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 Explicar a importância dos textos relacionados a literatura e tudo aquilo 
que esta arte nos propõe.

 Mostrar as características e como identificar um texto literário.

 Ensinar como interpretar e como identificar os fatos históricos que 
relacionam a literatura.

 Exercitar com algumas atividades e interpretações dentro do âmbito do 
texto.



TEXTOS - LiteráriosTEXTOS - Literários

Temas que podem ser 
encontrados:
 - Amor;
 - Política em relação a situação 
vigente ou da época;
 - Situações de contexto histórico;
 - Pode encontrar músicas como 
textos literários e até mesmo no 
âmbito de uma poesia.

https://ep01.epimg.net/cultura/imagenes/2017/12/29/actuali
dad/1514506758_731856_1514513340_noticia_normal.jpg

https://ep01.epimg.net/cultura/imagenes/2017/12/29/actualidad/1514506758_731856_1514513340_noticia_normal.jpg
https://ep01.epimg.net/cultura/imagenes/2017/12/29/actualidad/1514506758_731856_1514513340_noticia_normal.jpg


TEXTOS - LiteráriosTEXTOS - Literários

 É um dos texto mais utilizados pois retrata 
a cultura e a arte da Língua estudada 
(espanhol) em comparação com a nossa 
realidade.
 Estes texto tem algumas particularidades:

 - Vocabulário mais rebuscado;
 - Figuras de linguagem(representação 
alusiva aos sentimentos e suas expressões;
 - Nestes textos é necessário a 
compreensão de um EU lírico.

https://literarias.files.wordpress.com/2014/10/literatu
ra-hispanoamericana-rostros.jpg?w=584

https://literarias.files.wordpress.com/2014/10/literatura-hispanoamericana-rostros.jpg?w=584
https://literarias.files.wordpress.com/2014/10/literatura-hispanoamericana-rostros.jpg?w=584
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CARACTERÍSTICAS:

- sentido conotativo;
- ponto de vista pessoal do autor;
- uso de figuras de linguagem;
- ocorrência de simbolismos;
- presença de elementos que detonam 
múltiplos significados, reflexões e emoções.
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NÃO ESQUEÇA!!NÃO ESQUEÇA!!

H8 – Reconhecer a importância da 
produção cultural em LEM como 
representação da diversidade cultural 
e linguística.



Obituario*
Lo enterraron en el corazón de un bosque de pinos

y sin embargo
el ataúd de pino fue importado de Ohio;

lo enterraron al borde de una mina de hierro
y sin embargo

los clavos de su ataúd y el hierro de la pala
fueron importados de Pittsburg;

lo enterraron junto al mejor pasto de ovejas del mundo
y sin embargo

las lanas de los festones del ataúd eran de California.
Lo enterraron con un traje de New York,

un par de zapatos de Boston,
una camisa de Cincinatti

y unos calcetines de Chicago.
Guatemala no facilitó nada al funeral,

excepto el cadáver.
* Paráfrasis de un famoso texto norteamericano.

NOGUERAS, L. R. Las quince mil vidas del caminante

. La Habana: Unea,1977.



1- O texto de Luis Rogelio Nogueras faz uma crítica

a) à dependência de produtos estrangeiros por uma nação.
b) ao comércio desigual entre Guatemala e Estados Unidos.
c) à má qualidade das mercadorias guatemaltecas.
d) às dificuldades para a realização de um funeral.
e) à ausência de recursos naturais na Guatemala.



1- O texto de Luis Rogelio Nogueras faz uma crítica

a) à dependência de produtos estrangeiros por uma nação.
b) ao comércio desigual entre Guatemala e Estados Unidos.
c) à má qualidade das mercadorias guatemaltecas.
d) às dificuldades para a realização de um funeral.
e) à ausência de recursos naturais na Guatemala.

LETRA  ALETRA  A



Duerme negrito

Duerme, duerme, negrito, 
que tu mamá está en el campo, 

negrito...
Te va a traer 

codornices para ti.
Te va a traer 

rica fruta para ti.
Te va a traer 

carne de cerdo para ti.
Te va a traer 

muchas cosas para ti [...]
Duerme, duerme, negrito, 

que tu mamá está en el campo, 
negrito... 

