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OS CONTOS DE EDGAR ALLAN POE E SEU USO PARA O ENSINO DE LÍNGUA 

INGLESA 

 

Antonio Carlos Rizzi
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Resumo: Este artigo pretende evidenciar a relevância da indissociabilidade da língua, 

literatura e cultura nas aulas de língua inglesa no contexto de ensino regular.  Parte-se do 

pressuposto do uso contos do autor Edgar Allan Poe em uma sequência didática para o ensino 

de uma segunda língua para alunos do 9º ano do ensino fundamental, objetivando o 

aprimoramento das competências de compreensão leitora, produção textual como também 

propiciar aos alunos o contato com obras clássicas pertencentes à cultura da língua estudada. 

Este artigo apresentará sucintamente essa sequência didática, assim como a síntese dos 

resultados mais importantes de doze produções de alunos analisadas antes e após a aplicação 

da sequência. Tendo como objetivo apontar os ganhos que esse dispositivo pode trazer para a 

prática do professor em sala de aula. 
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Introdução 

 

De acordo com as OCEM o ensino de língua estrangeira “Infelizmente, na tradição de 

ensino de línguas, a gramática tem sido utilizada como algo que precede o uso prático da 

linguagem.” (BRASIL, 2006, pg. 107), ou seja, a leitura de textos literários é deixada em 

segundo plano e quando utilizada normalmente encontram-na apenas como pré-textos, isso 

muitas vezes acontece, pois os professores são obrigados a cumprirem uma baixa e 

fragmentada carga horária o que dificulta a exploração do texto pelo professor, e também há a 

carência de proposta que estimule o emprego desses textos em sala de aula, por essa razão 

esse trabalho pretende apresentar uma sequência didática a qual aplica textos literários em 

aulas de língua estrangeira moderna, língua inglesa. Essa atividade foi promovida em um 

colégio público da rede estadual do estado do Paraná, na cidade de Londrina em um nono ano 
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do ensino fundamental, no qual foram expostos Contos do autor Edgar Allan Poe, utiliza-se a 

literatura pois como aponta Ramos 

 

Um literato não pode abdicar dos estudos linguísticos, pois a literatura é 

um fato de linguagem; e o linguista não pode recusar a literatura, 

porque ela é o campo da linguagem em que se trabalha a língua em 

todas as suas possibilidades em que se resumem os modos de ver, de 

pensar e de sentir de um grupo social numa determinada época. 

(RAMOS, 2011, p.12) 

 

No primeiro momento o artigo apresentará um breve resumo do construto teórico que 

move a preparo do atual artigo, para em seguida relatar a proposta de atividade esperada na 

aula de inglês como língua estrangeira moderna e seus resultados parciais.  

 

Ensino de Línguas e Literatura 

 

 É importante indicar ao leitor os vários métodos de ensino de línguas, apesar de a 

proposta estar diretamente relacionada com o ensino de língua inglesa, as abordagens 

expostas foram desenvolvidas para o ensino de uma segunda língua (L2), bem como língua 

estrangeira (LE). Será através desta visão ampla das abordagens e de suas características, que 

o leitor pode fazer comparações,, observar os aspectos positivos e negativos de cada uma e 

discernir qual das abordagens é a mais indicada para se trabalhar com seus alunos. 

Segundo Leffa (1988) a primeira abordagem para o ensino de língua estrangeira é a 

Abordagem da gramática tradução (AGT) que surgiu do interesse pelas culturas grega e latina 

ainda na época do renascimento e até hoje continua sendo empregada. A AGT baseia-se no 

ensino da segunda língua pela primeira, ou seja, as informações necessárias para construir 

uma frase ou entender um texto são dadas na língua materna do aluno. A AGT apresenta 3 

etapas fundamentais para o aprendizado. São elas: memorização de uma lista de palavras, 

conhecimento das regras necessárias para juntar palavras em frases e exercícios de tradução. 

A ênfase da AGT é voltada para a forma escrita da língua. A competência oral é raramente 

praticada, pois a maioria das atividades está no livro texto. 

Seguindo temos a abordagem direta ou AD, que tem o princípio fundamental de que a 

L2 se aprende através da L2. A transmissão do significado dá-se através de gestos e gravuras 
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impedindo o uso da língua materna. A ênfase está na língua oral, mas a habilidade escrita 

também pode ser iniciada nas primeiras aulas. A gramática e os aspectos culturais da L2 são 

ensinados indutivamente, ou seja, os alunos são primeiramente expostos aos fatos da língua 

para posteriormente chegar à sua sistematização. A abordagem direta não foi aceita nos 

Estados Unidos, pois o desenvolvimento da habilidade oral não era o objetivo principal do 

ensino de línguas nas escolas secundárias americanas. O ensino de línguas deveria priorizar e 

enfatizar o gosto pela cultura e literatura do povo estudado. 

