. A leitura por si só consiste num 
entendimento, numa interpretação que se realiza por partes, sendo 
predeterminado culturalmente, de modo que existem interpretações mais 
adequadas e outras menos adequadas.  

Assim, para se ler um texto literário, cabe ao leitor atualizar o sentido 
que ele extrai do próprio texto. Para isso, vale lembrar o que Rosenblatt (1978, 
apud MCKAY, 2001) fala sobre a relação entre o leitor e o texto. Ao contrário 
do que afirma Widdowson (1975), citado anteriormente, que fala sobre a 
linguagem como característica distintiva do texto literário, para Rosenblatt o 
que qualifica um texto literário antes de tudo é a noção da interação leitor e 
texto para distinção de um texto literário. Como o leitor interage com diferentes 
textos durante o processo de leitura, o significado e a importância que o leitor 
atribuía àquela leitura dirá se um texto pode ser chamado de literatura ou não. 
Segundo ela, o leitor pode ler um texto de dois modos diferentes. No primeiro 
deles o leitor busca uma informação específica, isso quer dizer que, ele não 
está preocupado com o restante da escrita, o que acontece geralmente com 
textos do tipo pragmático. Em contrapartida, o leitor também pode extrair as 
informações contidas em um texto preocupado com a função estética, com a 
organização e a apresentação das ideais, o que geralmente acontece com a 
leitura de textos ficcionais. 

Contudo, cabe ressaltar aqui que existem uma gama de textos que são 
mais valorizados e considerados “Alta Literatura” e outros textos que são 
considerados literatura simplesmente, mas carecem de alguma qualidade 
estética. A leitura literária está intimamente relacionada à postura do leitor ante 
aquele texto. As noções de literatura estão condicionadas às relações sociais, 
pois segundo Abreu (2006), alguns textos sem profundidade podem ser 
desenvolvidos um alto grau de criticidade eliterariedade dependendo da 
postura que o leitor assume durante o processo de leitura.  

Ao pensar em textos escritos em língua inglesa para estudantes não 
nativos do inglês, a relação entre texto e leitor é, primeiramente, mediada pelo 
professor. É o professor quem constrói a relação e o grau de afinidade que o 
seu aluno (leitor) terá com aquele texto. No caso da leitura, as interpretações e 
as discussões motivadas pelo professor em sala requerem um exame 
cuidadoso do texto, para integrar-se e tomar parte nas discussões. As 
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interpretações dos textos literários são inesgotáveis e por isso colaboram para 
aumentar o envolvimento dos alunos com o texto.  

 
 

2. O CONCEITO DE LETRAMENTO E LETRAMENTO 
LITERÁRIO E SUAS IMPLICAÇÕES PARA O ENSINO DE 
LITERATURA DE LÍNGUA INGLESA 

 
Os estudos sobre letramento admitem uma nova perspectiva sobre a 

prática social da escrita. Define-se letramento hoje como “um conjunto de 
práticas sociais que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto 
tecnologia, em contextos específicos, para objetivos específicos.” (KLEIMAN, 
2004, p.19) O conceito do qual Kleiman se refere aponta letramento como um 
conjunto de prática sociais, ou seja, uma ação que seja realizada em 
sociedade, em grupo, mas não qualquer ação, apenas as que envolvem a 
escrita, como por exemplo; ler um livro, escrever uma carta, assistir a um filme 
legendado, navegar na internet e tantas outras atividades que hoje fazem da 
escrita essencial para a interação com o outro. 

 Assim, participar de um evento de letramento é interagir socialmente 
usando a escrita. Dessa forma, podemos concluir que existem inúmeros 
eventos de letramento que se dá em diversos contextos. Entretanto, a escola, a 
principal agência de letramento ignora os demais eventos que se dá fora dela. 
A escola preocupa-se apenas com um aspecto, a língua enquanto estrutura. 
Essa concepção de letramento é denominada modelo autônomo de letramento, 
conforme Street (1984). Segundo esse enfoque, há apenas um modo do 
letramento ser desenvolvido e ele está intimamente ligado à aquisição de 
códigos, por meio da assimilação gramatical.  

O enfoque autônomo de letramento concebe a escrita como um produto 
completo em si mesmo independente dos contextos de produção e recepção. 
Nesse sentido, a escrita seria invariável fazendo da leitura um processo de 
apenas descodificação do texto obedecendo a uma lógica interna imanente ao 
texto. Segundo Street (1984), nesse enfoque, escrita pode ser transposta no 
tempo e no espaço sem sofrer variações e deformações. A habilidade da 
escrita e da leitura requer, então, o domínio de uma habilidade bastante 
especifica, na qual o sujeito pode extrair o significado dentro das fronteiras 
onde este significado está explicito.  

Entretanto, Street (1994) também postula um modelo alternativo em 
relação ao modelo autônomo, esse modelo ele chama de modelo ideológico de 
letramento. O enfoque ideológico ao contrário do autônomo concebe todas as 
práticas sociais que utilizam a escrita, além de tudo, deve-se considerar os 
contextos de produção e de recepção, pois uma leitura está sujeita  à 
deformações e variações. De tal forma, o enfoque ideológico “vê as práticas de 
letramento como indissoluvelmente ligadas às estruturas culturais e de poder 
da sociedade e reconhece a variedade de práticas culturais associadas à 
leitura e a escrita em diferentes contextos” (ROJO, 2009, p. 99). Ademais, não 
se deve entender o modelo ideológico de letramento como uma negação 
daquilo que é definido como modelo autônomo, mas se trata em considerar as 
relações sociais que envolvem o complexo processo de escrita.  
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Segundo Heath (1982), podemos dizer que cada grupo social interage 
diferentemente com a escrita. Conforme a autora demonstra em seu estudo; 
What no bedtime story means (1982), grupos sociais diferentes compartilham 
eventos de letramento diferentes, pois os membros de um grupo social 
específico têm relações específicas com a escrita. Assim, podemos dizer que 
“letramentos são práticas sociais, plurais e situadas, que combinam a oralidade 
e a escrita de formas diferentes em eventos de natureza diferentes, e cujos, 
efeitos ou consequências são condicionados pelo tipo de prática e pelas 
finalidades específicas a que se destinam” (Buzato, 2007, apud ROJO, 2009, p. 
101). O modelo ideológico permite certa flexibilidade no que se refere à 
compreensão de um texto.  

