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RESUMO

Este trabalho apresenta um estudo sobre a poesia como elemento motivador no 
processo  de  ensino-aprendizagem  da  língua  espanhola.  Tem,  como  suporte  teórico,  as 
reflexões sobre a prática da leitura feitas por Spagnuolo (2005) e as ponderações sobre o uso 
da poesia em sala de aula expostas por Sorrenti (2007). Para a execução deste trabalho, foram 
pesquisadas, durante o primeiro semestre de 2009, duas turmas do curso de licenciatura em 
língua espanhola da Universidade Federal de Goiás. Os resultados revelaram que, apesar de a 
poesia  não ter  cumprido um papel  motivador  na  aprendizagem desses  alunos,  eles  foram 
sensíveis  ao  texto  poético,  mesmo sem terem sido familiarizados  com o poema antes  de 
ingressarem  na  Universidade.  Este  é  o  indício  de  que  a  carga  emotiva  da  poesia  pode 
contribuir para o desenvolvimento afetivo do aluno, a qual, se aliada à leitura de poemas em 
língua espanhola, poderia contribuir para motivá-lo na aprendizagem do espanhol.

Palavras chave: Poesia. Motivação. Ensino-aprendizagem.

RESUMEN

Este trabajo presenta un estudio sobre la poesía como elemento motivador en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje  de la lengua española.  Tiene,  como soporte  teórico,  las 
reflexiones sobre la práctica de la lectura hechas por Spagnuolo (2005) y las ponderaciones 
sobre el uso de la poesía en el aula expuestas por Sorrenti (2007). Para la ejecución de este 
trabajo, fueron investigadas, durante el primer semestre de 2009, dos secciones del curso de 
licenciatura en lengua española de la Universidad Federal de Goiás. Los resultados revelaron 
que, a pesar de la poesía no haber cumplido un papel motivador en el aprendizaje de esos 
alumnos,  ellos  fueron sensibles  al  texto  poético,  aun sin haber  sido familiarizados  con el 
poema antes de ingresar en la Universidad. Éste es el indicio de que la carga emotiva de la 
poesía puede contribuir para el desarrollo afectivo del alumno, la cual, si se alía a la lectura de 
poemas en lengua española, podría contribuir para motivarlo en el aprendizaje del español.

Palabras clave: Poesía. Motivación. Enseñanza-aprendizaje.
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INTRODUÇÃO

A motivação

A  motivação  para  a  realização  desta  pesquisa  surgiu  primeiramente  de  uma 

reflexão sobre o meu processo de aprendizagem de língua estrangeira.  Com o objetivo de 

explicar como se deu o meu primeiro contato com a língua espanhola, a seguir farei o relato 

de uma experiência pessoal vivenciada mais ou menos em 1995.

Meu irmão conseguiu, emprestado, um livro de poemas em língua espanhola e me 

perguntou se eu não queria tentar lê-lo juntamente com ele. Parecia-me muito difícil porque 

ainda não conhecíamos nem mesmo a pronúncia correta de cada letra do alfabeto espanhol. 

No  máximo  tínhamos  ouvido  a  fala  de  atores  brasileiros  representando  personagens 

espanhóis. Mas gostávamos de poesia e achávamos interessante a pronúncia daqueles atores. 

Decidimos então experimentar para saber se éramos capazes de entender aqueles 

textos. Por acreditarmos que o conhecimento do som das letras do alfabeto espanhol era quase 

garantia de que entenderíamos o conteúdo dos poemas, resolvemos tentar fazer uma leitura, 

em voz alta, aproximando-nos ao máximo da pronúncia que conhecíamos através da televisão. 

Resultou que algumas palavras permaneceram incompreensíveis para nós, mas fomos pegos 

pela mensagem e gostamos tanto dos poemas que copiamos alguns para guardá-los conosco.

A  partir  desta  reflexão  comecei  a  tentar  analisar  todo  o  meu  processo  de 

aprendizagem  acadêmica,  desde  os  primeiros  anos  de  escola.  Observei  que,  mesmo 

divergindo o foco da motivação, a afetividade esteve presente não só na minha aprendizagem 

da língua espanhola ou da língua francesa, mas em todo o período escolar.

Outro ponto que acabou me chamando a atenção no que se refere à motivação foram 

as  narrativas  de  alguns  professores  da  Faculdade  de  Letras  da  UFG,  as  quais  tive  a 

oportunidade  de  ler  recentemente.  Através  desta  leitura,  percebi  que  o  processo  de 

aprendizagem da língua estrangeira desses professores também foi marcado pela afetividade, 
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ou pela falta dela. Tratava-se de estudantes vivenciando situações diversas e sentindo variadas 

sensações.  Por  exemplo,  o  sofrimento  revelado  por  Francisco  Quaresma  quando,  por 

insistência do pai, foi estudar inglês. E, assim, para se dedicar ao curso, teve como motivação 

a vaidade, levando-o a competir com sua irmã, para ver quem tirava as melhores notas na 

escola e, também, pela esperança que ele tinha de que essa aprendizagem pudesse auxiliá-lo 

no Vestibular1. Outro exemplo é o sentimento de humilhação, constante no relato de Dilys 

Karen. Ela conta que veio do Zaire e foi estudar em uma escola brasileira quando ainda não 

entendia bem o português. E, por isso, ela era alvo das piadas de sua professora que gostava 

de fazer com que os outros alunos rissem dos seus erros. Neste caso, a motivação para a 

aprendizagem do português foi o sentimento de vingança2. No relato de Carla Janaína, os 

sofrimentos foram outros, pois esta sempre teve o desejo de aprender a língua inglesa, mas a 

falta  de  recursos  financeiros  fez  com que tivesse  que  se  dedicar  um pouco mais  ao  seu 

processo de aprendizagem3. O certo é que nesses três casos o grau de afetividade marcou o 

processo de aprendizagem da língua alvo.

Os fatores afetivos

Os fatores afetivos – motivação, atitudes e crenças –, como elementos alternativos 

responsáveis  pela  aprendizagem,  só  recentemente  se  tornaram objeto  de  especial  atenção 

(Arnold,  1999,  citado  por  Bergillos,  2005,  p.  306).  Entretanto,  a  motivação  já  fora 

considerada um fator determinante da aprendizagem (Gardner, 1993; Spolsky, 2000, citados 

por Bergillos, ibidem, passim).

É  claro  que,  para  dominar  outro  idioma,  não  é  suficiente  saber  as  regras 

gramaticais;  é preciso ter  competência  comunicativa.  Nesse sentido,  Canale (1998, p.  63) 

afirma que “desde que  fuese introducido por Hymes a mediados de los años 60, el término 

1Disponível em: <http://www.veramenezes.com/pesq_francisco.htm>. Acesso em: 28 abr. 2010.
2 Disponível em: <http://www.veramenezes.com/i_fran_007.htm>. Acesso em: 26 abr. 2010.
3 Disponível em: <http://www.veramenezes.com/i_fran_014.htm>. Acesso em: 26 abr. 2010.
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‘competencia  comunicativa’  ha  disfrutado  de  una  creciente  popularidad  entre  profesores, 

investigadores  y  otras  personas  interesadas  en  el  lenguaje”4.  Tal  conceito  é  largamente 

aplicado, pois o sentido da comunicação implica uma contínua negociação do significado por 

parte dos falantes. 

Na leitura do poema há também a negociação de significados, uma vez que o leitor 

negocia as possíveis leituras que este permite. Além deste aspecto da poesia, a sonoridade 

pode induzir o leitor a imaginar as palavras. A esse respeito, Sorrenti (2007, p. 38) afirma que 

“a sonoridade das palavras tem tanta importância como o seu significado”. Essa sonoridade 

pode contribuir para o processo de aprendizagem de outro idioma, através da compreensão 

auditiva. Todavia, Averbuck, in: Sorrenti (ibidem, p. 18), diz que o preconceito que atinge a 

sociedade contemporânea estende-se, às vezes, à escola, motivando, no professor, uma atitude 

de desinteresse e, até mesmo, de certo mal-estar ou frustração, quando este ocupa suas aulas 

com a poesia.

