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RESUMO 

O presente artigo aborda uma experiência entre a teoria e prática com o gênero 
textual poema/poesia na sala de aula para o ensino de Língua Espanhola, visando 
uma aprendizagem significativa da língua estrangeira em questão. Neste sentido, o 
estudo apresenta o caminho teórico, estratégias e reflexões sobre a implementação 
do Projeto de Intervenção Pedagógica-PDE, intitulado: Poesia – um caminho para 
leitura e escrita em língua espanhola, realizado no Colégio Estadual Branca da Mota 
Fernandes, na cidade de Maringá-PR, cuja proposta teve como objetivo o trabalho 
pedagógico com este gênero textual (a poesia), em especial com a Literatura 
Hispano-americana e o autor Pablo Neruda, intencionando no trabalho pedagógico o 
desenvolvimento linguístico, cognitivo e cultural do educando, bem como, 
desencadear conhecimentos sociais e humanos. Baseando-se nas Diretrizes 
Curriculares de Língua Estrangeira do Estado do Paraná que entendem a língua 
como discurso enquanto prática social e preconiza um trabalho didático-pedagógico 
englobando os diversos gêneros textuais em circulação, a intervenção pedagógica 
exposta nesse estudo, percebe a necessidade de trabalhar o texto poético. Acredita-
se que este gênero possa estimular tanto a escrita como o caráter ativo da leitura e 
interpretação crítica, instigando diversas potencialidades do estudante na aquisição 
do conhecimento linguístico e, consequentemente, na formação cidadã. Pensa-se 
nesse gênero como um instrumento importante para a comunicação, a formação de 
leitores críticos e de relevância na contribuição para o desenvolvimento cultural. 
Entende-se, desse modo, a necessidade de superar o culto a tradição escrita e às 
regras gramaticais como os principais fundamentos do ensino de Língua 
Estrangeira.  
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1. Introdução 

 

 

O artigo refere-se à etapa final do Programa de Desenvolvimento Educacional 

(PDE), destinado a formação continuada dos professores da Educação Básica da 

Rede Pública de Ensino do Governo do Estado do Paraná, em parceria com as 

Universidades Públicas do Estado do Paraná e foi desenvolvido no ano de 

2014/2015. 

O desenvolvimento deste estudo didático-pedagógico resultou em uma 

unidade didática intitulada: “Poesia – um caminho para leitura e escrita em língua 

espanhola”, que norteou esse projeto procurando incentivar a leitura, escrita, 

discussão e interpretação de poesias nas aulas de Língua Espanhola. 

No ensino de língua estrangeira aqui pensada, toma-se como base a 

abordagem discursiva que pensa o ato de ler como primordial para a formação do 

leitor crítico. Entende-se que o trabalho com textos exige mobilizar conhecimentos 

linguísticos, textuais e de mundo. O processo de conhecimento linguístico implica 

uma relação dialética com o sujeito, a relação entre eles modifica tanto um como o 

outro, é relação escritor/leitor e leitor/escritor, ou seja, o ato de ler implica uma 

interação entre autor e leitores, que constroem e reconstroem o sentido do e no 

texto. 

Atualmente, percebe-se que o gênero poesia/poema é pouco veiculado no 

meio discente e, quando trabalhado na escola, ocorre muitas vezes de forma 

acessória ou para trabalhar regras gramaticais e estruturas do poema, mera 

contagem e classificação de estrofes, versos e sílabas poéticas, então, questiona-se 

a necessidade de trabalhar o texto poético como instrumento de formação de 

leitores, forma de comunicação e formação humana e cultural, bem como, a 

necessidade de superar o culto a tradição escrita e às regras gramaticais como os 

principais fundamentos do ensino da Língua Estrangeira. Fazer pensar sobre a 

língua, certamente é mais importante do que aprender simplesmente como se diz 

uma determinada palavra/frase em um idioma. 

Busca-se, então, neste estudo mostrar a importância da literatura na sala de 

aula, em especial o trabalho com o gênero poema e os textos poéticos nas aulas de 

língua estrangeira (LE), colocando em evidência a literatura hispano-americana, 

destacando alguns poetas e suas poesias. Com isso, foram apresentados vários 



poetas hispânicos e, em especial o poeta chileno Pablo Neruda com algumas de 

suas importantes obras. 

Espera-se que o ensino da língua estrangeira seja um instrumento de 

comunicação que vá além de códigos, signos e regras gramaticais, que possibilite 

conhecimentos culturais, sociais e históricos da língua objeto e, consequentemente 

de sua própria língua.  

Entende-se que a escolarização tem o compromisso de prover aos alunos 

meios necessários para que não assimilem o saber enquanto resultado, mas 

aprendam o processo de sua produção, bem como as tendências de sua 

transformação. A língua estrangeira deve ser um instrumento de crescimento cultural 

para os alunos que a aprendem, e jamais de subserviência, supervalorização da 

cultura externa, subjugação ou inferioridade cultural dos que a conhecem.  