Street (1984) argumenta que em nossa sociedade a forma com que nós 
lidamos com a escrita está amparada numa fixidez no que se refere à 
construção de sentido. Isso significa que a construção de sentido seria 
sustentada dentro de uma única versão autorizada. Contudo, os estruturalistas 
têm atentado para uma nova forma de se relacionar com a formação de 
significado dentro das barreiras da escrita. “Uma análise dos termos 
estruturalista leva a uma ruptura da visão limitada do significado que herdamos 
em nossa cultura, e oferece uma extensão potencial de significados.” 1Sendo 
assim, os significados não estão impressos exclusivamente na imanência do 
texto, mas os significados são resultado da interação do leitor com o texto num 
determinado espaço social. Ler é um entendimento, uma interpretação que se 
realiza por partes, sendo predeterminado culturalmente, de modo que também 
existem interpretações mais adequadas e outras menos adequadas. Cabe, 
portanto, ao leitor atualizar o sentido mais adequado a leitura.  

A partir da proposição dos dois modelos levantados por Street (1984), 
podemos pensar também numa forma mais específica de letramento que seria 
o letramento literário, ou seja, as práticas sociais que usam a escrita literária. 
Bem, no caso da escrita literária ela se dá em diversos contextos, embora seja 
mais visível dentro do ambiente escolar sob a perspectiva autônoma. No caso 
dos textos literários, a concepção de letramento autônomo torna-se mais 
evidente, considerando que existem regras que regem a escrita literária como 
as convenções de estilo e de época, e mais ainda, as leituras feitas dos textos 
literários são leituras autorizadas realizadas por críticos e que estão 
cristalizadas nos manuais escolares. Nesse sentido, o leitor de uma obra 
literária apenas repetiria a leitura de outro. Dentro dessa perspectiva é 
esperado que o leitor comum descodificasse a materialidade linguística 
daquele texto através do seu conhecimento sobre os aspectos particulares 
desse tipo de escrita mediado por uma interpretação autorizada.  

Segundo Zappone (2007, p.07) “o Letramento literário pode ser 
compreendido como o conjunto de práticas sociais que usam a escrita literária, 
compreendida como aquela cuja especificidade maior seria seu traço de 
ficcionalidade.” Também cabe lembrar, que o conceito de letramento admite 
também certa mobilidade no que tange a relação de construção de identidade e 
poder. A agência escolar encerra uma gama de textos valorizados que são 
classificados como literatura e dignos de serem lidos em detrimento de outros 

                                                           
1 “An analysis of the structuralist terms leads to a break-up of limited view of the meaning 
inherited in our culture and offers an extension of potential meanings.” Tradução livre do autor 
do original de Street (1984, p. 101) 
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textos menos prestigiados pela cultura letrada. O cânone literário cuja principal 
justificativa no meio escolar é a tradição. Caracteriza-se por ser um conjunto de 
textos valorizados pelas leituras feitas ao longo do tempo por críticos e 
historiadores. A filtragem desses textos perpassa por inúmeras instâncias 
legitimadas e autorizadas que julgam e definem a escolha desses textos. 
Nesse percurso, as leituras dos textos literários construídos ao longo da 
história se cristalizaram nos livros didáticos e nos manuais escolares e a sua 
leitura autorizada determinaria o sucesso do aluno na escola. 

Deve-se ter em conta também que o conceito de letramento literário 
abrange não somente os textos valorizados pela cultura letrada. As práticas de 
letramento literário pressupõem todas as práticas que envolvem a escrita 
literária, cujo traço essencial é a marca de ficcionalidade. Tendo isso em vista, 
podemos afirmar que os alunos estão plenamente inseridos em eventos de 
letramento literário, embora tenham outros objetivos.  

São considerados eventos de letramento literário a interação com filmes, 
seriados de TV, mangás, gibis, romances cor-de-rosa, Best Sellers e a Internet, 
em alguns casos, e que por sua vez, estabelecem uma relação com os jovens 
leitores que depreendem significados múltiplos e variados.  

Um dos problemas da escola é que ela espera que os estudantes sejam 
capazes de ler os textos recomendados de maneira uniforme, assim tudo teria 
o mesmo sentido para todas as classes de leitores em quaisquer situações. 
Segundo Figueiredo (2009), aplicação de textos sejam eles literários ou não, é 
baseado num ensino completamente descontextualizado. Nesse sentido, cabe 
agora discutir qual é a função da literatura na sala de aula de língua inglesa no 
processo de formação do leitor pautado no conceito de letramento literário. 

 
 

3. O PAPEL DO TEXTO LITERÁRIO DE LÍNGUA INGLESA 
NO ENSINO DE INGLÊS 
 

Segundo Figueiredo (2009), nenhuma língua está num vácuo social, 
todas as línguas estão historicamente situadas e a língua inglesa por sua vez, 
goza posição dominante. Considerado-a, portanto, enquanto língua global 
presente em diversas situações que envolvem o universo do aluno, ela esta 
além dos muros da escola. Mas, conforme a autora aponta os alunos que 
trazem o seu universo para o espaço escolar são desconsiderados. Contudo, o 
modelo ideológico de letramento, conforme definido por Street (1984), afirma 
que as práticas de letramento são variáveis e dependentes dos contextos. Isso 
significa que é importante reconhecer que existem outros eventos de 
letramento, que de alguma forma podem contribuir para a formação do sujeito. 
As atividades que os alunos participam dentro e fora da escola se 
complementam e devem ser exploradas pelo professor.  