Sabendo, pois, da importância da motivação no processo de ensino-aprendizagem, 

me propus a pensar em uma pesquisa que, através da prática da leitura de poesia em sala de 

aula, pudesse colaborar para o entendimento da motivação do estudante de espanhol. É claro 

que o aluno tem que praticar a leitura e a escrita; Spagnuolo (2005, p. 91) indica-o como se 

segue: “Aunque para perfeccionar la comprensión lectora y la escritura el niño necesite la 

guía del maestro, no hay otra manera de hacerlo sino leyendo y escribiendo”5. Além dessa 

prática para a aquisição da competência correspondente, cumpre ponderar a pertinência da 

prática da sensibilidade poética,  através de uma leitura,  em voz alta ou silenciosa,  com o 

intuito de ampliar a exploração dos elementos motivadores do aluno para a aprendizagem do 

espanhol.

4 “desde  que  foi  introduzido  por  Hymes  a  meados  dos  anos  60,  o  termo  ‘competência  comunicativa’  tem 
desfrutado  de uma crescente  popularidade  entre professores,  pesquisadores  e  outras  pessoas interessadas na 
linguagem”. (Tradução minha).
5 “Ainda que para aperfeiçoar a compreensão leitora e a escrita a criança necessite da orientação do professor, 
não há outra maneira de fazê-lo se não for lendo e escrevendo”. (Tradução minha).
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Concordo com Cunha,  in:  Sorrenti  (ibidem,  orelha),  quando ela  diz  que  nosso 

imaginário sempre esteve e estará atrelado à poesia e que o adulto despoetizou sua vida nas 

camadas  superficiais  de  seu  cotidiano.  Talvez  seja  preciso  reagir  perante  isso;  assim  se 

tratando, será importante saber animar o leitor a buscar um contato frequente com a poesia, 

vivenciando-a no seu dia-a-dia, para fazê-la chegar de volta à sua percepção, realimentando-o 

de sua própria humanidade.

Se a  poesia  tem,  às  vezes,  essa capacidade  de envolver  emocionalmente  o ser 

humano e se a escola necessita da prática da leitura, deve-se refletir sobre a maneira de se 

trabalhar a leitura da poesia em sala de aula para que, ao estudante adquirir o gosto pelo texto 

poético, ele se sinta motivado para aprender o espanhol.

Através de um contato inicial com a literatura referente a este tema, percebi que 

não são muitos os trabalhos que fazem essa ponte entre a língua estrangeira e a literatura e, 

principalmente,  entre a poesia e a língua estrangeira. Daí, o meu interesse em pesquisar o 

assunto.

O objetivo e estrutura da pesquisa

O objetivo  deste  trabalho é,  pois,  investigar  o  uso da  poesia  em sala  de  aula, 

destacando o aspecto afetivo como elemento motivador da aprendizagem de língua espanhola.

Para  a  realização  desta  proposta,  primeiramente,  através  de  um  questionário, 

procurei investigar como se deu o primeiro contato dos alunos dos quinto e sétimo períodos 

do curso de Licenciatura em Língua Espanhola de uma IFES de Goiânia – a UFG – com a 

poesia. Em um segundo momento, com a escolha de cinco poemas, dois de autores brasileiros 

e  três  de  autores  hispânicos,  procurei  verificar  se  houvera  influência  da  poesia,  como 

elemento motivador, no processo de aprendizagem desses estudantes da língua espanhola. A 

escolha destas turmas deveu-se ao fato de serem alunos que já tiveram um contato efetivo 
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com a literatura em língua espanhola e, consequentemente,  com a poesia de uma maneira 

geral.

A seguir a esta introdução, apresenta-se o primeiro capítulo,  o qual se refere à 

fundamentação teórica, que se divide em duas partes. Consta, na primeira parte, uma reflexão 

sobre o uso da poesia no processo de ensino-aprendizagem. Na segunda parte, apresenta-se 

um estudo sobre a leitura em sala de aula. Na sequência, encontram-se um capítulo sobre a 

metodologia, outro sobre a análise dos dados e, finalmente, a síntese conclusiva.
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CAPÍTULO I: fundamentação teórica 

É fato que, por um lado, o ser humano necessita com frequência de motivação para 

a realização de qualquer atividade, até mesmo de aquelas mais simples, que fazem parte do 

seu cotidiano. E, por outro lado, as teorias educacionais passaram recentemente a dispensar 

especial  atenção ao aspecto  motivacional  (cf.  Arnold,  1999,  citado por  Bergillos,  ibidem, 

passim).  Por  sua  vez,  a  poesia  está  presente  na  vida  do  homem  desde  o  início  de  sua 

existência. Quem não se lembra, por exemplo, das cantigas de ninar ou das estórias de Era 

uma vez, que vêm despertando emoção nas crianças até os dias de hoje?

Como foi acima assinalado, neste estudo pretendo investigar se o uso da poesia em 

sala de aula pode servir  de motivação para o aluno no seu processo de aprendizagem do 

espanhol.  Para  melhor  esclarecer  esta  relação  entre  poesia  e  motivação,  referir-me-ei  à 

questão da prática da leitura – e da leitura de poesia – em sala de aula.

1.1 A poesia e o processo de ensino-aprendizagem

Maria Antonieta Antunes Cunha, in: Sorrenti, (ibidem, passim), diz que a poesia – 

as suas características e, principalmente, a sua presença indefectível na vida humana – é um 

assunto que pode parecer banal para alguns. Salienta, no entanto, que é preciso “entender que 

nosso imaginário, sempre, esteve e estará atrelado à poesia” (Idem, ibidem, passim).

Concordo quando a autora diz que a escola pode reverter esse quadro, alimentando 

a criança de poesia para que esta não perca o seu encantamento com a palavra (Idem, ibidem, 

passim). De outra forma, a escola poderá até ser a responsável pelo desgosto do aluno em 

relação à poesia, como afirma Sorrenti (ibidem, p. 17) no fragmento a seguir: “a poesia para a 

criança se viu e se vê ligada à escola. Destina-se, geralmente, à escola a tarefa de criar no 

aluno o gosto pela poesia. No entanto, ela pode ser, por vezes, responsável pelo desgosto pela 
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poesia”. Essa mesma responsabilidade é mencionada por Espeiorin e Pieruccini (2010, s/p)6 

no seguinte fragmento: “no que se refere à leitura da poesia infantil, nem sempre o ambiente 

escolar,  que deveria ser fértil  na disseminação da linguagem poética,  consegue explorar o 

sentido de experiência que ela tem condições de articular”.

Se a utilização da poesia, como prática de ensino, vem perdendo terreno dia-após-

dia  nas  escolas  de  ensino  médio  e  fundamental,  é  importante  pensar  no  que  leva  esses 

professores a abandonarem essa prática em suas aulas. Nesse sentido, Lima7 diz que a maior 

dificuldade encontrada no momento de trabalhar a poesia em suas aulas, enquanto professora 

de Língua Espanhola da UFG, deve-se ao fato de os alunos não gostarem desse gênero textual 

(Comunicação pessoal). Outro problema que faz com que alguns professores abandonem a 

prática da poesia nas escolas deve-se a que eles não sabem como trabalhar a poesia em sala de 

aula. Isso é confirmado por Sorrenti (ibidem, passim) quando ela diz: “O professor alega que 

não apresenta a poesia em suas aulas por não saber como proceder, além de afirmar que o 

referido gênero demanda tempo e paciência para ser trabalhado”.

Averbuck (1984, p.64), citado por Espeiorin e Pieruccini (ibidem, passim), diz que “a 

falta de entendimento dos professores faz a poesia entrar de forma marginal nos colégios”. E 

Espeiorin e Pieruccini acrescentam: “não é só pelo fato de o educador não desejar ser atraído 

pela poesia, mas porque culturalmente ele não foi convidado a se entregar a ela e a desfrutar 

de sua riqueza”. Portanto, é preciso refletir sobre o que tem sido feito e o que se pode fazer 

para que sejam formados professores conscientes dos recursos que as práticas de leitura do 

texto poético oferecem aos professores de língua espanhola.

Segundo Sorrenti (ibidem, p. 18), é importante que o professor esteja seguro em 

relação à sua prática pedagógica, sabendo quando utilizar as atividades propostas pelo livro 

didático ou quando propor outros caminhos. E a autora salienta: “Vale lembrar que a poesia 

6 Disponível  em:  <http://www.alb.com.br/anais17/txtcompletos/sem15/COLE_1400.pdf>.  Acesso  em:  11  jan. 
2010.
7 Informação colhida por meio de conversa informal com a professora.
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incluída nos livros didáticos não deverá nunca servir de instrumento utilitarista para se fixar 

conteúdo programático e muito menos para se resolver questões objetivas do tipo “grifar os 

substantivos  concretos”.  Portanto,  é  importante  trabalhar  a  emoção  com o  texto  poético. 