Assim, tem-se como desafio na disciplina de Língua Espanhola trabalhar de 

forma significativa e contextualizada com a diversidade textual apresentada na 

atualidade, incluindo, desse modo, a poesia, um gênero importante que pode 

contribuir para que o aluno consiga interagir, com o mundo que o rodeia, com 

desenvoltura e criticidade.  

Com isso, questionou-se, como trabalhar o gênero literário poesia/poema 

contemplando um ensino e uma aprendizagem críticos. É possível, por meio da 

poesia, contribuir com a formação do homem integral? Como trabalhar esse gênero 

de forma significativa, para além de formas mecânicas ou descontextualizadas 

social, histórica e culturalmente? 

Esse trabalho de intervenção pedagógica intencionou responder a esses e 

outros questionamentos que problematizam ou assinalam as dificuldades de 

compreensão e análise do texto poético.  Pensando no desenvolvimento da 

aprendizagem em língua espanhola, a função básica desta proposta é estimular o 

caráter ativo da leitura e interpretação crítica, estimulando as potencialidades do 

estudante na aquisição do conhecimento sócio-linguísticos. 

Com isso, foram desenvolvidos conteúdos referentes à leitura, escrita e 

oralidade, abordando questões textuais de compreensão e interpretação, de 

ortografia e de gramática pertinentes ao aprendizado linguístico do aluno. 

Apresenta-se, então, nos próximos passos deste artigo, a fundamentação 

teórica no qual está embasado o trabalho, as ações desenvolvidas na 

implementação e metodologia utilizada, os resultados e as considerações finais. 



2. Fundamentação Teórica 

 

 

Partindo do pressuposto que o ensino e aprendizagem são uma construção 

histórica, humana e social, ensinar é uma ação ampla e complexa que não  pode ser 

construída de forma isolada. Não é somente “ensinar letras e coisas novas”. O 

ensino e aprendizagem devem ser significativos e esses devem levar a formação 

humana e social do sujeito. É na prática educativa e na mediação pedagógica que 

percebemos as várias dimensões da educação e se essas práticas estão a serviço 

da humanização ou da reprodução. Pensando no ensino de Língua, sabe-se que a 

língua é um instrumento que pode ser estudada por si só, ou por suas 

determinações sociais. 

Dessa forma, defende-se o estudo da língua em suas determinações sociais, 

reconhecendo a linguagem como discurso/texto, que se consolida na pratica social, 

como defendem muitos teóricos e as Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná, os 

gêneros estão presentes em todas as circunstâncias da prática discursiva.  

Nesse sentido, Bakhtin (1997) destaca que: 

Para falar, utilizamo-nos sempre dos gêneros do discurso, em outras 

palavras, todos os nossos enunciados dispõe de uma forma padrão e 

relativamente estável de estruturação de um todo”. “Se não existissem os 

gêneros do discurso e se não os dominássemos, se tivéssemos de criá-los 

pela primeira vez no processo da fala, se tivéssemos de construir cada um 

dos nossos enunciados, a comunicação verbal seria quase impossível.   

(BAKHTIN, 1997, p.301, 302) 

Tomam-se como base as teorias do círculo de Bakhtin que concebem a 

língua como discurso, bem como os estudos de Marcuschi sobre os gêneros 

textuais, acredita-se que o texto não existe fora do gênero e os gêneros se fazem 

nas esferas sociais, e, pensado no contexto de uma teoria crítica do discurso (ADC 

de Fairclough), o texto determina e, é determinado pelos fatores sociais, os textos 

ajudam na construção social e vice versa. Sobre isso, Fairclough (2001) destaca:  

“É importante que a relação entre discurso e estrutura social seja 
considerada como dialética para evitar os erros de ênfase indevida; de um 
lado, na determinação social do discurso e, de outro na construção social do 
discurso. No primeiro caso, o discurso é mero reflexo de uma realidade 
social mais profunda; no último, o discurso é representado idealizadamente 
como fonte do social. (FAIRCLOUGH, 2001, p.92) 

 



Entende-se, dessa maneira, que a linguagem “não é estrutura apenas, mas 

não é também um simples fruto de determinismos externos”. É, sobretudo “forma de 

ação e, neste caso deve ser analisada como atividade e não como estrutura”. 

(MARCUSCHI, 2008, p.22) 

Com isso é fundamental que saibamos apropriar-nos dos gêneros textuais 

adequados para a nossa necessidade linguística e social, que é acima de tudo está 

ligado à ação humana.  