As leituras em língua estrangeira efetivadas dentro do espaço escolar 
não encontram sentido porque elas desprezam os contextos em que os textos 
foram produzidos e desconsideram os contextos dos próprios alunos e aquele 
texto perde o propósito em sala de aula. Restando dessa forma, recorrer à 
revisão gramatical. Considerando que as formas de apropriação da linguagem 
se dão em múltiplos contextos e que o sujeito não está alheio a nenhum destes 
contextos e que todas as formas de interação com a escrita podem contribuir 
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para com a sua formação e desenvolvimento, devemos levar em conta os 
eventos de letramento que os alunos já possuem em língua inglesa. Os alunos 
lêem charges, comics, lyrics e romances de origem na língua inglesa, ora em 
versão traduzida ou até mesmo na língua alvo; acessam sites com conteúdos 
em língua inglesa, assistem filmes e séries em inglês, jogam games em inglês 
etc. Todas essas atividades de certa forma, inserem o estudante em eventos 
em que a escrita em língua inglesa torna-se essencial para a comunicação.  

De tal modo, esses mesmos estudantes desenvolvem estratégias e 
recursos avançados para poderem interagir com esses meios de comunicação. 
Por outro lado, cabe ressaltar também que os alunos interagem em eventos de 
letramentos sócio e historicamente situados e vão para a sala de aula com 
repertório de sentidos muitas vezes disseminados por essa mídias, que tornam 
o sujeito em um objeto passivo e alienado (FIGUEIREDO, 2009). Desta 
maneira, a escola pode interferir patrocinando a construção de novos 
significados para a língua alvo através de uso de textos literários em sala de 
aula numa abordagem que viabilize a desconstrução do texto e reconstrução 
dos significados. De acordo com Murat Hişmanoğlu (2005), a linguagem 
literária trabalha com certas nuances que extrapolam o senso comum e 
requerem do leitor um domínio que esteja além da sua leitura superficial ou 
interpretação literal.  

Através de uma leitura mediada pelo professor em sala de aula o 
estudante pode desenvolver um alto grau de criticidade e desenvolver 
estratégias mais elaboradas e eficientes para a leitura de textos em língua 
estrangeira, sejam eles literários ou não. Tal capacidade reflete em alguns 
benefícios citados por Collie e Slater (1989), em que a literatura propiciaria ao 
sujeito: enriquecimento cultural, enriquecimento linguístico, dado a riqueza da 
linguagem literária, bem como envolvimento pessoal.  

Ainda, conforme Collie e Slater (1989), o uso de textos literários em sala 
de aula de língua inglesa oferece ao estudante um arranjo incomensurável de 
possibilidades que podem ser exploradas pelo professor visando aumentar a 
sua competência linguística, assim como, ampliar o seu conhecimento de 
mundo, construindo uma identidade cultural e uma mentalidade intercultural, 
motivando ao estudante interagir com outras culturas que interferem na sua 
relação com o mundo.  

De acordo com Savvidou (2004), a leitura de textos literários em sala de 
aula de língua inglesa implica na interação do leitor com aquilo que está sendo 
lido. O leitor precisa inferir interpretar, participar, negociar o significado dentro 
do texto. De tal forma, o leitor precisa desenvolver estratégias de leitura para 
atribuir significado aos mecanismos expressivos a função poética da 
linguagem. Também, a leitura pode proporcionar ao leitor uma ampliação da 
sua visão de mundo, seja de elementos, sociais, políticos, históricos, ou de um 
contexto especifico. Por isso, a leitura de textos literário em sala de aula se faz 
importante, mas quando o texto literário não está cercado por mitos que tem 
comprometido o seu uso.  

 
 

4. SUGESTÕES DE TRABALHO COM O TEXTO LITERÁRIO 
 

O ensino de literatura nas aulas de língua inglesa tem como objetivo 
promover ao aluno uma expansão de seu conhecimento de mundo, o contato 
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com diferentes usos lingüísticos, formas e convenções da escrita (literária), 
pois o estudo do texto literário é um exemplo de uma verdadeira manifestação 
do uso da língua em contextos determinados. E por meio desta, esperamos 
que o aluno possa desenvolver gosto pelo que é literário.  

Partindo de algumas concepções que envolvem a prática de ensino de 
língua inglesa, as atividades aqui sugeridas procuram proporcionar um ensino 
de língua inglesa através da literatura que seja contextualizado. Através das 
atividades aqui propostas, pretendemos inserir o aluno dentro da obra para que 
ele possa interagir em uma leitura. 

Comumente as obras literárias são classificadas segundo as suas 
características compositivas. Os textos literários ficam organizados levando-se 
em conta as suas qualidades formais. Desde a antiguidade com Platão e 
Aristóteles busca-se distinguir e classificar os gêneros. A divisão tripartida dos 
gêneros concebe o lírico, o épico e o dramático. Tal concepção é prevalente no 
ambiente escolar, por isso buscou-se elaborar atividades que 
compreendessem esses gêneros. Dessa forma, as atividades elaboradas 
partem de dois contos, e uma poesia. Contudo, procuramos mostrar que outros 
gêneros não canônicos também podem ser utilizados. Por isso, um dos contos 
é The Dwarf and the Fish Bone, um conto adaptado das histórias de 
Sheherezade e as Mil e Uma Noites retirado do livro Tales from the Arabian 
Nights (1989) de John Turvey. A partir deste texto, foi adaptada uma peça 
teatral com o propósito de leitura dramática. Na própria página da atividade 
sugerimos como professor e aluno podem proceder ao fazer a atividade  

Dessa forma, tão logo que o estudante entre em contacto com texto 
literários em língua inglesa o seu desempenho durante as aulas será, com 
certeza, positivo. A reação de um sujeito que manipula pela primeira vez um 
texto de língua inglesa é certamente de estranhamento, pois, esse sujeito não 
estará atento para as nuances da linguagem literária e da forma que compõe 
este tipo particular de escrita. Por isso, logo nas primeiras aulas de língua 
inglesa o professor deve apresentar textos literários que façam parte do 
imaginário do sujeito. Assim, o leitor pode interagir com os textos e produzir 
significados e contribuir para a sua formação como leitor.  