Após várias pesquisas o MFLS (Modern Foreign Language Studies) combinou a 

Abordagem da tradução com a abordagem direta surgindo a AL (Abordagem para Leitura), 

cujo objetivo era desenvolver a habilidade leitora. Para isso, o desenvolvimento do 

vocabulário era considerado muito importante e este deveria ser expandido a cada aula. Os 

exercícios escritos, bem como o uso de questionários, eram frequentes. Quanto à gramática, 

esta era usada apenas para a compreensão da leitura. 

Após muitas críticas, a AL é substituída pela Abordagem Audiolingual, surgida 

durante a segunda guerra, tinha como premissa que os alunos deveriam aprender a ouvir/falar 

e depois ler/escrever, logo se priorizava os diálogos da língua no cotidiano. 

Para a abordagem audiolingual, a língua era usada como um processo mecânico de estímulo e 

resposta onde os erros deveriam ser evitados. As respostas corretas dos alunos deveriam ser 

reconhecidas pelo professor. A aprendizagem só se concretizava quando os alunos tivessem 

automatizado as respostas através de exercícios de repetição. Quanto à gramática, esta era 

ensinada indutivamente assim como na AD. O audiolinguismo também defende a comparação 

entre as línguas. Através dos sistemas morfológicos, lexicais e sintáticos, os erros são 

previstos e logo evitados, a primazia da fala cedeu lugar a uma visão da língua em que a fala e 

a escrita eram formas paralelas de manifestação. Algumas teorias começaram  a questionar o 

embasamento lingüístico e psicológico dessa abordagem, a psicologia cognitiva – que estuda 

os processos de aprendizagem e de aquisição de conhecimentos – a validade da teoria 

behaviorista passou a ser questionada, nesse período surgiu a Gramática Gerativa 

Transoformacional, Chomsky
2
 (1965) que reestrutura a visão de língua e sua aquisição, nessa 

                                                 
2
 Para Chomsky, a língua era um sistema de comunicação com noções de um falante e ouvinte ideal, a língua é 

uma parte do sujeito, que nasce com um sistema linguístico internalizado, em contraposição ao conceito de 

Saussure, no qual a língua é sistemática, objetiva e homogênea, é um conjunto de signos ordenados, dos quais se 
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nova perspectiva as críticas ao audiolinguismo aumentaram no que se relacionava a parte 

teórica, como também a parte prática. Logo, o audiolinguismo foi rejeitado, pois nele 

permanecia a abordagem formal dos fatos linguísticos.  

Tais teorias de aquisição de linguagem trouxeram grandes influências ao ensino de 

Língua Estrangeira, passou a permitir o uso da língua materna com o intuito de verificar a 

compreensão dos conceitos e a gramática era explicada de forma dedutiva.  

Por meio das questões colocadas pelo conceito de inatismo de Chomsky, educadores 

brasileiros começaram a estudar os conceitos de Vygotsky (1896-1934), no campo da 

aquisição da linguagem, no qual o desenvolvimento da linguagem que ocorre primeiramente 

nas trocas sociais, e a segunda num processo mental, no qual as trocas sociais exercem um 

movimento de interiorização.  

Desenvolvia-se na Europa desde os anos de 1970 a chamada Abordagem 

Comunicativa (AC), em tal abordagem, a língua é concebida como instrumento de 

comunicação ou de interação social, concentrada nos aspectos semânticos, e não mais no 

código linguístico. Leffa (1988) descreve que: “a língua era analisada não como um conjunto 

de frases, mas como um conjunto de eventos comunicativos” (p.153). As formas linguísticas 

da língua são ensinadas para desenvolver a competência comunicativa
3
. 

Com surgimento das teorias da análise do discurso, surgiu uma nova orientação de 

ensino/aprendizagem com ênfase no texto e não mais na gramática, que subsidiaram o ensino 

sob a ótica da abordagem comunicativa de Língua Estrangeira, cujo objeto era a conversação 

cotidiana, sob referência apenas da cultura. 

Apesar de a Abordagem Comunicativa opor-se à concepção estruturalista da língua, 

ela começou a ser criticada por alguns intelectuais, que questionaram as intenções do ensino 

comunicativo, pois não atende às demandas da sociedade brasileira. 

