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Ler literatura é compartilhar da cultura de uma sociedade, através da 
linguagem verbal em expressão única porque referente e virtual; é 
interagir com a língua em sua manifestação social e individual, isto é, 
com sua face histórica e criativa. Com essas premissas mínimas, e 
entendendo que se ensinar literatura é ensinar a ler texto literário, 
então o instrumento de avaliação deveria assumir que o aluno no 
processo deve, essencialmente, exercitar-se como leitor. 
 

 
 

Marly Amarilha 
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PADILLA, O. N. G. O texto literário no ensino de espanhol como língua 
estrangeira: experiências com a poesia de César Vallejo. 120 f. Dissertação de Mestrado. 
Pau dos Ferros: UERN, PPGL, 2010.  
 

RESUMO 

 

Nesta pesquisa, enfatizam-se os estudos relativos ao uso do texto literário no ensino de língua 
estrangeira, cuja importância se dá, principalmente, em função do espanhol solidificar-se no 
Brasil com a Lei n° 11.161, de 05 de agosto de 2005. O objetivo foi analisar o processo de 
trabalho com o texto literário através das sessões de leitura da poesia de César Vallejo. A 
pesquisa fundamenta-se nas concepções sobre o texto literário (SANTORO, 2007; SERRANI, 
2005) e nas contribuições dos estudos acerca do ensino de poesia (PINHEIRO, 2007). 
Também foca-se em conceitos sobre texto literário, literatura e poesia (FILHO, 2003; ELIOT, 
1991; BORGES, 2000; PAZ, 1982), dentre outros.  De caráter qualitativo, esta pesquisa 
consistiu em um estudo de campo, o qual reúne dados empíricos, dos vídeos, de seis aulas de 
leituras de texto literário, as quais foram desenvolvidas com base nas estratégias de leitura por 
andaimagem: pré-leitura, leitura e pós-leitura (GRAVES & GRAVES, 1995). E ainda 
orientadas com base nas discussões sobre o uso do planejamento como instrumento de 
mediação nas aulas de leitura com textos literários (SAMPAIO, 2005). Desse modo, partiu-se 
do interesse particular pela utilização do texto literário em sala de aula de língua estrangeira, 
mediante banco de dados que foi coletado no campo de pesquisa com alunos do 5o período da 
Habilitação em Língua Espanhola do Departamento de Letras, do Campus Avançado “Profª. 
Maria Elisa de Albuquerque Maia” (CAMEAM), da Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte (UERN). Com o pressuposto de que o texto poético remete à conexão com o leitor, o 
que origina uma significação, conclui-se que a inserção da poesia na sala de aula de língua 
estrangeira possibilitou aos sujeitos uma experiência significativa com a obra de César 
Vallejo, contribuindo, assim, para a (re) construção de sentidos com base no próprio texto 
literário. 
 
 
Palavras-chave: Texto literário. Leitura. Poesia. Ensino. Língua Espanhola. 
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PADILLA, O. N. G. The literary text in Spanish teaching as foreign 
language: experiences with Cesar Vallejo’s poetry. 2010. 120. f. Dissertação de Mestrado. 
Pau dos Ferros: UERN, PPGL, 2010.  

 
ABSTRACT  

 
In this research, we deal with studies related to the use of literary texts in foreign language 
teaching, whose importance is given mainly due the fact that Spanish language is being 
solidified in Brazil by Law No. 11161 of August 05, 2005. The main aim was to analyze the 
process of working with literary texts through reading sessions of Cesar Vallejo’s poetry. The 
research is based on concepts of literary text (SANTORO, 2007; SERRANO, 2005) and on 
contributions of studies on the teaching of poetry (PINHEIRO, 2007). It also focuses on 
concepts of literary texts, literature and poetry (SON, 2003; ELIOT, 1991; BORGES, 2000, 
PEACE, 1982), among others. This qualitative research consisted of a field study, which 
combines empirical data, videos, six classes of reading of literary texts, which were developed 
based on reading strategies by scaffolding: pre-reading, reading and post-reading (GRAVES 
& GRAVES, 1995). In addition, those strategies were still oriented on the basis of discussions 
on the use of planning as a tool of mediation in reading classes with literary texts (SAMPAIO, 
2005). Thus, we started with the particular interest for the use of literary texts in foreign 
language classes through the database that was collected in field research with students from 
the fifth period of the Spanish Language Course in the Department of Letters, Prof. Maria 
Elisa Maia de Albuquerque Campus (CAMEAM), State University of Rio Grande do Norte 
(UERN). With the assumption that the poetic text refers to the connection with the reader, 
which creates meaning, we concluded that inclusion of poetry in foreign language classes 
allowed subjects to significant experience with César Vallejo’s work, contributing for 
(re)construction of meaning based on literary text itself. 
 