 
4.1. Trabalho com o texto dramático 
  

O gênero dramático tem com principal qualidade a ação e o conflito 
entre as personagens. Rosenfeld (2000, p. 17) diz que “pertencerá a Dramática 
toda obra dialogada em que se atuarem os próprios personagens, sem serem 
em geral apresentados por um narrador.” Isso posto, a atividade elaborada a 
partir do conto The Dwarf and the Fish Bone, um conto adaptado das histórias 
de Sheherezada e as Mil e Uma Noites retirado do livro Tales from the Arabian 
Nights (1989) por John Turvey, busca criar uma situação dramática.  

A história trata de um anão que após o jantar na casa de um amigo 
desmaia por causa de uma espinha de peixe presa em sua garganta. O anão é 
tido como morto pelo seu amigo. O qual para se livrar da culpa de tê-lo matado 
se livra do corpo. O corpo do anão é encontrado por outras pessoas que fazem 
o mesmo. A história, ao estilo das histórias das noites árabes, é uma história 
simples que trata de uma verdade moral. A partir dessa trama, foi escrita uma 
peça de teatro para que os alunos fizessem a sua leitura. O principal objetivo 
desta atividade é impulsionar o imaginário do leitor. Espera-se que os alunos, a 
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partir da atividade proposta, possam fazer uma leitura dramática e interpretar 
as personagens do texto. Entende-se aqui por leitura dramática como a leitura 
em voz alta do texto teatral impresso interpretado ou dramatizado através de 
inflexões vocais e gestos faciais econômicos (Maciel, 2008). Isso significa que 
a leitura de um texto dramático pressupõe que seu leitor domine certas regras 
que regem a escrita dramática. Só para ilustrar, atenção máxima a fluidez dos 
diálogos, às indicações cênicas para a constituição das personagens e dos 
espaços onde as ações se desenrolam. Nessa perspectiva, o estudo do texto 
dramático pode ser desvinculado da representação cênica, sendo focado 
apenas na sua literalidade, através do qual o leitor possa reconstruir os 
significados do texto que extrapolam a leitura superficial ou a interpretação 
literal.  

Conforme Moisés (1969), um dos principais fatores que garantem a 
profundidade de uma leitura de um texto dramático, sem recorrer à encenação, 
seria a imaginação. O autor elucida que diferentemente dos textos narrativos 
ou líricos, a leitura dramática implicaria num exercício de imaginação mais 
intenso. Na lírica, a exploração de imagens, sons, idéias e símbolos 
transportam o leitor ao cerne do texto, assim como na narrativa, em que o 
ficcionista usa mão de vários recursos como narração e descrição, que 
simplificam a tarefa. Em contraste, no texto dramático, o leitor desprovido 
desses recursos “vê-se obrigado a movimentar todas as turbinas de sua 
imaginação, sob pena de permanecer impermeável ao texto” (MOISÉS, 1969, 
p. 212).  

A ausência de um mediador no processo da leitura como, por exemplo, 
um narrador ou eu–lírico aproxima os leitores da obra, pois geralmente leitores 
do Ensino Médio consideram a leitura de textos literários praticamente 
inacessíveis. Entendendo o gênero dramático enquanto gênero literário, 
portanto um texto ficcional, ele teria a qualidade de formar um leitor crítico e 
lúcido em face do que vê. Com efeito, a função do teatro é causar essa 
sensação de ficcionalidade para provocar no leitor questionamentos acerca de 
seu próprio espaço.  

Contudo, é importante ressaltar que se trata de uma peça escrita em 
língua estrangeira e de um gênero apagado do espaço escolar. Desta forma, é 
forçoso que o professor sirva como um mediador no processo da leitura 
oferecendo aos alunos as ferramentas necessárias para a leitura. Patrocinando 
a construção de significados mais apropriados àquela leitura literária. O 
professor, nesse caso, assumiria um papel de mediador entre o aluno e o texto 
contribuindo para que o aluno possa identificar os significados implícitos na 
imanência do texto.  

 
4.2. Atividade com o gênero narrativo 
  

Considera-se um gênero narrativo aquele que tem a presença de um 
narrador que nos conta um fato não real. A atividade proposta com base neste 
gênero foi feita com base no conto The tell tale heart (1843), do escritor 
estadunidense Edgar Allan Poe. Neste conto o narrador protagonista nos conta 
a história de como ele ficou louco e obsecado por seu patrão ou pai, um senhor 
de muita idade de quem ele cuidava. A obcessão da protagonista começa 
quando ele não consegue mais parar de ouvir os batimentos cardíacos do 
doente e seu olho ancião começa a assustá-lo terrivelmente. Não suportando 
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tal situação, o protagonista mata o patrão e guarda o corpo debaixo do 
assoalho. No entanto, visitado por policiais, acaba entregando o ato vil e acaba 
sendo preso e internado como louco.  

Ao estilo de Poe, o conto é envolvente e com uma linguagem simples, 
mas cheia de suspense e surpresas. No entanto, para uma situação real de 
ensino foi necessário fazer alguns recortes no conto e oferecer aos alunos a 
estória através de excertos em inglês. Os excertos escolhidos são partes chave 
da trama e tem a finalidade de instigar o desejo de leitura nos 
estudantes.Partindo do que Collie e Slater (1989) falam, a literatura pode ser 
envolvente e encorajar o aluno a ler mais em língua estrangeira. Nesse sentido, 
a atividade proposta tem esse objetivo; encorajar a leitura. A atividade consiste 
em um jogo dinâmico que envolve todos os alunos de uma turma, podendo ser 
em até quarenta alunos. Assim, um jogo de detetive foi elaborado em torno de 
toda a trama. Dentro do jogo, os alunos precisam descobrir quem, como, 
quando, onde, o porquê o velho foi morto. Antes de começar a jogar, os alunos 
precisam ler os excertos dados para poderem entender do que se trata a trama 
e participar do jogo plenamente.  