Assim o expressa França (2009, s/p)8: “A poesia é a linguagem da afetividade, das emoções, 

das paixões, ela toca os sentimentos dos leitores (ou ouvintes), é capaz de fazer vibrar as 

cordas sensíveis”. 

Sorrenti (ibidem, p. 19) diz que a criança existe em estado de poesia, seja qual for 

sua condição social, até esbarrar na escola, porque esta escola se “põe a ensiná-la a medir as 

sílabas, a grifar os substantivos do poema, a circular os verbos, a encontrar os dígrafos, e por 

aí vai”. Para a autora, mais importante que o conhecimento da terminologia técnica, que será 

perfeitamente dispensável nas primeiras séries escolares,  é “o próprio exercício de dizer e 

ouvir poemas e de participar com o poeta na identificação do seu material poético” (Idem, 

ibidem, passim). Assim, o professor deve realizar atividades que permitam a familiarização do 

aluno com a poesia.

A sensibilidade do professor, em relação ao texto poético, é muito importante no 

momento da aproximação da criança com o poema e,  consequentemente,  na formação do 

gosto  dessa  criança  pela  poesia,  como  afirma  Sorrenti  (ibidem,  passim)  no  fragmento 

seguinte:

Durante muito tempo, acreditou-se que, para aproximar a criança da poesia,  
bastava apresentar-lhe textos de qualidade. Sabe-se hoje que é preciso somar 
outros  elementos  a  essa  aproximação,  entre  os  quais  o  entusiasmo  do 
professor ou mediador. Um mediador sensível ao texto poético tornar-se-á o 
grande  iluminador  do  encontro  texto-leitor.  Ele  é  peça  importante  na 
formação do gosto pela poesia.

Nesse mesmo sentido, manifesta-se França (ibidem, passim):

8 Disponível em: <http://darlianafranca.blogspot.com/2009/08resgate-magico.html>. Acesso em: 11 jan. 2010.
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Ao buscar uma melhor metodologia para ensinar a poesia descobri que ela 
não pode ser ensinada, mas vivida, sentida, experimentada, descoberta e, por 
isso, não basta apenas apresentar bons textos, é necessário que haja paixão da 
parte do professor, a sensibilidade e a instrumentação docente adequada para 
que o trabalho atinja seus objetivos.

Mesmo  não  sendo  um  bom  leitor  de  poesia,  ainda  assim,  o  professor  poderá 

influenciar  na  formação  do  gosto  do  aluno  pela  poesia.  Espeiorin  e  Pieruccini  (ibidem, 

passim) dizem que “por trabalhar  com o ludismo a poesia motiva as palavras,  em vez de 

atribuir-lhes conceitos fechados”. Portanto, o professor deve criar situações que incentivem a 

criatividade, a intuição e o ludismo do aluno, despertando-lhe a sensibilidade poética. Sorrenti 

(ibidem, p. 20) afirma o que se segue acerca do caráter lúdico que deve constar no processo de 

ensino-aprendizagem mediante a poesia:

O jogo com o poema permite a desconstrução e a reconstrução, exercício de 
liberdade  poética.  A  criança  pode  exercer  sua  imaginação,  decompondo 
textos,  armando  novos  poemas  [...]  descobrindo  paralelismos.  Enfim,  ela 
poderá brincar de reinventar poemas.

É  de  maneira  descompromissada,  como  se  a  criança  estivesse  brincado, 

experimentando as palavras, que o professor deve apresentar a poesia para a criança. Isso é 

destacado por Sorrenti (ibidem, p. 26) no fragmento a seguir:

Com o tempo e com o crescimento da criança, as sonoridades crescerão em 
importância. Por isso admite-se que a iniciação ao texto poético deve começar  
desde  cedo,  para  que  esse  gosto,  uma  vez  instalado,  seja  levado  para  a 
adolescência e, posteriormente, para a idade adulta.

E não é porque seja mais fácil conseguir que as crianças adquiram o gosto pelo 

texto poético que se deva esquecer os alunos que chegam à universidade sem terem passado 

pela vivência poética na Educação Básica. Dizem Castañeda e Reyna (2005, p. 2) que, em 

princípio não existe aluno desmotivado, mas, sim, com diferentes níveis de integração e com 

diferentes níveis de efetividade na sua motivação para a realização das tarefas e ações do 

processo  de  ensino-aprendizagem.  Para  esses  autores,  a  motivação  é  uma  realidade 

16



psicológica,  que faz parte da personalidade do indivíduo e,  portanto,  é algo que deve ser 

estimulado.

Sorrenti  (ibidem,  p.  104)  apresenta  algumas  sugestões  que  poderão  servir  de 

orientação para aqueles professores interessados em conhecer um pouco mais sobre o trabalho 

com texto poético em sala de aula na expectativa de despertar no aluno o gosto pelo poema. 

Para a autora, antes de tudo, o professor precisa ter uma idéia real do que é a poesia para seus 

alunos. Para tanto, ele poderá sugerir-lhes a realização de uma reportagem sobre esse gênero 

literário, por exemplo, através de entrevistas com suas famílias e/ ou seus vizinhos, o que 

proporcionaria ao professor um conhecimento mais próximo do real entendimento dos alunos 

sobre o poema. A partir daí, o professor deve criar oportunidades para que o estudante sinta 

prazer em ouvir poemas, ou mediante a própria voz, ou mediante a voz do grupo, ou mediante 

a voz do professor, e, na medida do possível, através da voz dos poetas, mesmo que seja em 

gravações.  Nesse sentido,  o professor poderá ir  inserindo,  aos poucos,  novas etapas,  sem 

abandonar as anteriores, mas procurando não repeti-las, inovando sempre, para não provocar 

o desinteresse do aluno. A autora sugere também a leitura em silêncio, onde o leitor folheia 

poemas aqui e ali  na procura do que mais lhe apraz. Outra sugestão da autora é a leitura 

rítmica, visando explorar o aspecto rítmico da poesia, batucando no próprio corpo para tentar 

acompanhar o ritmo do poema. A autora diz também que, mesmo na atividade de apreciação 

do texto poético, não se deve exigir a análise dele. O que o professor deve fazer é apresentar 

vários poemas ao aluno para que este escolha o texto que mais lhe agrade. Essas atividades 

iniciais devem ser utilizadas com o propósito de desinibir o aluno; só então, introduzir-se-ão 

as atividades de escrita e, sucessivamente, acrescentar-se-ão outras novas conforme o objetivo 

a ser alcançado, sem deixar de focar o aspecto motivacional do aluno, mesmo no momento de 

trabalhar as estruturas linguísticas.
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Conclui-se que, ao trabalhar com a poesia em sala de aula, o principal objetivo do 

professor de língua espanhola deve ser a exploração do aspecto afetivo da poesia, no sentido 

de estimular a motivação para a aprendizagem do seu aluno. Na próxima etapa, apresentarei 

alguns pontos de reflexão sobre a leitura em sala de aula, buscando investigar novos caminhos 

que poderão levar o professor ao encontro de outras ferramentas facilitadoras do seu processo 

de ensino. 

1.2 A prática da leitura em sala de aula

A leitura, cuja função na escola é incorporar novos conhecimentos ao aluno, teve 

no estruturalismo uma das causas do seu deterioro, como explica Spagnuolo (ibidem, p. 95) 

no seguinte fragmento: 

El estructuralismo, como las teorías sucesivas mencionadas y otras actuales, 
aportó al desarrollo de las comunicaciones. En la escuela, fue el agente más 
deletéreo  de  la  lectura.  Vació  el  lenguaje  de  sentido.  Las  carpetas  de  los 
alumnos,  rigurosamente  divididas  en  secciones  que  desmembraban  el 
lenguaje en compartimientos estancos, no les permitían ver a los chicos que 
ese mismo lenguaje era el que les otorgaba el don de expresarse hablando o 
escribiendo  y  con  el  que  estaban  hechos  los  más  bellos  libros.  Produjo 
generaciones de jóvenes que, habiendo pasado por ese suplicio, odiarían para 
siempre la lectura.9

Embora seja preciso que os formadores de professores percebam a importância da 

leitura em sala de aula, essa leitura não deve ser imposta e, sim, vista como um experimento 

prazeroso. Como diz Spagnuolo (ibidem, p. 103), o hábito da leitura “no se contrae sin tocar, 

primero, el resorte del placer”10, esse momento “que está relacionado con una emoción, una 

sensación placentera en la que se hizo sentir con toda su fuerza el poder de la palabra”11. 