Trabajando, trabajando duramente, trabajando sí.
Trabajando y no le pagan, 

trabajando sí.

Disponível em: http://letras.mus.br. Acesso em: 26 jun. 2012 (fragmento).



2- “Duerme negrito” é uma cantiga de ninar da cultura popular 
hispânica, cuja letra problematiza uma questão social, ao

a) destacar o orgulho da mulher como provedora do lar.
b) evidenciar a ausência afetiva da mãe na criação do filho.
c) retratar a precariedade das relações de trabalho no campo.
d) ressaltar a inserção da mulher no mercado de trabalho rural.
e) exaltar liricamente a voz materna na formação cidadã do filho.
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LETRA  CLETRA  C



Caña
El negro

junto al cañaveral.
El yanqui sobre el cañaveral.

La tierra
bajo el cañaveral.

¡Sangre
que se nos va!

GUILLÉN, N. Sóngoro cosongo. Disponível em: www.cervantesvirtual.com. 
Acesso em: 28 fev. 2012 (fragmento).



3- Nesse poema de Nicolás Guillén, no qual o poeta reflete sobre o plantio de 
cana-de-açúcar na América Latina, as preposições junto, sobre e bajo são 
usadas para indicar metaforicamente:

a) desordens na organização da lavoura de cana-de-açúcar.
b) relações diplomáticas entre os países produtores de cana-de-açúcar.
c) localidades da América Latina nas quais a cana-de-açúcar é cultivada.
d) relações sociais dos indivíduos que vivem do plantio da cana-de-açúcar.
e) funções particulares de cada profissional na lavoura da cana-de-açúcar.



3- Nesse poema de Nicolás Guillén, no qual o poeta reflete sobre o plantio de 
cana-de-açúcar na América Latina, as preposições junto, sobre e bajo são 
usadas para indicar metaforicamente:

a) desordens na organização da lavoura de cana-de-açúcar.
b) relações diplomáticas entre os países produtores de cana-de-açúcar.
c) localidades da América Latina nas quais a cana-de-açúcar é cultivada.
d) relações sociais dos indivíduos que vivem do plantio da cana-de-açúcar.
e) funções particulares de cada profissional na lavoura da cana-de-açúcar.

LETRA  DLETRA  D
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Leia a poesia de rua e responda:

4- Nesse grafite, realizado por um grupo que 
faz intervenções artísticas na cidade de Lima, 
há um jogo de palavras com o verbo “poner”. 
Na primeira ocorrência, o verbo equivale a 
“vestir uma roupa”, já na segunda, indica:

a) início de ação.
b) mudança de estado.
c) conclusão de ideia.
d) simultaneidade de fatos.
e) continuidade de processo.
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LETRA BLETRA B
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Aquí estoy establecido,
En los Estados Unidos,
Diez años pasaron ya,
En que crucé de mojado,
Papeles no he arreglado,
Sigo siendo un ilegal.
Tengo mi esposa y mis hijos,
Que me los traje muy chicos,
Y se han olvidado ya,
De mi México querido,
Del que yo nunca me olvido,
Y no puedo regresar.
[...]
Mis hijos no hablan conmigo,
Otro idioma han aprendido,
Y olvidado el español,
Piensan como americanos,
Niegan que son mexicanos,
Aunque tengan mi color.
(LOS TIGRES DEL NORTE. Jaula de oro. Woodland 

5- A letra de canção coloca em cena um dilema 
por vezes vivenciado por imigrantes. Esse dilema 
se configura no sentimento do pai em relação 
ao(à):

a) diluição de sua identidade latino-americana, 
advinda do contato cotidiano com o outro.
b) distanciamento dos filhos, gerado pela 
apropriação da língua e da cultura do outro.
c) preconceito étnico-racial sofrido pelos 
imigrantes mexicanos no novo país.
d) desejo de se integrar à nova cultura e de se 
comunicar na outra língua.
e) E) vergonha perante só filhos de viver 
ilegalmente em outro país.
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LETRA BLETRA B
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