Referindo-se a documentos educacionais oficiais sobre o ensino da língua 

estrangeiras, os PCNs (1998), por exemplo, também de uma forma geral defendem 

o ensino por meio dos textos e sua contextualização e interação social. Eles 

destacam:  

No ensino da produção escrita e oral é particularmente importante fazer 
com que o aluno se dê conta de como os três tipos de conhecimento – de 
mundo, sistêmico e da organização textual – estão articulados na 
construção do significado. Além disso, ao escrever e ao falar, o aluno 
precisa perceber o ato interacional envolvido na escrita e na fala, pois quem 
usa a linguagem o faz em relação a alguém, com um propósito 
determinado, etc, ou seja para agir no mundo social. Em suma, não se 
escreve ou fala simplesmente para cumprir uma tarefa escolar, sem se dar 
conta de quem são os participantes envolvidos, seus propósitos, etc. 
(BRASIL, PCNs Língua Estrangeira, p.103) 
 

Sendo assim, acredita-se que cabe a escola, no ensino de línguas, buscar a 

aprendizagem à luz do contexto de utilização. O texto traz um contexto e se produz 

em um contexto, nos comunicamos por eles (os textos), não por códigos ou frases, o 

ensino linguístico não são “coisas”, nem estão no lugar das “coisas”. A língua nos 

forma e nos transforma. 

É importante ressaltar o papel dos estudos da gramática no processo 

discursivo textual, pois o uso da gramática não deve ser excluído, mas 

contextualizado e re-significado na aquisição da linguagem e, assim contribuir de 

forma significativa no desenvolvimento da escrita da língua objeto. Assim, “a 

gramática é constitutiva do texto, e o texto é constitutivo da atividade da linguagem. 

Tudo o que nos deve interessar no estudo da língua culmina com a exploração das 

atividades discursivas”. (ANTUNES, 2007, p.130). 

Destacando as Diretrizes Curriculares Estaduais, as DCEs (2008), que 

também defendem um trabalho linguístico contextualizado sócio Histórico e cultural, 

expõem: 

Para que o aluno compreenda a palavra do outro, é preciso que se 

reconstrua o contexto sócio-histórico e os valores estilísticos e ideológicos 



que geraram o texto. O maior objetivo da leitura é trazer um conhecimento 

de mundo que permita ao leitor elaborar um novo modo de ver a realidade. 

Para que uma leitura em Língua Estrangeira se transforme realmente em 

uma situação de interação, é fundamental que o aluno seja subsidiado com 

conhecimentos linguísticos, sociopragmáticos, culturais e discursivos. 

(DCEs-LEM, 2008, p.66) 

 

  Defende-se, então a relevância do trabalho linguístico por meio dos Gêneros 

textuais, intencionando um trabalho pedagógico além de científico, crítico, social, 

cultural e histórico.  

Assim, pensando a importância dos gêneros textuais, de acordo com 

Marcuschi (2002): 

Os gêneros textuais são fenômenos históricos, profundamente vinculados à 
vida cultural e social. Fruto de trabalho coletivo, os gêneros contribuem para 
ordenar e estabilizar as atividades comunicativas do dia-a-dia. São 
entidades sócio-discursivas e formas de ação social incontornáveis em 
qualquer situação comunicativa (...) os gêneros não são instrumentos 
estanques e enrijecedores da ação criativa. Caracterizam-se como eventos 
textuais altamente maleáveis, dinâmicos e plásticos. (MARCUSCHI, 2002, 
p.19) 

Enfocamos, então, com o estudo o trabalho linguístico-pedagógico na 

disciplina de Língua Estrangeira, especificamente aqui, a Língua Espanhola, o 

gênero poesia. Acredita-se na importância deste gênero na contribuição da 

formação e transformação do educando, tanto linguística-cultural, como 

cognitiva/social.  

Nestas perspectivas, preconizando o desenvolvimento das capacidades de 

leitura, oralidade e escrita na aprendizagem da LE, é imprescindível trabalhar com 

diversos gêneros textuais que estão em circulação, selecionando os que mais 

contribuem com a prática educativa, despertando no educando a necessidade do 

uso da linguagem para que, então, consiga interagir com o mundo. 

Alguns desses gêneros são mais utilizados, outros menos, alguns mais 

elaborados outros nem tanto, enfim, estão presentes nas diversas esferas de 

circulação, sejam elas, a científica, escolar, cotidiana, publicitária, midiáticas, 

jurídica, literária, etc. 

Dessa forma, tomando aqui os gêneros da esfera literária/artística, em 

particular a poesia, defende-se a importância do uso desse gênero nas aulas de LE, 

em especial de língua espanhola, como instrumento que contribua com a formação 

integral do educando, ou seja, linguística, cognitiva, socio-cultural e histórica, e, não 



somente “instrucional”. Intenciona-se, então, além do conhecimento linguístico, a 

formação de um sujeito crítico, consciente e atuante no mundo que o cerca. 