9 “O estruturalismo, como as teorias sucessivas mencionadas e outras atuais, contribuiu para o desenvolvimento  
das comunicações. Na escola, foi o agente de maior deterioração da leitura. Esvaziou a linguagem de sentido. As 
pastas  dos alunos,  rigorosamente  divididas  em seções que desmembravam a linguagem em compartimentos 
estancos, não permitiam que as crianças percebessem que essa mesma linguagem era o que lhes outorgava o dom 
de se expressarem falando ou escrevendo e, com a qual, eram feitos os mais belos livros. Produziu gerações de  
jovens que, tendo passado por esse suplício, odiariam para sempre a leitura”. (Tradução minha).
10 “não se contrai sem primeiro ser tocado pelo prazer”. (Tradução minha).
11 ” que está relacionado com uma emoção,  uma sensação  prazerosa na qual se fez sentir todo o poder da 
palavra”. (Tradução minha).
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Todavia,  a  leitura  do  texto  poético  não  impede  o  aluno  de  aprender  regras  gramaticais, 

tampouco o priva do conhecimento dos gêneros discursivos. Se é importante que a leitura seja 

iniciada de maneira prazerosa, nada melhor que utilizar um texto literário e, principalmente a 

poesia, para despertar essa emoção, esse encantamento necessário para prender o leitor.

Para Spagnuolo (ibidem, p. 105), a melhor maneira de se criar o hábito da leitura é 

através do texto literário e, principalmente, da poesia. Possuindo, a poesia, uma grande carga 

de emoção e cabendo fazer várias leituras de um mesmo poema, a leitura de poemas é um 

meio  válido  para  o  estimulo  motivacional  do  aluno,  permitindo  que  esse  aluno,  ao 

experimentar suas próprias emoções, perceba outras visões de mundo. Entretanto, em palavras 

de Spagnuolo (ibidem, p. 103), “también el placer debe ser programado por el maestro”12. De 

todas as formas, ainda que o professor tenha segurança em relação à qualidade estética de 

suas escolhas, pode acontecer que essas escolhas não coincidam com o gosto de parte dos 

seus alunos. Isso quer dizer que o docente deve ir testando os poemas que mais e melhor se 

adéquem à apreciação dos alunos. Daí a importância de o professor ter clareza a respeito dos 

seus objetivos na formação de leitores, porque, como salienta Spagnuolo (ibidem, passim), 

não se trata de “hacer un lector a su imagen y semejanza, sino, ante todo, un lector para quien 

la lectura resulte eficaz toda vez que la ejerza”13. 

Conclui-se que cabe, ao professor, a tarefa de apresentar ao seu aluno o prazer que 

se pode alcançar com a leitura de um texto poético, testando o corpus desses textos poéticos, 

experimentando atividades que possam desinibir os alunos para aproximá-los da poesia. 

Expostas as reflexões a respeito da prática da leitura e do uso da poesia em sala de 

aula, a seguir será apresentada a Metodologia utilizada neste trabalho.

CAPÍTULO II: metodologia

12 “também o prazer deve ser programado pelo professor”. (Tradução minha).
13 “fazer um leitor à sua imagem e semelhança e, sim, um leitor para quem a leitura resulte eficaz toda vez que a 
exerça”. (Tradução minha).
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Com base em uma metodologia de investigação qualitativa que, segundo Lüdke e 

André (1986), por um lado, tem um plano aberto e flexível, focalizando a realidade de forma 

complexa e contextualizada, e que, por outro, se desenvolve numa situação natural que é rica 

em dados descritivos, indica-se que este trabalho se revela como um estudo de caso.

O  estudo  de  caso  investiga  uma  unidade  dentro  de  um  sistema  mais  amplo, 

interessando  por  aquilo  que  essa  unidade  tem  de  único,  de  particular,  mesmo  que  haja 

semelhanças com outras situações. Neste trabalho foram pesquisadas no ano de 2009 duas 

turmas do Curso de Graduação em Letras (licenciatura), habilitação em Língua Espanhola, da 

UFG. As turmas foram escolhidas por nelas serem trabalhadas, ao mesmo tempo, a língua e a 

literatura espanhola,  tendo em vista que o foco desta pesquisa está voltado para o uso da 

poesia nas aulas de língua espanhola.

A  eleição  do  estudo  de  caso  deveu-se  a  que  ele  permite,  através  de  sua 

flexibilidade e singularidade, a comparação com outros casos ou situações, promovendo uma 

maior compreensão sobre o tema em estudo. A pesquisa foi realizada entre os meses de maio 

e julho de 2009 e teve como participantes treze alunos do quinto período e nove alunos do 

sétimo período do referido curso. A coleta de dados passou por três momentos distintos. Ao 

entrar em contato com o professor responsável pelas turmas acima citadas, solicitei permissão 

para a realização da pesquisa em suas turmas e o professor permitiu a pesquisa e auxiliou-me 

na organização das atividades e do cronograma das mesmas.

Na primeira etapa, o professor dispensou aproximadamente uns 15 minutos de aula 

de cada uma das  turmas  para que os  alunos respondessem um questionário,  contendo 15 

perguntas, sendo umas objetivas e outras subjetivas. A opção por um questionário semi-aberto 

justifica-se por esse tipo de questionário permitir a realização do levantamento, ao mesmo 

tempo, de dados objetivos e subjetivos. Assim, eu obteria subsídio tanto para a compreensão 
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de como se deu o primeiro contato dos alunos com a poesia, quanto para verificar, através da 

expressão de suas opiniões, o grau de interesse dos alunos por esse gênero textual.

Foi aplicado o mesmo questionário em ambas a turmas, no horário normal de aula 

de cada turma. O primeiro contato deu-se com a turma do sétimo período, na aula do dia 14 

de maio de 2009, ficando a visita à turma do quinto período para o dia 19 de maio. Nesse 

primeiro contato, os alunos receberam as informações necessárias para realizarem também as 

outras duas atividades previstas para esta pesquisa.

Para a segunda atividade, foram enviados, por e-mail, no dia 22 de maio, cinco 

poemas, uns em versos livres e outros em versos clássicos, sendo dois de autores brasileiros e 

três de autores hispânicos. Pediu-se aos alunos de ambas as turmas que os comentassem por 

escrito e que remetessem por e-mail essas redações. O objetivo desta atividade foi investigar a 

recepção dos poemas por parte dos alunos e o tipo de emoção que os poemas suscitaram 

nesses estudantes.

Para  a  terceira  atividade,  os  alunos  fariam um poema  metrificado  e  outro  em 

versos livres. Foi dada aos alunos total liberdade de escolha em relação à língua a ser utilizada 

na criação dos poemas.  No que diz respeito ao tempo, estipulou-se um prazo de mais ou 

menos duas semanas, para que os alunos enviassem o comentário sobre os cinco poemas. Em 

relação à criação dos poemas, resolvi que os alunos teriam até o dia 11 de julho de 2009, 

quando do encerramento das atividades acadêmicas do 1º semestre de 2009, para encaminhá-

los a mim. A finalidade desta atividade era: (a) verificar como a poesia fora recebida por esses 

alunos, (b) observar de que maneira eles entendiam a poesia e (c) saber se percebiam nela um 

instrumento a mais a ser utilizado como facilitador do processo de aprendizagem.

Não  foram  poucas  as  limitações  deste  trabalho.  A  começar  pela  minha 

inexperiência, que acredito ter sido a maior dificuldade a ser superada para a realização desta 

pesquisa. E quando falo de inexperiência,  não me refiro somente ao desconhecimento em 
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relação às técnicas para a composição de uma monografia, mas também à falta de prática com 

a sala de aula. Também, a pouca literatura encontrada a respeito do tema e a falta de tempo 

foram dois grandes complicadores para a realização desta tarefa. Com isso, não foi possível 

realizar um estudo mais profundo para a observação de práticas de utilização da poesia em 

sala  de  aula.  Apesar  de  ter  esbarrado  em tais  dificuldades,  acredito  que  o  procedimento 

empregado neste trabalho foi satisfatório, uma vez que, por meio dele, foi possível alcançar o 

objetivo da pesquisa, isto é, a ampliação da minha compreensão sobre a prática da poesia em 

sala de aula.