Sabendo então, que a cultura letrada prega formas que seriam mais 
“apropriadas” para se ler um texto, os padrões valorizados pela cultura letrada 
garantiriam o sucesso do indivíduo na escola e as crianças não familiarizadas 
com esse tipo de leitura estariam fadadas ao fracasso escolar. Os eventos de 
letramento literário no ambiente escolar, portanto, seriam essenciais para a 
formação de um leitor e para o desenvolvimento de estratégias de leitura e 
construção de sentido. No que concerne à leitura literária e aos objetivos da 
escola para formar um leitor literário o jogo de detetive serviria para estes 
objetivos. Pensando que dentro da escrita ficcional regem regras e normas 
para criar uma verossimilhança e que para a trama continuar ela precisar estar 
dentro das regras, o jogo possibilitaria ao aluno compreender que as 
possibilidades precisam ser verossímeis para serem possíveis.  

Os diálogos alternados, no qual, os alunos durante o jogo fazem 
perguntas uns aos outros e tentam criar possibilidades aceitáveis, abrem 
espaço para um questionamento e um alargamento no seu discurso. Os alunos 
que coletarem durante o jogo provas suficientes para acusar precisarão 
argumentar sobre aquilo que eles estão afirmando. O jogo, assim, estimulará a 
leitura, uma ampliação de vocabulário e uma oportunidade para o aluno poder 
argumentar em língua estrangeira. Obviamente se trata de uma atividade mais 
adequada para séries finais, pois ela exige um conhecimento maior em língua 
inglesa e raciocínio rápido.  

 
4.3. Trabalho com o gênero poético 
  

Esta proposta procurou trabalhar com o gênero poético, mas não se 
trata de uma poesia lírica. Trata-se de um poema de caráter narrativo e de tom 
universalista, por isso, o poema sugerido: The road not taken (1921), escrito 
por Robert Frost, é tão pertinente. Considera-se poesia aqui “o estado 
emocional do poeta” (PAIXÃO apud CORTEZ e RODRIGUES, 2009, p. 59), ou 
melhor, a comunicação de “um estado psíquico” (ibid), isso significa que a 
linguagem de uma poesia é mais densa. A poesia procura conter a maior carga 
de significado possível, que é o caso de The Road not Taken (1921). O eu 
poemático pondera sobre a difícil decisão da escolha, hesitante entre dois 
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caminhos, o eu poemático nos leva a uma reflexão maior sobre a importância 
das escolhas na vida e como tais escolhas interferem e definem o sujeito.  

A temática trata da importância da decisão na vida de uma pessoa. The 
Road not Taken (1921) é um poema bastante metafórico de tom reflexivo, 
embora a sua aplicação seja mais fácil em relação aos outros dois gêneros. 
Considerando que o poema é de extensão menor, o leitor pode ler o poema 
várias vezes em sala e em casa.  

A atividade proposta consiste na leitura atenta do poema mediada pelo 
professor, com recurso de uma tabela de vocabulário, seguido pelo 
acompanhamento da leitura pelo próprio poeta em áudio disponível na Internet. 
O segundo passo da atividade é a solução de um quebra cabeça disponível 
para todos os alunos. O quebra cabeça foi desenvolvido abordando a mesma 
temática. Utilizando dos versos do próprio poema surge um labirinto, no qual o 
caminho errado leva ao verso incompleto. Os caminhos se divergem entre si, e 
a proposta do labirinto é incitar o leitor (jogador) a fazer escolhas, sabendo que 
as escolhas certas podem levá-lo até o fim do labirinto e as escolhas erradas 
vai prendê-lo. O objetivo maior é motivar o aluno a desenvolver estratégias de 
leitura eficientes para que ele possa completar o labirinto.  

Essa atividade é mais apropriada com séries intermediárias ao 
avançado. Pensando que ao entrar em contato com esse poema metafórico o 
leitor pode ficar mais atento as nuances da língua e desenvolver maior atenção 
a interpretação da linguagem metafórica, usada frequentemente por falantes 
nativos. Somando-se a isso, o contato com um poema possibilita o aluno 
desenvolver um gosto literário, por formas literárias em língua estrangeira, 
patrocinando de tal forma um futuro leitor de literaturas em língua inglesa.  

 
 

CONSIDERAÇOES FINAIS 
 

Segundo Richard Howard (1974, apud HEATH, 1982), a educação 
literária se faz necessária, pois ela nos permite compreender o mundo ao 
nosso redor além de nos possibilitar compreender o que nos tornamos e como 
nos tornamos, de tal forma a educação literária é uma forma de apropriação do 
mundo a nossa volta. Então, desde criança o ato de ler e extrair o sentido dos 
livros é bastante significativo, pois permite ao sujeito leitor ou ouvinte 
depreender os significados do texto e construir sentido para aquilo 
relacionando os seus conteúdos com o mundo real desde os seus primeiros 
anos.  

O processo de leitura e interpretação é gradual. Durante o processo de 
leitura o estudante vai evoluindo partindo da descrição e de uma leitura 
superficial para uma explicação e uma interpretação daquilo que está sendo 
lido, apresentando as razões e construindo argumentos em torno do texto 
literário. O ato de explicar ou se posicionar ante o texto revela que o processo 
de formação de leitor tem surtido efeito. Uma atividade em que o aluno precisa 
interagir com o significado desperta no aluno uma consciência sobre o objeto 
de leitura. Dessa forma, esse seria um dos caminhos para o processo de 
formação do leitor em língua estrangeira. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 
 
Orientações para o professor (Ao lado, versão do labirinto The Road Not 
Taken) 
Leia 

 
 
 
 
 
 
 

The Road Not Taken 

  

  
TWO roads diverged in a yellow wood,  
And sorry I could not travel both  
And be one traveler, long I stood  
And looked down one as far as I could  
To where it bent in the undergrowth;         5
   
Then took the other, as just as fair,  
And having perhaps the better claim,  
Because it was grassy and wanted wear; 
Though as for that the passing there  
Had worn them really about the same,         10
   
And both that morning equally lay  
In leaves no step had trodden black.  
Oh, I kept the first for another day!  
Yet knowing how way leads on to way,  
I doubted if I should ever come back.         15
   
I shall be telling this with a sigh  
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Somewhere ages and ages hence:  
Two roads diverged in a wood, and I—  
I took the one less traveled by,  
And that has made all the difference.   