Como defendido nas Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná de LEM 

(2008), “ensinar e aprender línguas são também ensinar e aprender percepções de 

mundo e maneiras de construir sentidos, é formar subjetividades 

independentemente do grau de proficiência atingido” (p. 55). Essa forma de ensinar 

amplia as perspectivas de ver o mundo, de avaliar os paradigmas já existentes e cria 

novas possibilidades de construir sentidos do e no mundo. 

Ainda, conforme as DCEs de LEM (2008):  

Ancorada nos pressupostos da pedagogia crítica, entende-se que a 
escolarização tem o compromisso de prover aos alunos meios necessários 
para que não apenas assimilem o saber como resultado, mas aprendam o 
processo de sua produção, bem como as tendências de sua transformação. 
A escola tem o papel de informar, mostrar, desnudar, ensinar regras, não 
apenas para que sejam seguidas, mas principalmente para que possam ser 
modificadas. (DCEs-LEM, 2008, p.52)  

Nestas vertentes, entende-se o quão importante é o compromisso da escola 

no processo de ensino aprendizagem e o papel do professor como o mediador da 

prática pedagógica e, assim, um incentivador do desenvolvimento da competência 

linguística/discursiva do educando. O professor deve ser aquele que apresenta e 

subsidia o trabalho com os gêneros textuais aos seus alunos para que eles 

consigam contextualizá-los de maneira eficaz, promovendo o desenvolvimento 

crítico e a aquisição do processo de aprendizagem.  

Na perspectiva do dialogismo, Bakhtin (1997), define o texto como “um tecido 

de muitas vozes”. A construção do indivíduo, na relação dialógica do texto, é 

decorrente da mediação realizada no processo de formação educacional: sujeito, 

meio, professor mediador 

Desse modo: 

Propõe-se que a aula de Língua Estrangeira Moderna constitua um espaço 

para que o aluno reconheça e compreenda a diversidade linguística e 

cultural, de modo que se envolva discursivamente e perceba possibilidades 

de construção de significados em relação ao mundo em que vive. Espera-se 

que o aluno compreenda que os significados são sociais e historicamente 

construídos e, portanto, passíveis de transformação na prática social. 

(DCEs-LEM, 2008, p.53) 

 

Com isso espera-se que os alunos possam melhorar ou ampliar sua 

capacidade de leitura crítica e escrita na língua estudada. 

Nesse sentido, concorda-se com Hila (2009) quando afirma que: 



No caso da leitura, o que se tem ressaltado é que a escola precisa formar 
leitores críticos que consigam construir significados para além da superfície 
do texto, observando as funções sociais da leitura e da escrita nos mais 
variados contextos, a fim de levá-los a participar plena e criticamente de 
práticas sociais que envolvem o uso da escrita e da oralidade. A noção, 
portanto, de prática social, convoca um dos primeiros argumentos em 
defesa do uso dos gêneros em sala de aula. (HILA, 2009, p. 159) 

O conhecimento proporcionado, pela língua estrangeira na escola, deve 

contribuir para que o estudante torne-se um sujeito inserido em um mundo repleto 

de possibilidades e desafios. A LE deve incluir o estudante no mundo globalizado, 

caracterizado pelo avanço tecnológico e pelo grande intercâmbio entre os povos, 

garantindo assim, uma melhor interpretação da sociedade e do mundo em que vive.  

Nestas perspectivas, fundamentando-se em Bakhtin (2003) defende-se que: 

Quanto melhor dominarmos os gêneros tanto mais livremente os 
empregamos, tanto mais plena e nitidamente descobrimos neles a nossa 
individualidade, refletimos de modo mais flexível e sutil a situação singular 
da comunicação; em suma, realizamos de modo mais acabado o nosso livre 
projeto de discurso. (BAKHTIN, 2003, p. 285) 

Sendo assim, reforça-se a importância do trabalho com os gêneros textuais, 

e, em particular com o gênero poema/poesia, como desencadeador de 

conhecimentos e questionamentos pessoais, sociais, culturais, humanos, ou seja, 

um meio de desenvolvimento linguístico, cognitivo e cultural, refletindo no educando 

seu conhecimento do “eu” e do “mundo”. Sendo, então, fundamental a “valorização 

da poesia como um modo de ver o mundo e um caminho para a autodescoberta do 

eu em relação ao tu (ao outro) com o qual deve conviver para que a vida se cumpra 

em plenitude”. (COELHO, 2000, p.251). 

Dessa forma, o ensino do gênero poema/poesia em sala de aula se justifica 

por uma miríade de motivos, pois sendo um dos gêneros textuais das esferas de 

circulação, no caso, da esfera literária/artística, é relevante para o trabalho 

linguístico/pedagógico. O trabalho com a poesia pode oportunizar aos educandos 

conhecimentos de mundo, por meio da linguagem. É um gênero que promove a 

sensibilidade e aguça a percepção do mundo que os cerca, possibilitando ao 

educando tornar-se mais apto e consciente, um cidadão mais completo para lidar e 

se expressar diante das situações socio-culturais que o circunda. 

