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O presente trabalho visa apresentar as ações do subprojeto Pibid Es-
panhol/Ufes que trata da leitura literária na escola. O escopo do subprojeto 
almejou estreitar os vínculos da universidade com a escola, possibilitando 
aos graduandos a vivência da profissão ainda no período de formação inici-
al, bem como proporcionar a leitura literária nas aulas de língua espanhola. 
Ao longo dos anos, os gêneros literários estavam presentes no ensino de 
línguas estrangeiras já desde a época clássica. Com o tempo, as literaturas 
foram relegadas a segundo plano até sua total eliminação dos livros didáti-
cos e das aulas de língua estrangeira. Nos últimos anos, é notório o retorno, 
tímido, mas paulatino, das literaturas no ensino de língua estrangeira. Não 
obstante, sua presença ainda não é satisfatória, não só em quantidade, mas 
também em seu tratamento, uma vez que geralmente é utilizada como pre-
texto para ensinar gramática ou como um exemplo de gênero textual, des-
considerando seus valores estéticos, simbólicos, sociais e políticos. Enten-
demos que as literaturas são fundamentais para a aprendizagem de línguas, 
uma vez que reflete os modos de vida e dos povos que as produzem, ofere-
cem repertório para a compreensão do mundo que nos rodeia e também 
contribuem para a formação emotiva e cidadã do indivíduo, já que nos hu-
maniza, como afirma Antônio Candido (1995). Deste modo, o nosso objeti-
vo é promover a reflexão sobre o ensino das literaturas estrangeiras nas 
aulas de línguas, na educação básica. Como referencial teórico, utilizamos 
Ortega e Clímaco (2015; 2018) sobre o ensino de literaturas nos documen-
tos norteadores da educação e sobre a articulação das literaturas estrangeiras 
no currículo da disciplina Literatura nas escolas; Saez (2010) sobre os obje-
tivos do ensino de literaturas estrangeiras e Nascimento e Trouche (2008) 
sobre formação crítica do leitor de literaturas. 
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