 
 
Keywords: Literary text. Reading. Poetry. Teaching. Spanish Language. 
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INTRODUÇÃO 

 

A língua estrangeira no Brasil tem um percurso histórico amplo. Do mesmo modo, 

acontece com as diversas metodologias e abordagens de ensino-aprendizagem de línguas 

estrangeiras, que começaram desde o surgimento das primeiras escolas de estudos de línguas 

até a criação das universidades. Hoje, a aprendizagem de uma língua estrangeira é uma 

exigência social, cultural e profissional, isto em razão dos diversos intercâmbios linguísticos, 

culturais e econômicos que acontecem entre as diversas sociedades. O aumento das forças 

econômicas entre as nações que compõem o MERCOSUL (Mercado Comum do Sul) é um 

dos motivos, dentre outros, para que o espanhol se estabeleça oficialmente no Brasil e se 

concretize por meio da Lei nº 11.161, de 05 de agosto de 2005.  

Com base nessas considerações (teorias/experiências), é que decidimos por 

desenvolver esta pesquisa. Nela, analisamos o processo de trabalho com o texto literário, por 

intermédio de sessões de leitura com a poesia de César Vallejo, envolvendo alunos do Curso 

de Letras – Habilitação em Língua Espanhola e suas respectivas Literaturas do Campus 

Avançado “Profª. Maria Elisa de Albuquerque Maia” (CAMEAM) da Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte (UERN), os quais foram os sujeitos participantes. 

Esta pesquisa está vinculada ao Programa de Pós - graduação do Curso de Mestrado 

do Departamento de Letras do Campus Avançado “Profª. Maria Elisa de Albuquerque Maia” 

(CAMEAM), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), mais 

especificamente na Linha de Pesquisa Texto, ensino e construção de sentidos, o que vem a 

justificar o presente trabalho, o qual, também, advém da nossa participação como membro do 

Grupo de Estudos e Pesquisa em Planejamento do Processo Ensino-aprendizagem (GEPPE). 

Partimos do interesse particular pelo trabalho com os textos literários no ensino do 

Espanhol como Língua Estrangeira. A escolha da poesia em nossa pesquisa surgiu com base 

na motivação de inserir a literatura, especificamente do poeta César Vallejo, na aula de língua 

estrangeira. Isto porque sua produção faz parte da literatura contemporânea hispano-

americana.  

Sendo nosso objetivo geral analisar o processo de trabalho com o texto literário, e 

como objetivos específicos, buscamos analisar e descrever o processo de trabalho com leitura 

da poesia no ensino do espanhol; e refletir, com base nos dados reais/empíricos, prováveis 

fundamentos teórico-metodológicos no que se refere sobre a inserção da literatura no ensino 

da língua estrangeira, apontando as vantagens, dificuldades, e desafios. 



15 
 

Esta pesquisa: “O texto literário no ensino do espanhol como língua estrangeira: 

experiências com a poesia de César Vallejo”, está dividida em três capítulos, os quais 

delineamos a seguir. 

No primeiro capítulo, fizemos um percurso histórico sobre o ensino de línguas no 

Brasil, para compreendermos, na linha do tempo, as mudanças que deram origem ao ensino 

das diversas línguas hoje. Após um panorama geral dos fatos históricos, apresentamos uma 

síntese sobre os métodos ou metodologias utilizadas neste ensino. Em seguida, detemo-nos 

especificamente no que diz respeito à inclusão do ensino da língua espanhola no Brasil.  

Neste mesmo capítulo, apresentamos estudos que focam o ensino com textos 

literários tais como Serrani (2005), Santoro (2007) e Pinheiro (2007). Com base nesses 

estudos anteriores, reforçamos nosso interesse particular pelo trabalho com o texto literário, 

pois observamos que estes trazem grandes contribuições à aprendizagem de língua 

estrangeira. Assim sendo, os estudos desses autores contribuíram para retroalimentar nossa 

convicção de que é possível trabalhar com poesia em sala de aula de língua estrangeira. Dessa 

forma, delineamos algumas concepções acerca da literatura e uso do texto literário, 

especificamente, o poema como objeto de ensino.    