É necessário que o estudante tenha percepção de língua como atividade 

social, histórica, cultural e cognitiva. Sendo assim, conforme Trevisan (1997), “a 

poesia é, sem dúvida, um desafio ao imaginário do leitor e, neste sentido deve ser 



matéria didática libertadora da potencialidade crítica do mesmo. São muitas as 

experiências inovadoras com a poesia na sala de aula” (TREVISAN, 1997, p. 25). 

Refletir, então, a prática do trabalho com poesia na sala de aula, inclui 

antecipadamente uma visão crítica da própria metodologia do ensino de poesia no 

espaço escolar. Só assim se estará adequando o ensino de poesia às descobertas 

inerentes ao processo de aprendizagem e formação humana do leitor. 

Nesse sentido, torna-se indispensável colocar “desde o início, o aluno em 

contato direto com o texto literário, fazê-lo adquirir a familiaridade com a língua e a 

coisa literária, levando-o a adquirir o gosto da literatura, a justa compreensão de seu 

valor e significado” (COUTINHO, 2008, p.29). 

Uma das características da poesia que pode contribuir com o processo de 

ensino é que, por ser uma leitura agradável e menor que uma história em prosa, tem 

sua mensagem sintetizada em poucas palavras com sonoridade e emoção, 

facilitando a compreensão e tornando-se mais clara para análise e interpretação.  

É importante que o trabalho com poesia se revele ao educando como forma 

elaborada de comunicação e construção da linguagem em língua estrangeira e ao 

mesmo tempo como um instrumento de aproximação humana.  

Pode-se, ainda, conceber a poesia, como estrutura elaborada de 

comunicação específica, que se abre a criatividade do leitor na produção de sentido, 

tanto para o texto como para a vida. Trabalhar com poesia deve ser uma experiência 

profunda e vivificadora, ou seja, apresentar-se como elemento propulsor  que leva o 

ensino de língua à ruptura com a educação contraditória e tradicional, levando a 

uma ação pedagógica mais significativa e contextualizada histórica e culturalmente 

no ensino da língua estrangeira. 

Segundo Coelho (1975): 

Os textos literários devem ser utilizados como matéria ideal para conduzir o 
aluno ao domínio da língua e da linguagem, paralelamente à conquista de 
uma personalidade consciente de si e do mundo ao seu redor: uma 
personalidade aberta para a vida integral e dinamizada para a renovação 
que se faz inevitável de geração para geração. (COELHO, 1975, p. 64) 

 

 Analisando as palavras de Coelho, a poesia sendo um texto literário, 

concretiza-se como comunicação e informação no sentido de transformar o 

indivíduo. Proporciona aos estudantes a atribuição de novos significados. 

Estabelece suas relações não apenas no texto, mas, sobretudo no contexto. A 

poesia faz com que o gosto literário e artístico sejam desenvolvidos e a sensibilidade 



e a emoção apuradas, mas também se consegue, por meio dela, discutir e 

questionar os conflitos que persistem na sociedade. O lirismo é a apreensão do 

sentimento individual, promovido pela sua relação com o mundo.  

De um modo geral, a poesia amplia e enriquece a visão da realidade de um 

modo específico, permite ao leitor a vivência intensa e ao mesmo tempo a 

contemplação crítica das condições e possibilidades do contexto (vivência) humano 

(ROSENFELD, 1976, p.53).  

 Continuando as reflexões sobre o trabalho pedagógico com a poesia, 

Pignatari (1978) expõe brilhantemente: 

O poema é um ser de linguagem. O poeta faz linguagem, fazendo poemas. 
Está sempre criando e recriando a linguagem. Vale dizer: está sempre 
criando o mundo. Para ele, a linguagem é um ser vivo. O poeta é radical (do 
latim, radix, radicis = raiz): ele trabalha as raízes da linguagem. Com isso, o 
mundo da linguagem e a linguagem do mundo ganham troncos, ramos, 
flores e frutos. É por isso que um poema parece falar de tudo e de nada, ao 
mesmo tempo. É por isso que um (bom) poema não se esgota: ele cria 
modelos de sensibilidade. É por isso que um poema sendo um ser correto 
de linguagem, parece o mais abstrato dos seres. É por isso que um poema 
é criação pura – por mais impura que seja. É como uma pessoa, ou como a 
vida: por melhor que você a explique, a explicação nunca pode substituí-la. 
(PIGNATARI, 1978, p. 6) 
 
 

Na educação, a poesia deve ter lugar privilegiado em que a experiência vivida 

e contemplação crítica coincidam num conhecimento singular, cujo critério não é 

exatamente a “verdade e sim a validade de uma interpretação profunda da 

realidade” (ROSENFELD, 1976, p. 54). É neste percurso que o sujeito da recepção 

acaba confirmando seu caráter ativo de interpretação crítica. 