São  apresentados,  a  seguir,  os  resultados  das  atividades  de  preenchimento  do 

questionário, os comentários a respeito dos cinco poemas e os poemas criados pelos alunos.
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CAPÍTULO III: análise dos dados

Como  disse  anteriormente,  nesta  pesquisa  a  coleta  de  dados  teve  três  momentos 

diferentes.  Foram  propostas  três  atividades  às  turmas  do  quinto  e  sétimo  período  da 

Licenciatura em Língua Espanhola da UFG, no ano de 2009.

Inicialmente, foi aplicado um mesmo questionário nas duas turmas, no horário normal 

de aula de cada uma. Nesse momento, os alunos foram informados de que receberiam por e-

mail, posteriormente, cinco poemas, para fazerem um breve comentário sobre o conteúdo de 

cada um, mencionando se haviam gostado ou não deles. Pediu-se que encaminhassem esses 

comentários  para  o  endereço  eletrônico  através  do  qual  receberiam  os  poemas.  Em  um 

segundo  momento,  os  alunos  deveriam  criar dois  poemas,  um em versos  livres  e  outro 

metrificado,  utilizando  o  mesmo  procedimento  anterior  para  o  encaminhamento  desta 

atividade final.

3.1 O questionário

Ao analisar  o questionário  (em anexo) aplicado nas turmas do quinto e  do sétimo 

períodos da UFG no ano de 2009, observei que, em ambas as turmas, nem todos os alunos 

escolheram um pseudônimo.  Com o objetivo de uniformizar  o modo de identificação dos 

alunos,  resolvi  abandonar  esses  pseudônimos  e  utilizar  algarismos  para  identificá-los.  Na 

turma do quinto período, os 13 alunos foram identificados com a letra “Q” acompanhada de 

um número, seguindo a ordem de 1 a 13. Os 9 alunos da turma do sétimo período receberam, 

como identificação, a letra “S” acompanhada de um número na sequência de 1 a 9.

Nesta etapa,  procurei levantar o grau de interesse desses alunos pela poesia,  como 

também observar quando e como se deu o primeiro contato dos mesmos com a poesia. Tanto 
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no quinto como no sétimo período, mais da metade dos alunos afirmaram não ter estudado 

espanhol antes de entrarem na Faculdade.

Dos alunos do quinto período, apenas cinco indicaram outra instituição onde tivessem 

estudado Espanhol: “Na escola” (Q1), “No Ensino Médio” (Q5), “No colégio Mérito – 2º e 3º 

ano” (Q11), “No colégio Athenas” (Q12), “Estudei na escola,  no 2º e 3º ano” (Q13). Do 

restante, dois alunos disseram “Nenhum outro lugar” (Q7 e Q10) e seis não preencheram este 

campo (Q2,  Q3,  Q4,  Q6,  Q8,  Q9).  Do sétimo  período,  somente  dois  dos  alunos  haviam 

estudado Espanhol no ensino médio: “Na escola, ensino médio” (S4) e “Na escola, ensino 

médio” (S9). Dos outros sete alunos dessa turma, quatro disseram “Em nenhum outro lugar” 

(S1, S5, S6, S8) e três alunos não preencheram este campo (S2, S3, S7).

A primeira pergunta do questionário para ambas as turmas foi: Mencione alguma 

canção  cuja  letra  você  considere  um poema.  Doze  dos  treze  alunos  da  turma  do quinto 

período  fizeram  referência  a  algum  título  de  canção  que  eles  consideravam  um  poema: 

“Beija-flor,  de  Cazuza”  (Q1),  “Pais  e  Filhos,  de  Legião  Urbana”  (Q2),  “Exagerada,  de 

Cazuza” (Q3), “Como vai você, de Adriana Calcanhoto” (Q4), “Volverte a ver e  Mio canto 

libero”  (Q5),  “Alfonsina  y  el  mar”  (Q7),  “Oceano”  (Q8), “de  Antonio  Machado”  (Q9), 

“Pegadas na areia. É um poema e já foi musicado” (Q10), “Para tu amor, de Juanes” (Q11), 

“Coleccionista de canciones” (Q12), “Codinome beija-flor, de Cazuza” (Q13). Dessa turma, 

apenas um aluno disse não se lembrar: “Não me lembro de um nome” (Q6). Na turma do 

sétimo período, apenas três alunos não preencheram este campo (S1), (S5) e (S9). Os outros 

seis alunos disseram “Años” (S2), “Esse amor é de verdade?” (S3), “Usted, de Luis Miguel” 

(S4), “Amor, de Pe. Fábio de Melo” (S6), “Años, de Mercedes Sosa” (S7), “Alfonsina y el  

mar, de Soledad Montoya” (S8).

Em relação às questões 2, 3, 4, 10, 12, e 13, em ambas as turmas o percentual de 

respostas positivas foi maior, como se pode observar nas tabelas 3.1 e 3.2.
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Tabela 3.1
Grau de interesse dos alunos do 5º período/ 2009 da FL da UFG pela poesia

Questões Sim
%

Não
%

Às vezes
%

2. Já recebeu algum poema de presente? 84,61 15,38 ---
3. Gosta de poesia lida em voz alta? 76,92 23,07 ---
4. Já escreveu algum poema? 69,23 30,76 ---
10. Compraria um livro de poemas para dar de presente? 100 --- ---
12. Você lê poesia em língua estrangeira? 53,84 38,46 ---
13. Você lê poesia na internet? 30,76 23,07 46,15

Tabela 3.2
Grau de interesse dos alunos do 7º período/ 2009 da FL da UFG pela poesia

Questões Sim
%

Não
%

Às vezes
%

2. Já recebeu algum poema de presente? 44,44 55,55 ---
3. Gosta de poesia lida em voz alta? 100 --- ---
4. Já escreveu algum poema? 55,55 44,44 ---
10. Compraria um livro de poemas para dar de presente? 77,77 22,22 ---
12. Você lê poesia em língua estrangeira? 55,55 44,44 ---
13. Você lê poesia na internet? 66,66 22,22 11,11

Na quinta questão (Qual o seu tema preferido para poesia?), nas respostas das duas 

turmas, o tema predominante foi o amor.  No quinto período, seis alunos disseram “amor” 

(Q1, Q2, Q4, Q5, Q6 e Q10), um disse “amor e crítica social” (Q3), outro “a vida” (Q7), outro 

“mulher” (Q8), outro “romance” (Q9), outro “amor-desamor” (Q11), outro “saudade” (Q12) e 

outro “solidão” (Q13). No sétimo período, seis alunos responderam “amor” (S1, S3, S4, S5, 

S6, S9), um respondeu “amor e cotidiano” (S2), outro “a vida cotidiana” (S7), e outro “a 

própria poesia, amor e cotidiano” (S8).

Na sexta pergunta (Prefere os poemas em versos livres ou em estrofes clássicas?), em 

ambas as turmas o percentual  ficou mais  ou menos equilibrado,  mas,  na turma do quinto 

período, pouco mais da metade dos alunos preferiu as estrofes clássicas,  enquanto que na 

turma do sétimo período a maior preferência foi pelos poemas em versos livres.
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Na turma do quinto período, cinco alunos responderam “versos livres” (Q1, Q4, Q5, 

Q7 e Q11), seis responderam “estrofes clássicas” (Q2, Q6, Q8, Q9, Q12 e Q13) e dois alunos 

responderam “os dois” (Q3 e Q10). Na turma do sétimo período, quatro alunos responderam 

“versos livres” (S4, S5, S7 e S9), dois “estrofes clássicas” (S1 e S3), um “estrofes” (S2), outro 

“em estrofes” (S6) e outro “poesia para brincar” (S8).

No entanto,  a  sétima  questão  (Cite  um poema infanto-juvenil  de  que você  gosta), 

apresentou um percentual maior de desinteresse dos alunos por esse tipo de poema, em ambas 

as turmas. No quinto período, cinco alunos disseram “não me lembro” (Q2, Q3, Q10, Q12 e 

Q13), um “não gosto” (Q4), outro “não lembro o nome do poema” (Q6), outro “Soneto de 

felicidade” (Q5), outro “verde, amarelo, ..., misture para ver o tom” (Q7), outro “Vários da 

Marina Calasanti ou Silvia Ortof” (Q11) e outros três alunos não preencheram este campo 

(Q1, Q8 e Q9). No sétimo período, quatro alunos não preencheram este campo (S1, S4, S5 e 

S9), três disseram “nunca li” (S2, S6 e S7), um disse “não gosto” (S3) e apenas um apresentou 

um título “Ou isto ou aquilo” (S8).