 
1ª AULA  

1) O professor pede aos alunos para dizerem que tipo de texto é esse. 
Onde se encontra textos assim?  Você já escreveu um poema? O que 
se pretende ao escrever um poema, por que você escreveu? Qual é o 
objetivo deles? Qual é o objetivo deste? O professor também pode 
oferecer um vocabulário conforme a dificuldade dos alunos. No passo 
seguinte ele vai orientando uma pequena discussão. 

2) Quem é o poeta? Vocês leem poesia? Quando vocês leem poesia? O 
que vocês procuram quando leem poesia; ritmo, conteúdo, 
musicalidade, rimas?  

3) O Professor pode aproveitar a discussão e falar um pouco do autor e 
contextualizar a leitura. Disponibilizar a leitura em áudio do poema pelo 
próprio poeta para que os alunos ouçam e percebam o ritmo e as rimas. 

4) Em seguida, o professor e os alunos, fazem a leitura do poema. O 
professor pode aproveitar e perguntar ao grupo: sobre o que fala esse 
poema? 

 
2ª AULA 

1) Retomando a discussão anterior. Qual é a temática do poema? Qual é o 
assunto do poema? Quem fala no poema? Se você escreveu um 
poema, quem falava no seu poema? Por que as pessoas buscam ler e 
escrever poemas, na sua opinião?  

2) Qual é o problema enfrentado pelo eu poemático? Você já teve um 
problema parecido?  

3) O professor vai guiando uma discussão entre os alunos, em português e 
cobra respostas de todos. No próximo passo, ele pode pedir aos alunos 
interpretar cada estrofe. De modo que o professor pode checar a 
recepção de todos.  

4) O professor pode pedir que os alunos escrevam um texto explicando a 
temática do poema e ou explicando cada estrofe.  

 
3ª AULA 

1) O professo disponibiliza um tabuleiro onde está impresso o poema. Deve 
haver um tabuleiro pra cada 4 jogadores.  

2) O professor pergunta: com que frequência vocês precisam tomar 
decisões ou fazer escolhas? Que tipo de escolhas vocês fazem 
geralmente? Quais são as escolhas consideradas importantes? Se você 
tivesse que fazer uma escolha muito importante para sua vida, você 
confiaria em alguém?  

3) Depois da discussão o professor explica como funciona o jogo. Os 
jogadores formarão duplas. Cada dupla deve escolher um lado para 
percorrer o tabuleiro. Os jogadores moveram duas peças sobre tabuleiro 
e outros 2 dirão as orientações (GO straight way,l turn left, turn right...) 
enquanto o outro lê o poema no caminho do labirinto. A primeira dupla 
que conseguir achar a saída vence.  
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Anexo 2 
 
From the Tales from the Arabian Nights: The Dwarf and the fishbone (adapted) 
 
COMEDY IN ONE ACT 
 
CHARACTERS 
DWARF 
FISH MERCHANT 
WIFE’S MERCHANT 
DOCTOR 
BIRDSELLER 
RICH MAN 
JUDGE 
 
Scene 1 
(A big house, the Judge’s house. Lots of people whispering around and a Dwarf 
lay on the flour among the people. Some of them seems to be afraid of 
something, others seems to be wrathful.) 
 
JUGDE   what is going on here? 
RICH MAN I killed this little man, Your Excellency. 
JUDGE  For God’s sake. How did you do that? Show me. 
(Rich man shows what he had done. he kicked the dwarf) 
JUDGE  It is enough to cause death to such a little man.  For this 
you must die. 
(Rich man starts crying. An old man, a birdseller shouts) 
BIRDSELLER This man did not kill the Dwarf I did. He was already dead 
when he kicked him. Let me tell you what happened. The dwarf came into my 
yard to steal my birds, so I hit him with this stick, and he died. Afterwards I left 
the body by this man’s door. 
 
Scene 2 
(The birdseller’s house.  The birdseller comes up with a stick on his hand and 
shouts to the dwarf) 
BIRDSELLER   Who is there? You thief! Take that you thief! (He hit the 
dwarf three times on his head. The dwarf is motionless) Come out and show me 
what you’ve got. (He hit again) Come on, tell me what are you doing here? 
 
Scene 3 
(Rich Man’ house.  The dwarf is in front of the main door. The Rich Man looks at 
him) 
RICH MAN Are there no other doors in the street, but mine? Wake up! (He 
kicked the dwarf) 
 
Scene 4  
(In front of the Judge’s house) 
BIRDSELLER This is my fault. 
JUDGE  If you killed him, it is you who must die. 
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(a Doctor suddenly shows up among all the people) 
DOCTOR Don’t go fast. It was not the old man who killed the dwarf, but me. I 
opened my door too quickly and pushed the dwarf down the stairs. It happed 
like this. 
 