Percebe-se que: 

O poema é uma possibilidade aberta a todos os homens, qualquer que seja 
seu temperamento, seu ânimo ou sua disposição. No entanto, o poema é 
senão isto: possibilidade, algo que só se anima ao contato de um leitor ou 
de um ouvinte. Há uma característica comum a todos os poemas, sem a 
qual nunca seriam poesia: a participação. (PAZ, 1982, p.29-30) 

Assim, confirma-se que a poesia exige um estado ideal de participação do 

leitor, na identificação dos artifícios expressivos atualizados pelo sujeito da produção 

para a veiculação de uma dada mensagem, sendo que a função básica da poesia, 

encarada como instrumento de educação é estimular o educando em todas suas 

potencialidades. A poesia, então, é muito mais que rimas e ritmos, é conhecimento, 

realização da linguagem, é ação formadora e transformadora. 

 

 



3. Ações Desenvolvidas na Implementação e Metodologia Utilizada  

 

 

Antes de efetivar a implementação da atividade didático-pedagógica na 

escola, desenvolveu-se uma pesquisa bibliográfica para o embasamento teórico e 

elaboração do projeto de intervenção pedagógica no colégio selecionado. Os 

referidos estudos teóricos foram realizados no primeiro semestre de 2014. Após as 

pesquisas, estudos e composição do projeto foi, então, realizado no segundo 

semestre de 2014 o processo da produção do material didático com o tema 

proposto, destacando o trabalho com o gênero poema/poesia, que foi organizado de 

acordo com a fundamentação realizada.  

Anteposto à implementação houve a divulgação do Projeto de Intervenção 

Pedagógica, realizada primeiramente para a Direção e Equipe Pedagógica da escola 

que também expôs em reunião ao Conselho Escolar e a APMF do estabelecimento. 

Em seguida apresentou-se para os professores e funcionários, onde todos se 

mostraram receptivos com a escolha do tema e o material elaborado.  

A aplicação do projeto de intervenção pedagógica, ou seja, a implementação 

da proposta didático-pedagógica, ocorreu no segundo semestre de 2015, de 14 julho 

a 3 de setembro de 2015. Sendo aplicado na turma do CELEM, 1º ano do período 

noturno do C. E. Branca da Mota Fernandes, em Maringá, sendo dois dias por 

semana com duas aulas de duração em cada dia. Antes do início da aplicação da 

proposta didático-pedagógica houve a apresentação do tema e do material com as 

atividades propostas aos estudantes participantes, elucidando, assim, todo percurso 

da implementação. Neste momento, percebeu-se o interesse e o entusiasmo dos 

alunos em participar da proposição apresentada. 

O projeto contemplou estratégias que envolveram a prática de leitura, 

oralidade e escrita por meio dos gêneros textuais utilizados. São ações pedagógicas 

que trabalharam conteúdos semânticos, culturais, lexicais, ortográficos, gramaticais, 

de compreensão e interpretação. Entre as atividades didáticas selecionadas na 

elaboração do material, estavam o uso dos poemas de alguns poetas importantes, 

principalmente para o mundo literário hispânico, como poemas de Mario Benedetti, 

Jorge Luís Borges, José Martí, Pablo Neruda, Nicolás Guillén, dentre outros como 

sugestões complementares. Foi proposto o uso de outros gêneros textuais, como 

biografia, no caso dos poetas estudados, sinopse (do filme trabalhado) e também 



abordados gêneros textuais que estão ligados à temática trabalhada que 

contemplavam a essência poética em seus conteúdos. São gêneros como: músicas, 

teatro, filme, diálogo (poético), etc.  

Como recursos didáticos, estavam o uso de livros, revistas, cartazes, 

utilização de suportes tecnológicos como, uso da internet para pesquisas, áudio, 

vídeos, entre outros, visando estratégias didáticas que auxiliassem e promovessem 

o processo de aquisição do conhecimento. 

O material didático produzido, intitulado: “Poesia – um caminho para leitura e 

escrita em língua espanhola” foi organizado em quatro unidades temáticas. A 

primeira nominada de: “Poema – Poesía: Conocer y Practicar”; a segunda: “Pablo 

Neruda – Un Gran Poeta Chileno”; a terceira: “Poesía con piropos”; e a quarta: “Yo 

el poeta”. 

Quanto às atividades da unidade 1, pautava-se na contextualização dos 

conceitos de poesia e poema, bem como a sondagem sobre possíveis contatos e 

experiências dos alunos com o mundo da poesia. Grosso modo, entende-se nesta 

proposta como sendo poemas, os textos escritos em versos, que são também 

chamados poesia, mas há textos que são escritos em prosa que podem ter “poesia” 

em seu conteúdo, mesmo que não sejam poemas propriamente ditos. Nesse 

sentido, a poesia compreende a expressão poética, ou seja, textos que incluem em 

seu conteúdo a expressão da beleza, do sentimento estético, da arte, escritos em 

versos ou em prosa e, o poema é a expressão por meio de determinados versos. 