Na oitava questão (Qual foi o primeiro livro de poemas que você leu?), as respostas 

dos  alunos  da  turma  do  quinto  período  apresentaram  um  grau  maior  de  negatividade, 

ocorrendo o contrário com a turma do sétimo período, onde só três alunos disseram não se 

lembrar. No quinto período, onze alunos disseram “não me lembro” (Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, 

Q6, Q9, Q10, Q11, Q12 e Q13), um não preencheu este campo (Q7) e um disse “20 poemas 

de amor” (Q8). No sétimo período, três alunos disseram “não me lembro” (S5, S6 e S7). Dos 

outros  seis, um  citou  “Antologia  Poética”  (S1),  um “Espumas  Flutuantes”  (S2),  outro 

“Melhores Poemas de Álvares de Azevedo” (S3), outro disse “Creio que foi um livro de Ruth 

Rocha” (S4), um outro “Romanceiro” (S8) e outro “Foi um livro de Vicente de Carvalho” 

(S9).
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A nona pergunta (De que livro de poemas você mais gostou?) alcançou unanimidade 

de respostas positivas na turma do quinto período e, na turma do sétimo período, dos nove 

alunos só três não preencheram este campo. No quinto período, um disse “Manoel Bandeira e 

Cecília Meireles” (Q1), outro “Gosto de Cecília Meireles” (Q2), outro disse “Pablo Neruda” 

(Q3), outro “Espumas flutuantes de Castro Alves” (Q4), outro “Os de Fernando Pessoa” (Q5), 

outro “Romanceiro da Inconfidência” (Q6), um outro “Vinícius de Morais e Pablo Neruda” 

(Q7), “20 poemas de amor” (Q8), “de Pablo Neruda” (Q9), um outro disse “Não me lembro” 

(Q10), “Antologia do Lorca e de Fernando Pessoa” (Q11), “Flores do mal” (Q12) e “Livros 

de Vinícius de Moraes” (Q13). Dos nove alunos do sétimo período, um disse “Álvares de 

Azevedo” (S1), outro “Lira dos 20 anos” (S2), um terceiro “Melhores poemas de Álvares de 

Azevedo” (S3), um quarto aluno disse “Esse Amor é de Verdade” (S6), um quinto “Rota de 

Colisão – Marina Calassanti” (S7) e um sexto “Muitos, Rota de Colisão, talvez” (S8). Os 

outros três alunos deixaram de preencher este campo (S4, S5 e S9).

Na décima primeira questão (Cite o nome do poeta brasileiro de sua preferência), as 

respostas foram variadas. Dos alunos do quinto período, teve apenas um que disse não ter 

preferência por nenhum poeta brasileiro e um outro que declarou ainda não o ter encontrado. 

No sétimo período, entretanto,  não houve nenhum aluno que não tivesse um poeta de sua 

preferência.  No quinto período, seis alunos responderam “Carlos Drummond de Andrade” 

(Q1, Q3, Q4, Q8, Q9 e Q11), quatro responderam “Vinícius de Moraes” (Q2, Q7, Q12 e 

Q13), um disse “Fernando Pessoa e Vinícius de Moraes” (Q5), outro “Ainda não encontrei 

meu poeta preferido” (Q6) e um outro “Não tenho” (Q10). No sétimo período, três alunos 

disseram “Álvares  de  Azevedo”  (S1,  S3 e  S5),  dois  responderam “Carlos  Drummond de 

Andrade”  (S4  e  S8),  um disse  “Vinícius  de  Moraes”  (S7),  outro  “Augusto  dos  Anjos  e 

Álvares de Azevedo” (S2), outro aluno respondeu “Diego Fernandes” (S6) e outro “Cecília 

Meireles” (S9). 
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Na décima quarta pergunta (Cite o nome do poeta estrangeiro de sua preferência), 

houve  uma  maior  incidência  de  respostas  do  quinto  período.  Apenas  três  alunos  não 

indicaram algum poeta,  dois por não terem e um por não se lembrar.  No sétimo período, 

porém, pouco mais da metade da turma apresentou seu poeta preferido. Dos nove alunos, 

quatro  disseram não  ter  um poeta  preferido  e um não preencheu  este  campo.  No quinto 

período, cinco alunos responderam “Pablo Neruda” (Q1, Q3, Q5, Q7 e Q8), um disse “Não 

me lembro de nenhum” (Q2), outro “Não tenho nenhum” (Q4), um outro “Camões” (Q6), 

outro respondeu “Neruda” (Q9), um outro “Não tenho” (Q10), um aluno respondeu “Lorca” 

(Q11), outro “Baudelaire” (Q12) e outro “Lord Byron” (Q13).  No sétimo período, quatro 

alunos disseram “Não tenho nenhum” (S2, S5, S6 e S9), um disse “Pablo Neurda” (S7), um 

sexto “Não me recordo, um do Juan Ramón” (S1), um sétimo “Mario Benedetti” (S4), um 

oitavo aluno disse “Pablo Neruda, Alfonsina Storni, Mallarmé y Safo” (S8) e um outro aluno 

deixou de preencher este campo (S3). 

Nas  duas  turmas,  todos  os  alunos  responderam à  décima  quinta  questão  (Em sua 

opinião,  para  que  serve  a  poesia?).  No  quinto  período,  um  disse  “Para  dizer  o  que  é 

indecifrável” (Q1), um segundo “Para expressar o sentimento de quem escreve (ou recita) e 

despertar o sentimento de quem lê (ou ouve)” (Q2), um terceiro “A poesia serve de reflexão e 

de nostalgia. Por meio dela, podemos sentir diversas sensações e nos expressar” (Q3), um 

quarto  “Para  me  divertir,  passar  o  tempo”  (Q4),  um  quinto  “Para  retratar  fatos, 

acontecimentos;  para  diversão  e  a  busca  de  um bom estado  de  espírito”  (Q5),  um sexto 

“Expressar com palavras aquilo que não se diz com a boca” (Q6), um sétimo “Para refletir os 

sentimentos do autor e para que o leitor encontre seus sentimentos” (Q7), um oitavo “Voar 

sem asas” (Q8), um nono “Extravasar” (Q9), um décimo “Quem a faz, serve para desabafar,  

falar  do que gosta,  etc.  Quem lê,  serve para se inspirar,  crescer,  etc.”  (Q10),  um décimo 

primeiro “Para que o homem possa se expressar de forma poética e subjetiva, com lirismo, 
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seus sentimentos e inquietações” (Q11), um décimo segundo “Para me divertir” (Q12) e um 

décimo terceiro “Para mim, é uma forma de inspiração” (Q13). No sétimo período, um disse 

“Para  expressar  os  sentimentos”  (S1),  um  segundo  “Serve  para  refletir,  expressar  os 

sentimentos”  (S2),  um  terceiro  “Para  me  distrair,  para  refletir”  (S3),  um  quarto  “Para 

expressar sentimentos de maneira simbólica que façam o leitor refletir profundamente sobre 

algum tema” (S4), um quinto “Para expressar sentimentos” (S5), um sexto “Para expressar os 

sentimentos” (S6), um sétimo “Para quem escreve serve para exprimir os sentimentos por 

meio de palavras. Para quem lê permite ir de encontro ao outro” (S7), um oitavo aluno “Para 

expressar o mundo em palavras sob uma visão que, às vezes, o cotidiano não nos permite ver 

e  aos  olhos  do poeta  parece  claro”  (S8)  e  um nono “Para mim a poesia  acalma  a alma, 

enobrece os sentimentos e abre a mente” (S9).

3.2 Os comentários sobre os poemas 

Durante o processo de coleta dos dados, foram encaminhados cinco poemas, por e-

mail, para que os alunos os comentassem. Esses poemas constam no Anexo II. A identificação 

dos alunos, nesta outra análise, não coincide com a utilizada na apreciação dos questionários. 

Na turma do quinto período, os alunos foram identificados com a letra “A” seguida de um 

número,  na  ordem  de  1  a  13,  e  os  alunos  da  turma  do  sétimo  período,  receberam  a 

identificação da letra “B” seguida de um número, na sequência de 1 a 9. Com essa atividade, 

procurei observar, por um lado, o gosto dos alunos pelo poema e, por outro, a sua capacidade 

de compreensão.