Scene 5 
(Doctor’s house. A man carried the Dwarf’s body to the Doctor’s door and put 
him in a sitting position and then, he beats on the door and disappeared. The 
doctor opens the door too quickly and the dwarf fell down) 
DOCTOR What I have done? (He cries) What will people say about a doctor 
who kills people even before he has looked at them? Nobody will ever come to 
me again. I need to make him disappear. I will throw him over the wall. So, this 
won’t be my problem anymore. It will be the birdseller’s problem. 
(He takes the body and throws the body over the wall) 
 
Scene 6 
(In front of the Judge’s house) 
DOCTOR Afterwards I put the body in the old man’s yard. I don’t like this old 
man with his  noisy, smelly birds, but I can’t let him die for this. 
JUDGE  Will we ever get to the end of this? So it is you who must 
die. 
A VOICE Not so. (The fish merchant comes up) It was I who killed the dwarf 
and no other person. 
JUDGE  Show us what happened  
 
(Basra, Iran, an open market. A fish merchant and a dwarf in front of the fish 
merchant shop both are laughing) 
FISH MERCHANT  Come on and tell me more (he laughs again) Come home 
and tell me more jokes. My wife is cooking a big fish. You can help us eat it. 
(They keep laughing all the time) 
(On the Merchant’s house. In the kitchen. A woman brings a fish and put it on 
the table) 
WIFE’S MERCHANT   You’re little only because you don’t eat enough. We’ll 
turn you into a giant before you leave this house. 
(The dwarf starts laughing and then he chokes. He turns blue and he passes 
out) 
FISH MERCHANT   Uhm. I do not want a dead man in my house. There will be 
questions. People will say I was the cause of his death. He must get him out of 
the house. I will take him to the doctor. He will know what to do with him. 
(the  Merchant takes the body and put on the doctor’s door and beat the door)  
 
Scene 7 
(In front of the Judge’s house. The dwarf wakes up) 
DWARF  Where Am I? What is going on? 
JUDGE  Because the dwarf is not dead, I cannot put anyone to 
death. But for what you have done to him you must pay each fifty dinars. I shall 
say nothing about what you tried to do to each other. But I know this. I would 
not live in your street, among such people, for five thousand dinars. 
 
THE END 
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Atividade para o teatro  
 
Orientações para o professor 
 
1ª AULA 

1) O professor distribui o texto aos alunos e pede para que eles respondam 
que tipo de texto é esse? Se eles já viram ou leram um texto nesse 
formato.  

2) É necessário que o professor estimule as respostas dos alunos, para 
que todos possam contribuir com alguma resposta. Caso ninguém tenha 
acertado a resposta para a primeira pergunta, o professor deve chamar 
atenção para ausência de um narrador, para a presença da palavra 
“scene”, para a presença de didascálias e etc. 

3) Feito essa primeira parte, o professor deve introduzir o texto falando que 
é originário dos contos das Mil e Uma Noites. Perguntar se os alunos 
conhecem as histórias de Scheherazade e quais eles conhecem. Os 
alunos devem inferir sobre a história a partir do que eles já conhecem 
sobre as Mil e Uma Noites.  

4) O professor conta a história e sobre o que se trata dando um breve 
resumo sobre a história e os personagens. 

5) Por que todos os verbos estão no passado? O professor chama atenção 
dos alunos para os verbos no passado no texto e espera os alunos 
responderam a razão do past simple no texto. 

 
2ª AULA 

1) O professor pede que os alunos formem um circulo. Todos com o texto 
na mão. O professor divide o texto entre os alunos dando para todos 
uma personagem.  

2) O professor deve propor que os alunos façam uma leitura dramática do 
texto. Atentando para a expressão vocal, incorporando a personagem na 
situação vivida.  Enquanto isso, o professor lê as didascálias e orienta os 
alunos de como eles devem fazer a leitura. 

3) Se for o caso, o professor pode distribuir um vocabulário traduzido para 
os alunos conforme a dificuldade e o nível da turma. 

4) Cada leitura o professor deve fazer interferências sugerindo (“Como 
você se expressa quando está triste? Com que tom de voz? Como você 
se expressa quando está com medo? agora tente fazer isso com o 
texto”). 

 
3ª AULA 

1) O professor deve promover questionamentos, como: Qual é o tema? 
Qual é o assunto da peça? Por que as pessoas tentam se livrar do 
anão? Por que alguns demonstram medo? Você teria medo em uma 
situação dessas?  

2) Após a discussão sobre a peça o professor deve pedir que os alunos 
fizeram a leitura dramática com a mesma personagem se reúnam e 
discutam entre eles como eles imaginam que ela seja. Eles devem 
descrever como a personagem é e como ela se veste a partir do que 
eles já conhecem sobre os costumes árabes. Também devem descrever 
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o cenário em que cada personagem aparece. Como ele é? Eles devem 
escrever um texto explicando cada personagem e o espaço 

 
4ª AULA 

1) Nesta aula, baseado no que os alunos escreveram sobre o cenário e as 
personagens, eles devem explicar a sua personagem para o professor e 
para os colegas dando  justificativas para isso. 

2) Então, baseado nas discussões dos alunos sobre como eles acreditam 
que as personagens devem ser. Eles precisam fazer uma nova leitura 
dramática incorporando esses elementos.  

3) O professor ao final deve fazer apontamentos sobre a qualidade da 
leitura. 

 
Anexo 4 
 
Excertos de The tell-tale heart, de Edgar Allan Poe: 
 