Assim pode-se dizer que todo poema é uma poesia, mas nem toda poesia é um 

poema (devido à estrutura textual). 

Também na unidade 1 (um), houve o contato dos alunos com várias poesias 

de poetas hispânicos, como, por exemplo, de Mario Benedetti, Jorge Luís Borges, 

José Martí, entre outros, havendo também o conhecimento sobre os próprios poetas, 

já que ocorreu a apresentação de suas biografias. Consequentemente, foram 

realizadas várias atividades que envolveram a prática de leitura, oralidade e escrita 

nesta unidade, abrangendo conteúdos culturais, lexicais, gramaticais, ortográficos e 

de compreensão textual. 

A unidade 2 (dois) teve sua temática voltada ao poeta Pablo Neruda. 

Apresentou-se sua biografia, a sinopse do filme e o filme “O carteiro e o poeta”, 

alguns de seus poemas da obra “Veinte poemas de amor y una canción 

desesperada” e o poema 15, cantado por Mercedes Sosa. Trabalhando desta forma, 



com vários gêneros textuais, que acrescentaram conhecimentos linguísticos e 

culturais ao trabalho com o gênero poético, bem como, com várias atividades que 

envolviam a prática de leitura, escrita e oralidade, pensadas nos conteúdos 

pertinentes ao desenvolvimento da temática discutida na unidade.  

Na unidade 3 (três) houve o trabalho com textos poéticos, mas não poemas. 

Especificamente, se apresentou textos com diálogos que envolviam “piropos”, ou 

seja, “cantadas poéticas”. No final da unidade, após o desenvolvimento das 

atividades de conceituação, leitura e interpretação, ocorreu a produção de “piropos” 

(em língua espanhola), bem como um concurso entre os estudantes.   

A última unidade, a 4 (quatro), finalizando os trabalhos do projeto didático 

pedagógico que destacava a importância do gênero poema/poesia, foi a realização 

das produções de poemas na língua espanhola, o momento da produção poética. 

Para isso foram sugeridos alguns temas que poderiam ser abordados nas produções 

textuais, como por exemplo: “la vida, la família, el amor, la paz, la amistad,  el 

mundo, la humanidade, la naturaleza, entre outros. 

Ao final da implementação houve a exposição em cartazes de todas as 

produções textuais realizadas (os piropos e os poemas) e também a apresentação 

oral dos poemas produzidos pelos alunos para o público escolar. Foi um momento 

descontraído e de muita emoção. 

O trabalho aqui exposto e todo o material produzido também foram 

disponibilizados, no GTR (Grupo de Trabalho em Rede), curso ofertado pela 

Secretaria Estadual de Educação do Paraná (SEED) na modalidade à distância, 

para socializar o estudo feito pelo professor PDE, apresentando seu trabalho para 

discussões, sugestões e avaliações das atividades propostas para outros 

professores da Rede estadual.  

Desse modo, outros docentes puderam contribuir com o trabalho do professor 

PDE e, também utilizar o material com seus alunos, fazendo com que o projeto 

proposto seja levado a outras realidades, alcançando também o objetivo da 

contribuição pedagógica no processo de ensino aprendizagem a outros educadores 

e educandos, como prevê o processo de formação pensado no PDE. 

Todo o processo pedagógico de implementação do projeto seguiu os 

pressupostos das DCEs e os documentos educacionais norteadores da prática 

educacional do ensino da língua estrangeira, bem como, pautou-se no suporte 



teórico de estudiosos dos gêneros textuais/discursivos citados no artigo, como 

Bakthin,  Marcuschi, Coelho, Antunes, etc.  

Com isso, o ensino da Língua Estrangeira, por meio do(s) gênero(s) 

estudado(s), refletiu o pensar crítico sobre o papel da língua na sociedade, buscou o 

conhecimento da diversidade linguística e cultural, bem como seus benefícios para 

desenvolvimento cultural do sujeito. Realizou-se análise crítica das relações 

estabelecidas entre o texto, língua, poder, identidade, grupos sociais e práticas 

sociais dos gêneros estudados. 

 

 

4.  Resultados da ação didático-pedagógica 

 

 

Durante o processo de implementação do material didático, a receptividade 

do público da escola foi muito boa. Tanto a direção quanto à equipe pedagógica, 

primeiros a se inteirarem do projeto, quanto os alunos, receberam de forma positiva 

o tema e conteúdos que seriam trabalhados. Inclusive, percebi um entusiasmo maior 

de alguns alunos quando houve a apresentação e explanação em sala do projeto de 

intervenção com o tema e as ações propostas para seu desenvolvimento. Notei que 

além de perceberem a importância deste gênero textual, a poesia, muitos se 

identificaram com “a questão poética” a ser trabalhada e sua importância no auxílio 

do desenvolvimento cultural e da aprendizagem da Língua Espanhola. Alguns até se 

“inspiraram” e apresentaram composições de poesias próprias, se “revelando” aos 

colegas que até então desconheciam essa capacidade poética criadora destes 

alunos. 