As diretrizes educacionais da última década postularam para o ensino de LE uma 

abordagem que contemple as relações da cultura, o sujeito e a identidade, ou seja, os 

                                                                                                                                                         
poderiam abstrair sentidos, a língua era vista essencialmente como um sistema de regras previsíveis, exterior ao 

sujeito, a língua é entendida como uma estrutura. 
3
“Para Hymes (1972), competência  comunicativa era o uso da língua na integração de sistemas de competência 

gramatical (o que é formalmente possível), dentre eles o psicolinguístico (o que é possível em termos do 

processamento da informação humana), o sociocultural (o significado social ou o valor dado à fala) e o 

probabilístico (o que realmente ocorre).” (PARANÁ, 2008). 



ANAIS DO VIII Colóquio de Estudos Literários 
 FERREIRA, Cláudia C.; SILVA, Jacicarla S.; BRANDINI, Laura T. (Orgs.) 

Diálogos e Perspectivas 
Londrina (PR), 06 e 07 de agosto de 2014 

ISSN: 2446-5488  p. p. 29-37 

33 

 

professores de LE “devem também contribuir para formar alunos críticos e transformadores 

através do estudo de textos que permitam explorar as práticas da leitura, da escrita e da 

oralidade, além de incentivar a pesquisa e a reflexão.” (PARANÁ, 2008, p. 56), o ensino de 

LE deve estabelecer as relações entre a língua estudada e o papel das línguas na sociedade 

como reconhecimento da diversidade cultural, ou seja, é de excelência que o uso da língua 

que está aprendendo seja em situações significativas, isto é, que não se limitem ao exercício 

de uma mera prática de formas linguísticas descontextualizadas, nessa perspectiva o aluno 

interagem com uma diversidade de gêneros textuais no qual tem a oportunidade participar de 

diversas formas de usos de linguagem com diferentes meios para a construção de sentido, por 

essa razão utiliza-se do construto teórico-metodológico da Linguística Enunciativa na 

concepção interacionista de língua, com ênfase na abordagem sócio-histórica da Linguística 

Aplicada tendo como base os pressupostos teóricos de Bakhtin e Vygotsky no qual se trabalha 

com gêneros nas produções de linguagem, por meio de sequência didática que de acordo com 

Machado (2000) é um conjunto de atividades ligadas entre si, organizadas em etapas de 

acordo com os objetivos que o professor quer alcançar para a aprendizagem de seus alunos. 

Ela é constituída por três etapas interligadas. Na primeira, há uma produção prévia, na qual os 

alunos produzem um modelo do gênero solicitado a partir do que conhecem sobre, sem que 

haja qualquer sistematização de suas peculiaridades. No segundo momento desenvolvem-se 

várias atividades direcionadas a solucionar os problemas e às dificuldades que apresentaram e 

também à apropriação das características do gênero a ser trabalhado. Por fim, na terceira e 

última etapa, os alunos retomam os textos produzidos no módulo inicial com o objetivo de 

reescrevê-los aplicando os conhecimentos adquiridos.  

  

Características do Gênero 

 

A sequência didática apresentada envolve o trabalho com o gênero conto de horror, 

considerando a apropriação de textos literários
4
 foi utilizado contos de Edgar Allan Poe que 

contivessem elementos que suscitem no leitor sustos, horror, medo e elementos sobrenaturais, 

                                                 
4
  Segundo Jouve (2011), “Um soneto, um relato ficcional, uma peça de teatro são, portanto, constitutivamente 

literários. Em contrapartida, textos que não pertencem a gêneros literários estabelecidos, mas que podem seduzir 

por causa de suas qualidades de escrita são condicionalmente literários.” 
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além dessas características específicas, é necessário suscitar algumas características que o 

gênero em questão possui em comum com outros gêneros mais próximos. O gênero em 

questão pertencente à cultura literária ficcional sendo uma narrativa e como as demais 

narrativas ficcionais, apresenta uma sequência narrativa de ações imaginárias como se fossem 

reais, no qual envolve personagens em um determinado tempo e em um determinado espaço, 

ressaltando que as descrições espaciais, tem um papel importante o clima de mistério e 

suspense.  De acordo com Gotlib (1985), o conto é uma forma narrativa breve, em que o autor 

economiza meios narrativos, mediante, por exemplo, contração de impulsos e condensação de 

recursos. Todos os elementos que não estiverem relacionados à conquista do efeito único para 

atrair a atenção do leitor devem ser suprimidos. Ainda de acordo com autora, a brevidade é 

característica presente em todas as tentativas de definição do conto, sua base diferencial é a 

contração, este gênero permite um trabalho extremamente produtivo com a linguagem, dado 

que toda narrativa que se elabora é necessário explorar elementos característicos do gênero, 

como vocábulos específicos, a trama que precisa ser desenvolvida, o clímax até o desfecho, 

ou seja, é necessário construir do início ao fim um clima de suspense e mistério, o professor 

precisa junto com a turma a explorar o texto e todas suas propriedades para melhor 

compreensão conforme Jouve: 