TRUE! --nervous --very, very dreadfully nervous I had been and am; but why 
will you say that I am mad? The disease had sharpened my senses --not 
destroyed --not dulled them. Above all was the sense of hearing acute. I heard 
all things in the heaven and in the earth. I heard many things in hell. How, then, 
am I mad? Hearken! and observe how healthily --how calmly I can tell you the 
whole story.  
It is impossible to say how first the idea entered my brain; but once conceived, it 
haunted me day and night. Object there was none. Passion there was none. I 
loved the old man. He had never wronged me. He had never given me insult. 
For his gold I had no desire. I think it was his eye! yes, it was this! He had the 
eye of a vulture --a pale blue eye, with a film over it. Whenever it fell upon me, 
my blood ran cold; and so by degrees --very gradually --I made up my mind to 
take the life of the old man, and thus rid myself of the eye forever.  
Now this is the point. You fancy me mad. Madmen know nothing. But you 
should have seen me. You should have seen how wisely I proceeded --with 
what caution --with what foresight --with what dissimulation I went to work! I was 
never kinder to the old man than during the whole week before I killed him. And 
every night, about midnight, I turned the latch of his door and opened it --oh so 
gently! And then, when I had made an opening sufficient for my head, I put in a 
dark lantern, all closed, closed, that no light shone out, and then I thrust in my 
head. Oh, you would have laughed to see how cunningly I thrust it in! I moved it 
slowly --very, very slowly, so that I might not disturb the old man's sleep. It took 
me an hour to place my whole head within the opening so far that I could see 
him as he lay upon his bed. Ha! would a madman have been so wise as this, 
And then, when my head was well in the room, I undid the lantern cautiously-oh, 
so cautiously --cautiously (for the hinges creaked) --I undid it just so much that a 
single thin ray fell upon the vulture eye. And this I did for seven long nights --
every night just at midnight --but I found the eye always closed; and so it was 
impossible to do the work; for it was not the old man who vexed me, but his Evil 
Eye. And every morning, when the day broke, I went boldly into the chamber, 
and spoke courageously to him, calling him by name in a hearty tone, and 
inquiring how he has passed the night. So you see he would have been a very 
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profound old man, indeed, to suspect that every night, just at twelve, I looked in 
upon him while he slept.  
… 
When I had waited a long time, very patiently, without hearing him lie down, I 
resolved to open a little --a very, very little crevice in the lantern. So I opened it -
-you cannot imagine how stealthily, stealthily --until, at length a simple dim ray, 
like the thread of the spider, shot from out the crevice and fell full upon the 
vulture eye.  
It was open --wide, wide open --and I grew furious as I gazed upon it. I saw it 
with perfect distinctness --all a dull blue, with a hideous veil over it that chilled 
the very marrow in my bones; but I could see nothing else of the old man's face 
or person: for I had directed the ray as if by instinct, precisely upon the damned 
spot.  
… 
 
Exercício2 
Detective: As you know in The Tell-Tale Heart by Edgar Allan Poe the short 
story is narrated in first person narration. The narrator is the protagonist of the 
facts told. But now, imagine if you were the narrator (in Third Person narration) 
and you have to find out the murder of the Old man, but to achieve this you 
have to find some clues, you have to make relations and suppositions. You 
have to link the facts to point the guilty of the assassinate, as you were a 
detective. But to do this you have to remind of the first class and the concepts of 
heterodiegetic narrator, focalization to retell the story (you own version of the 
story). At the end you should give to teacher a paper that you wrote your own 
short story based on this game and on The Tell-Tale Heart. Let’s go 
  
Answer:  
Where? When? How? 

(Gun) 
Why? Who? What did 

happen 
with the 
corpse? 

Bedroom Monday Pillow No reason, 
apparently 

Son Devoured 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2  Esta dinâmica foi elaborada em parceria com a acadêmica Celina Halchuk dos Santos e foi 
aplicada no contexto da Universidade Estadual de Maringá para os acadêmicos do curso de 
Letras – Inglês do 3° ano de 2011, desta universidade como parte dos requisitos para obtenção 
de nota na disciplina: Oficina de Produção Escrita em Língua Inglesa II supervisionada pela 
profª. Ms. Liliam Marins Pietro.  
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Tables      
   

Where  

Kitchen   

Room  

Bedroom  

Garage  

Bathroom  

Yard  

      

When  

Monday  

Tuesday  

Wednesday  

Thursday  

Friday  

Saturday  

Sunday  

 

How  

Knife  

Pistol  

Bayonet  

Penknife  

Spoiled Food  

Pillow 
Shit 

 

Nail Clipper  

 
 
 
 
Instruções e Regras de Jogo: 
 
Cada grupo tem direito a um número X de pistas que vão eliminando as 
possibilidades fornecidas na tabela. Cada grupo tem direito a 6 pistas sendo 
que haverão 6 grupos de jogadores. O primeiro grupo que obtiver todas as 
respostas, ou seja, combinar as pistas corretas para poder fazer a sua 
acusação deverá fazer o seu testemunho em terceira pessoa (Oralmente). O 
jogador vencedor deverá contar os detalhes de como ocorreu o assassinato. 
Mas atenção, lembre-se de que você é um narrador que não possui 
onisciência, então cuidado com o que você for narrar. Dê apenas os detalhes 
que você descobriu. Seja convincente! Forneça provas daquilo que você está 
contando.   
 
 
 
 
 

Why  

No reason 
apparently 

 

Jealousy   

Envy  

Betrayal  

Greed  

Gluttony  

Voodoo Ritual    

Who  

Lover  

Son  

Daughter  

Police Officer  

Neighbor  

Nurse  

What happen 
with the 
corpse 

 

Burned  

Devoured  

Quartered  

Ground  

In deep of the 
sea 

 

Buried  
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Orientações para o professor 
 
1ªAULA  

1)  O professor distribui para os alunos fragmentos do conto The Tell-Tale 
Heart de Edgar Allan Poe. O professor pede aos alunos que façam a 
leitura dos fragmentos dados. O professor também pode distribuir um 
vocabulário conforme a necessidade dos alunos. 

2) Após a leitura desses fragmentos o professor exibe um vídeo disponível 
em Internet sobre o conto para os alunos. 
http://www.youtube.com/watch?v=XT7k4Wvybe8&feature=related 

 
2ª AULA 

1) O professor contextualiza o conto e o autor. Ele também pode perguntar 
se os alunos gostam desse gênero. Quais filmes eles assistem? Quais 
livros eles leem dentro desse gênero? Por ultimo o professor pergunta; 
qual gênero esse conto pertence? Romance, comédia, terror ou 
suspense (thriller)?  

2) Quem conta a história? Que tipo de narrador é esse? Que tipo de 
narrador sempre aparecem nesse tipo de história? Por que a história fica 
mais misteriosa contada sobre uma única perspectiva?  

3) O professor ainda pode explicar a diferença entre o narrador 
homodiegético e heterodiegético. O uso do I e we, bem como os verbos 
no passado e as regras do reported speech.  
 

3ª AULA 
1) O professor explica o jogo e dá as carta e media todo o processo. O jogo 

pode durar a aula toda. 
 
4ª AULA 
O professor pede que cada um dos alunos escreva um texto agora, sendo os 
narradores do conto, usando as respostas obtidas no jogo. Durante o processo de 
escrita, os alunos precisam se posicionar em 1ª pessoa. 