Assim,  percebi que a turma do sétimo período demonstrou maior compromisso 

com esta atividade do que a turma do quinto período. Dos treze alunos da turma do quinto 

período, só oito encaminharam seus comentários; porém, dos nove alunos da turma do sétimo 

período, oito encaminharam os cinco poemas comentados. Em ambas as turmas, nem todos os 
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alunos demonstraram entusiasmo pelos poemas,  alguns até revelaram um certo desagrado, 

conforme o ilustrado a seguir:

Informante (A5): “no fundo não sou apreciador desse gênero literário”

Outros,  no  entanto,  fizeram  comentários  que  mostravam  envolvimento  com  a 

poesia. Assim, no seguinte comentário percebe-se a capacidade de um dos informantes para 

dialogar poeticamente:

Informante (B1):  La poesía...  Yo no la conozco como se debe conocerla. Si no lo sabes no debes 
juzgarla. Pero, conozco el beso; aquel que marca el tiempo de placer y de agonía. 
De placer, que de tan bueno es también tan rápido; tan célere, tan efímero y que nos 
hace sentirlo todo, su intensidad en un solo tiempo,  en un solo momento.  Y no 
importa más el tiempo, después de todo que pasó en aquel momento del beso de 
ayer.  Ahora, son recuerdos suaves y,  aún más,  de agonía.14 (Comentário sobre o 
poema Ayer te besé en los labios, de Pedro Salinas.)

A maior  preocupação  dos  alunos  de  ambas  as  turmas  foi  a  interpretação  dos 

poemas. Entretanto, de uma maneira ou de outra, todos os comentários apresentaram alguma 

carga de emoção. Na seguinte ilustração nota-se a reação de um dos informantes frente à 

atitude e às crenças de um autor: 

Informante (B2): Não gostei muito deste poema, parece muito humilhante amar sabendo que não se é 
amado e que poderá ser deixado a qualquer momento. (Comentário sobre o poema 
Noche del amor insone, de Federico García Lorca).

No seguinte fragmento, observa-se como outro informante reage, com base na sua 

experiência, ao conteúdo do poema:

Informante (B6): Gostei muito deste poema, pois todo o seu conteúdo está de acordo com o meu  
conceito em relação a essa palavra tão forte que é “amor”, algo puro como as águas 
cristalinas.  (Comentário  sobre  o  poema  As  sem-razões  do  amor,  de  Carlos 
Drummond de Andrade).

14 A poesia... Eu não a conheço como se deveria. Se você não sabe, não a deve julgar. Mas conheço o beijo;  
aquele que marca o tempo do prazer e da agonia. Do prazer, que de tão bom é também tão rápido; tão célere, tão  
efêmero e que nos faz sentir tudo, sua intensidade em um só tempo, em um só momento. E não importa mais o 
tempo, depois do que aconteceu naquele momento do beijo de ontem. Agora, são lembranças suaves e, mais 
ainda, de agonia. (Tradução minha).
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Um  outro  informante  reagiu  mostrando  o  seu  interesse  pela  compreensão  da 

mensagem dos versos. Isso é mostrado na seguinte citação:

Informante (B1): Amor total, en que al autor casi no es posible hablar más y de otras maneras de ese 
amor.  Pero sabe decir que es profundo, que es completo, que es lleno; que está en 
todo espacio,  en  todos  los  sitios;  en  todo rincón;  en  cualquier  momento;  como 
amante  y como amigo.  Asimismo,  muy cerca o muy lejos;  que es intensamente 
salvaje y deseoso; sin juicio y sabedor. Y podrá ser vencido por intentar amar más y 
totalmente.15 (Comentário  sobre  o  poema  Soneto  do  amor  total,  de  Vinicius  de 
Moraes).

Por  último,  observei  que  um outro  informante  entendeu  que  um poema  podia 

despertar nos leitores o interesse em aprofundar nos assuntos expressados nos versos. Eis um 

fragmento do comentário desse informante:

Informante (A1): Drummond, em As sem-razões do amor, apresenta o que ele acredita ser o sentido da 
palavra amor, e o título, se ao invés de ser lido for ouvido, leva o leitor a esperar 
cem razões porque amar. (Comentário sobre o poema  As sem-razões do amor,  de 
Carlos Drummond de Andrade).

Na próxima etapa,  serão observados os poemas de autoria dos próprios alunos, 

concluindo, assim, o capítulo de análise dos dados.

3.3 Autoria dos alunos: os poemas

Conforme o explicado anteriormente, cada aluno teria que criar dois poemas, um 

em versos livres e outro em versos clássicos. Além de verificar a recepção dos poemas por 

parte dos alunos, esta atividade serviria, também, para investigar o entendimento dos alunos 

sobre  a  poesia  e  se  esses  alunos percebem,  nela,  um instrumento  a  mais  para  facilitar  o 

processo de ensino-aprendizagem.

15 Amor total, em que, para o autor, é quase impossível falar mais e de outras maneiras, mas sabe dizer que é  
profundo, que é completo, que é pleno. Que ocupa todo o espaço em todos os lugares, em todos os cantos, em 
qualquer momento; como amante, como amigo; muito perto ou muito longe; intensamente selvagem e desejoso; 
sem juízo e sabedor. E poderá ser vencido por tentar amar mais e totalmente. (Tradução minha).
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Nesta atividade, os alunos receberam a mesma identificação recebida quando da 

análise dos comentários, onde os alunos do quinto período têm como identificação a letra A, 

seguida de um número na ordem de 1 a 13 e os da turma do sétimo período são identificados 

com a letra B, acompanhada de um número na sequência de 1 a 9. 

Em relação à criação poética, os alunos se apresentaram menos motivados para a 

realização da tarefa.  Do total  de alunos das duas turmas,  apenas dois alunos da turma do 

sétimo período enviaram suas composições, demonstrando terem interesse por essa produção. 

Essa escassez de produção de poemas pode ser interpretado de várias perspectivas. Uma delas 

é a falta de oportunidades  de vivenciar  a poesia na infância  e a consequente ausência de 

hábito de leitura e de composição de poemas. Como afirma Sorrenti (ibidem, passim), é a 

partir dos primeiros anos de escola que se deve apresentar a poesia ao aluno, porque a criança 

tem capacidade para viver poeticamente o conhecimento e o mundo, uma vez que, a partir do 

seu nascimento, a criança já foi iniciada no seu desenvolvimento emocional poético, através 

dos acalantos, das parlendas, das cantigas de roda, etc.

As composições de autoria dos alunos são as que se apresentam a seguir:

Autor (B5): 

Sou gente

Sei sim sou gente...

Sei sim sou carente

Quero ser livre sim...

Quero ser livre assim.
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Sei...

Sou gente

Sou carente

Careço.

É carência

Necessito

Desejo

Abraços

Apertos de mão

Beijos

----------------

Um minuto

O tempo FOGE

A Vida é BREVE

Colha o HOJE

VIVER é fogo!

---------------
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Autor (B8): 

Recuerdos

Recuerdo de un pasado distante con alegría y deseo

Hace mucho tiempo, pero no olvidé

Quien ya amó un día sabe lo que es amar

Un amor no se puede describir

Es un sentimiento sin disfraz, que protege

Un deseo constante que acelera la respiración

Cómo es bueno recordar un sentimiento amable

Retornar al pasado, hacer un viaje… vivir

Pero ese amor se fue, es pasado, aunque siempre

Ayer, ahora y siempre serás recordado

-------------------------------------------

(Sem título)

He procurado por una persona

Donde tú estarás amada mía?

Que un día partió sin dejar rastros

Se fue al viento, sin nada llevar

Mi corazón recuerda y desea

Un día poder volver a ver a usted

Dónde andarás mi amor ahora

-----------------------------------
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Com estes resultados, em primeiro lugar, percebi que os poemas tiveram uma boa 

recepção por parte dos alunos. Esses alunos expressaram as mais variadas sensações ao serem 

tocados  pela  poesia.  Percebi,  ainda,  que  os  alunos  entendem  este  gênero  literário, 

principalmente como um instrumento de diversão, seja através de uma leitura prazerosa ou 

por meio do encanto de um verso declamado. E, finalmente, observei que esses alunos foram 

capazes  de  assumir  o  texto  poético  como  elemento  facilitador  do  processo  de  ensino 

aprendizagem.

35



SÍNTESE CONCLUSIVA

Conforme o apresentado na parte introdutória deste estudo, procurei investigar o 

uso da poesia na sala de aula, observando de que maneira ela pode ser utilizada para motivar o 

aluno no seu processo de aprendizagem. Para tanto, pesquisei nas duas turmas mencionadas 

em capítulos anteriores.