Quanto aos conteúdos e as atividades aplicadas, transcorreram sempre de 

forma positiva, pois foram instigadores e trouxeram muitas descobertas nas várias 

áreas dos conhecimentos trabalhados. Os alunos se mostraram sempre 

participativos e interessados nas atividades. Percebi que o tema agradou e ao longo 

da implementação houve cada vez mais o envolvimento dos estudantes que 

contribuíram e muitas vezes acrescentaram conhecimentos aos estudos realizados. 

No processo de escrita todas as produções resultantes foram realizadas de 

forma instigadora e participativa, nesse sentido os alunos sempre se mostravam 

interessados e comprometidos com o trabalho. O processo de criatividade e 



criticidade, bem como, a “essência poética” estavam presentes nas produções de 

cada educando. 

Pode-se dizer que os resultados foram positivos e os objetivos educacionais 

atingidos, pois levaram ao desenvolvimento da aprendizagem das várias áreas do 

conhecimento trabalhado na língua em questão, instigando sempre a criatividade, 

participação e criticidade, levando o educando ao uso de uma linguagem 

contextualizada e, dessa forma, a interagir com o mundo sociocultural por meio do 

discurso. 

Quanto ao momento de formação realizado no GTR com alguns dos 

professores de espanhol da rede, onde se disponibilizou o projeto e todo o material 

da implementação, bem como alguns dos resultados do processo, houve uma 

avaliação muito boa. Os professores participantes tecerem elogios ao trabalho 

realizado e também puderam acrescentar suas contribuições e análises de forma 

significativa para o desenvolvimento das práticas pedagógicas propostas. 

 

Considerações Finais 

 

 

O estudo apresentado neste artigo e as ações didático-pedagógicas 

desenvolvidas com base no gênero textual poema/poesia, destaca a relevância dos 

textos poéticos no processo de ensino aprendizagem e reforça a importância do 

trabalho com a abordagem discursiva, ou seja, com os gêneros textuais em 

circulação. Evidencia que os gêneros não devem se trabalhados de forma isolada, 

como um conteúdo a parte, mas sim, deve ser contextualizado com os conteúdos 

pertinentes à disciplina em questão, sendo significativo no processo de ensino e 

aprendizagem. 

No processo de contextualização do gênero é importante, por exemplo, 

compreender a situação e o contexto de produção, suas características, mesmo que 

o aluno não domine a escrita/produção do gênero. 

Ressalta-se que a formação do estudante deve ser sempre integral e 

humanizadora e, não apenas instrucional e mecânica, como muitas vezes ocorre no 

ensino por meio dos textos, sendo eles muitas vezes usados como pretextos. Assim, 

a escola estará realmente se comprometendo na formação de leitores 



questionadores e capazes de se situarem no contexto social. Para que isso 

aconteça, dentre outros aspectos, é fundamental a formação do professor (os 

pressupostos teóricos que norteiam seu trabalho), o material didático e a 

metodologia adequados ao espaço escolar que assegurem uma formação 

emancipadora.  

Quanto ao processo de implementação na escola percebeu-se que foi positivo 

e produtivo, pois houve a participação de todos os alunos, público alvo principal do 

trabalho, que realizaram de forma prazerosa e entusiasmada as atividades 

desenvolvidas durante a aplicação do projeto. Demonstraram que o trabalho 

colaborou com o desenvolvimento crítico e significativo da língua alvo. Essa análise 

se justifica pelos resultados obtidos por meio das atividades realizadas e as 

produções finais que evidenciaram que a aprendizagem foi significativa e 

contextualizada. 

Nesse sentido, com todo o exposto, acredita-se que os objetivos que 

nortearam o trabalho foram alcançados e, assim, possibilitou um processo de ensino 

e aprendizagem mais instigador, contextualizado e significativo, por meio do uso dos 

gêneros textuais trabalhados, principalmente no trabalho com os textos poéticos que 

incentivaram o uso da leitura, escrita e oralidade no desenvolvimento linguístico da 

língua estrangeira. 

Espera-se, assim, que os estudos, os resultados e todo o percurso teórico-

prático desenvolvido contribuam de alguma forma como alternativa de consulta e/ou 

uso didático-pedagógico para outros docentes que necessitem desse material, 

podendo, desse modo, promover de forma critica o processo de ensino 

aprendizagem da língua espanhola. 

Por tudo que se refletiu e desenvolveu até aqui, está-se seguro em afirmar a 

importância da poesia/poema para o desenvolvimento linguístico e a construção 

humana e cultural do sujeito. Nisto, está fundamentada sua importância para a 

Educação. 
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