 

leitor percebe certo número de informações veiculadas pelo texto. O 

comentador identifica ou constrói saberes a partir dessas informações; o 

professor transforma esses saberes em conhecimentos. Um saber não se 

torna efetivamente conhecimento, a não ser que seja objeto de uma 

reapropriação pessoal que passa pela tomada de consciência. (JOUVE, 

2011, p. 137) 

 

Caso contrário, o leitor pode não conseguir obter o resultado esperado que o texto 

propõe, deixando de cumprir sua função.  
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Proposta de atividade 

 

A proposta de atividade foi desenvolvida para alunos do 9º ano do ensino fundamental, 

de um colégio estadual da cidade de Londrina, Paraná, A turma é heterogênea, com a maioria 

dos alunos em média com um nível de proficiência é A2
5
. 

A primeira atividade proposta é uma atividade de Warm up, na qual o professor 

pergunta sobre o tema horror, o que o s alunos compreendem, quais filmes, livros e ou 

desenhos conhecem que o tema horror aparece. 

Seguindo o professor apresenta aos alunos o poema The Raven de Edgar Allan Poe, e 

também a tradução O Corvo de Fernando Pessoa e O Corvo de Machado de Assis, essa 

primeira atividade o aluno perceberá que existem diferenças entre as traduções dos autores, 

porém o sentido e intenção do texto continua o mesmo, bem como o gênero. Nessa atividade 

os alunos apreciarão os textos, e por meio da mediação do docente perceberão o clima de 

suspense e mistério, que são característicos do conto de horror, como quais são as 

características do cenário, personagens, como o tempo discorre como quem conta a história, 

quais são as intenções do autor e como ele alcança o clima de horror, em seguida o professor 

propõe aos alunos a produção do próprio conto de horror, essa atividade é preferencialmente 

que seja produzida somente na língua alvo, ou seja, o aluno produz o texto em inglês, e não na 

língua materna, língua portuguesa, para depois traduzir. 

No segundo momento o professor recolher as produções dos alunos e apresenta-os 

outros textos: Berenice e The Black Cat ambos são contos de Edgar Allan Poe, propomos que 

os alunos identifiquem as características com o gênero que está sendo trabalhada e discuta o 

tanto o clima como os personagens, como é introduzida a história, o desenvolvimento o 

clímax e desfecho. Para esse momento é possível anteriormente passar algum filme de horror 

que os alunos sugeriram ou mencionaram anteriormente no warm up. 

                                                 
5
 Utilizado como referencia o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas. A2 o discente é capaz de 

compreender frases isoladas e expressões frequentes relacionadas com áreas de prioridade imediata (p. ex.: 

informações pessoais e familiares simples, compras, meio circundante). É capaz de comunicar em tarefas 

simples e em rotinas que exigem apenas uma troca de informação simples e direta sobre assuntos que lhe são 

familiares e habituais. Pode descrever de modo simples a sua formação, o meio circundante e, ainda, referir 

assuntos relacionados com necessidades imediatas. 
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 A próxima atividade os alunos recebem as correções dos textos produzidos para 

analisar como foi feita sua primeira atividade, nesse ponto o professor resgata as 

características do gênero como clima e também vocábulos utilizados por esse gênero, pode 

utilizar para esse resgate outro conto de horror, por exemplo: o conto The Murders in the Rue 

Morgue, mesmo não sendo um conto de horror, tem as características do gênero como o clima 

e suspense. Após esse resgate propõe-se a produção de um novo conto de horror pelos alunos, 

esse conto pode ser feito individualmente ou em grupos, com isso os alunos podem discutir as 

características e analisar toda a produção de seu texto. O docente pode pedir para os discentes 

que refaçam essa última atividade, caso ache necessário. 

 

Considerações finais 

  

Para elaborar essa proposta é preciso organizar o tempo de apresentação em sala de 

aula e os materiais. É compreendido que a literatura é um recurso rico e significativo ao qual 

o professor pode aproveitar tantos o conteúdo cultural, lexical e gramatical em contexto, com 

essa atividade é possível aprimorar de forma lúdica as competências comunicativas, e ao 

mesmo tempo respeitando as propostas que as diretrizes educacionais. Com o uso de textos 

autênticos da língua alvo, sendo que o primeiro texto é trazido na versão original junto com 

duas versões traduzidas diferentes, para os alunos perceberem que a tradução não precisa ser 

literal, mas precisa alcançar seu objetivo como texto. 

 Este trabalho dá ao professor uma alternativa para explorar textos literários em sua 

prática docente com uma sequencia didática com uma perspectiva a qual o professor pode 

proporcionar conhecimentos linguísticos, textuais e também estimular a criatividade e 

ludicidade dos discentes. 
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