Esta pesquisa mostrou que os alunos participantes desta investigação não tiveram a 

poesia como fator motivador para a sua aprendizagem do espanhol. Esses alunos não foram 

convidados a se entregarem a esse gênero literário e a desfrutarem de sua riqueza; não antes 

de ingressarem na Universidade. O resultado do estudo, além de assinalar que houve uma boa 

recepção desse gênero por parte dos alunos, revelou que eles entendem a poesia como um 

meio de diversão, o que quer dizer que a poesia pode servir de estímulo motivacional. Além 

do mais, esses alunos perceberam que a leitura do texto poético em voz alta pode envolver, na 

afetividade, o leitor, na medida em que esse brinca com os sons.

Essa afetividade  inerente  à  poesia  é  um elemento  motivador  e,  por  sua vez,  a 

compreensão  leitora  tem  grande  importância  no  processo  de  ensino-aprendizagem.  No 

entanto,  é  necessário que,  para estimular  a motivação do seu aluno,  tanto o professor  da 

Educação Básica quanto o professor universitário se aventurem na exploração desse aspecto 

emotivo da composição poética. Só experimentando, o professor descobrirá quais atividades 

se adéquam melhor para a superação das dificuldades de aprendizagem em cada turma. Ele só 

terá  segurança  a  respeito  da  utilização  da  poesia  em sala  de  aula  se  obtiver  sucesso  na 

transformação de parte de suas aulas em laboratórios de exploração do poema.

A  meu  ver,  a  afetividade  da  poesia  pode  ser  mais  um  fator  motivador  da 

aprendizagem da língua espanhola, desde que se aproxime o aluno ao texto poético através de 

atividades que, simultaneamente, o desinibam e desenvolvam a sua sensibilidade em relação à 
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poesia. O resultado desta pesquisa mostrou, parcialmente, que é possível estimular o gosto do 

aluno pelo texto poético, mesmo que este tenha atingido a idade adulta antes de vivenciar a 

poesia.  Acredito que uma atividade desinibidora pode ser a leitura silenciosa.  Com ela,  o 

aluno familiariza-se com os poemas, escolhe os que mais lhe agradam, e reconhece aqueles 

que afetam às suas emoções, facilitando-se, assim, o desenvolvimento emocional e dispondo o 

aluno para a apreciação do texto poético. Em decorrência disso, o aluno talvez perceba que o 

estudo do espanhol pode ser feito de maneira prazerosa. Além disso, o professor pode também 

trabalhar  a poesia para o ensino contrastivo da gramática entre o espanhol e o português, 

sobretudo da entoação, prosódica e fonética. É claro que para o aluno que tenha o hábito de 

ler e que tenha adquirido o gosto pelo texto poético, resultará fácil a compreensão de qualquer 

gênero textual. Ele terá interesse em pesquisar, mediante a poesia, as diferenças estruturais 

entre a língua espanhola e a sua língua materna. 

Não cabe dúvida de que o aspecto afetivo da poesia, como elemento motivador da 

aprendizagem, é mais uma linha de pesquisa promissora. Há muito ainda a ser feito. Dada a 

importância  da motivação para o processo de ensino-aprendizagem,  acredito  que tal  tema 

merece investigações que busquem novos estímulos motivacionais para a aprendizagem do 

espanhol. Espero que este estudo possa despertar o interesse por uma pesquisa mais profunda 

a respeito desse tema.
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ANEXOS

Anexo I: o questionário

Questionário

Curso de Letras: Licenciatura em Espanhol. Faculdade de Letras/UFG

Disciplina: Literaturas de Língua Espanhola I        Período:

Pseudônimo:

Idade:

Instituição onde estudou espanhol anteriormente:

1. Mencione alguma canção cuja letra você considere um poema.

2. Já recebeu algum poema de presente?

3. Gosta de poesia lida em voz alta?

4. Já escreveu algum poema?

5. Qual o seu tema preferido para poesia?

6. Prefere os poemas em versos livres ou em estrofes clássicas?

7. Cite um poema infanto-juvenil de que você gosta.

8. Qual foi o primeiro livro de poemas que você leu?

9. De que livro de poemas você mais gostou?

10. Compraria um livro de poemas para dar de presente?

11. Cite o nome do poeta brasileiro de sua preferência.

12. Você lê poesia em língua estrangeira?

13. Você lê poesia na internet?

14. Cite o nome do poeta estrangeiro de sua preferência.

15. Em sua opinião, para que serve a poesia?

Anexo II: os poemas
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Ayer te besé en los lábios// Autor: Pedro Salinas
Ayer te besé en los labios. 
Te besé en los labios. Densos, 
rojos. Fue un beso tan corto 
que duró más que un relámpago, 
que un milagro, más. 

El Tiempo 
después de dártelo 
no lo quise para nada 
ya, para nada 
lo había querido antes. 
Se empezó, se acabó en él. 

Hoy estoy besando un beso; 
estoy solo con mis labios. 
Los pongo 
no en tu boca, no, ya no 
-¿adónde se me ha escapado?- 
Los pongo 
en el beso que te di 
ayer, en las bocas juntas 
del beso que se besaron. 
Y dura este beso más 
que el silencio, que la luz. 
Porque ya no es una carne 
ni una boca lo que beso, 
que se escapa, que me huye. 

Disponível em: <http://webalia.com/EP/poesia/conocidos/a815.html>. Acesso em: 27 abr. 2010.
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Voy a dormir// Autor: Alfonsina Storni

Dientes de flores, cofia de rocío,
manos de hierbas, tú, nodriza fina,
tenme prestas las sábanas terrosas
y el edredón de musgos escardados. 

Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame.
Ponme una lámpara a la cabecera;
una constelación; la que te guste;
todas son buenas; bájala un poquito. 

Déjame sola: oyes romper los brotes…
te acuna un pie celeste desde arriba
y un pájaro te traza unos compases 

para que olvides… Gracias. Ah, un encargo:
si él llama nuevamente por teléfono
le dices que no insista, que he salido...

Disponível em: <http://blogs.utopia.org.br/poesialatina/vou-dormir-alfonsina-storni/>. Acesso em: 27 abr. 
2010.

Noche del amor insomne// Autor: Federico García Lorca

Noche arriba los dos con luna llena,
yo me puse a llorar y tú reías.
Tu desdén era un dios, las quejas mías
momentos y palomas en cadena.

Noche abajo los dos. Cristal de pena,
llorabas tú por hondas lejanías.
Mi dolor era un grupo de agonías
sobre tu débil corazón de arena.

La aurora nos unió sobre la cama,
las bocas puestas sobre el chorro helado
de una sangre sin fin que se derrama.

Y el sol entró por el balcón cerrado
y el coral de la vida abrió su rama
sobre mi corazón amortajado.

Disponível em: <http://es.wikisource.org/wiki/Noche_del_amor_insomne>. Acesso em: 27 abr. 2010.
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Soneto do amor total// Autor: Vinicius de Moraes

Amo-te tanto meu amor... não cante
O humano coração com mais verdade...
Amo-te como amigo e como amante
Numa sempre diversa realidade.

Amo-te afim, de um calmo amor prestante
E te amo além, presente na saudade.
Amo-te, enfim, com grande liberdade
Dentro da eternidade e a cada instante.

Amo-te como um bicho, simplesmente
De um amor sem mistério e sem virtude
Com um desejo maciço e permanente.

E de te amar assim, muito e amiúde
É que um dia em teu corpo de repente
Hei de morrer de amar mais do que pude.

Disponível em: <http://poemas.hlera.com.br/dia-dos-namorados/soneto-do-amor-total/>. Acesso em: 27 abr. 
2010.
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As sem-razões do amor// Autor: Carlos Drummond de Andrade

Eu te amo porque te amo,
Não precisas ser amante,
e nem sempre sabes sê-lo.
Eu te amo porque te amo.
Amor é estado de graça
e com amor não se paga.

Amor é dado de graça,
é semeado no vento,
na cachoeira, no eclipse.
Amor foge a dicionários
e a regulamentos vários.

Eu te amo porque não amo
bastante ou demais a mim.
Porque amor não se troca,
não se conjuga nem se ama.
Porque amor é amor a nada,
feliz e forte em si mesmo.

Amor é primo da morte,
e da morte vencedor,
por mais que o matem (e matam)
a cada instante de amor.

Disponível em:<http://www.pensador.info/p/poesias_de_carlos_drumond_de_andrade/1/>. Acesso em: 27 
abr. 2010.
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