Ainda, neste mesmo capítulo, apresentamos conceitos sobre planejamento, 

ancorando-nos em Sampaio (2005) que, ao discorrer sobre a atuação do professor em sala de 

aula, enfoca o planejamento como instrumento de mediação, tendo como objeto de estudos a 

leitura literária. Nessa mesma perspectiva, enfatizamos os trabalhos sobre leitura de Smith 

(1999), assim como os estudos sobre estratégia de leitura por andaimes de Greves & Graves 

(1995), dentre outros.  

No segundo capítulo, discorremos sobre o percurso metodológico da pesquisa, 

mencionando as nossas motivações pessoais, por trabalhar com a poesia de César Vallejo. 

Nesse sentido, evidenciamos a maneira pela qual optamos por inserir sua obra poética como 

objeto de ensino na sala de aula de língua estrangeira da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte – UERN.  Além disso, mencionamos o modo pelo qual iniciamos a viagem 

que deu origem a presente pesquisa. Também, aqui, descrevemos os sujeitos que fizeram 

parte da mesma.  

No tópico seguinte, expusemos acerca do método indutivo na abordagem qualitativa, 

no qual a nossa pesquisa ancorou-se, descrevendo o campo onde realizamos a investigação. 

Apresentamos também a descrição acerca do processo de planejamento das sessões de leitura 

e a metodologia adotada.   
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No terceiro capítulo, fizemos a descrição e as análises das seis sessões de leitura 

realizadas em sala de aula. Ou seja, após a descrição, analisamos o processo de trabalho com a 

poesia de César Vallejo, no Curso de Letras – Habilitação em Língua Espanhola e suas 

respectivas literaturas, evidenciando se esta experiência com a leitura poética contribuiu para 

o processo ensino-aprendizagem de língua espanhola. Para tanto, utilizamo-nos de parte do 

questionário aplicado com os alunos para atingir os objetivos previstos na pesquisa.   

Portanto, nesta pesquisa, partimos do pressuposto de que língua e literatura estão 

relacionadas num binômio inseparável. Nesse sentido, buscamos priorizar o trabalho de 

leitura de textos literários em língua espanhola, uma vez acreditamos que o contato com a 

literatura permitirá nossa interação com o aluno, de modo a levá-lo não só ao conhecimento 

da língua espanhola, mas também de sua cultura. O trabalho com a poesia em sala de aula de 

língua espanhola, elemento aqui observado, contribui, desta maneira, para o processo de 

aprendizagem dos alunos acerca da língua e da cultura espanhola. Eliot (1991), ao falar-nos a 

respeito das diferentes emoções entre um povo e outro e de que as mesmas estão em constante 

transformação e são sentimentos que podemos apreciar através da linguagem poética, vem 

reforçar esse nosso entendimento.  

Analisamos que o processo de trabalho com leitura de textos literários, por meio de 

sessões de leitura, neste estudo, com a poesia do autor César Vallejo, foi nosso interesse para 

a descrição do processo de trabalho com a leitura de poesia no ensino do espanhol como 

língua estrangeira. Assim, a partir das sessões de leitura, é possível observar um maior 

envolvimento do aluno com o texto literário, além de permitir um contato mais próximo com 

a própria literatura no ensino de língua espanhola. É por meio de atividades dessa natureza e 

com base em fundamentos teórico-metodológicos que o aluno vivencia suas próprias 

experiências, compreendendo a literatura como a manifestação da palavra viva e a 

funcionalidade do texto literário em sala de aula.  

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

CAPÍTULO I – O ESPANHOL NO BRASIL E O ENSINO DO TEX TO 

LITERÁRIO  

 

 

Telúrica y magnética  
 

¡Mecánica sincera y peruanísima 
la del cerro colorado! 

¡Suelo teórico y práctico! 
¡Surcos inteligentes; ejemplo: el monolito y su cortejo! 

¡Papales, cebadales, alfalfares, cosa buena! 
¡Cultivos que integra una asombrosa jerarquía de útiles 

y que integran con viento los mujidos, 
las aguas con su sorda antigüedad! 

 
¡Cuaternarios maíces, de opuestos natalicios, 

los oigo por los pies cómo se alejan, 
los huelo retomar cuando la tierra 

tropieza con la técnica del cielo! 
¡Molécula exabrupto! ¡Atomo terso! 

 
¡Oh campos humanos! 

¡Solar y nutricia ausencia de la mar, 
y sentimiento oceánico de todo! 

¡Oh climas encontrados dentro del oro, listos! 
¡Oh campo intelectual de cordillera, 
con religión, con campo, con patitos! 

¡Paquidermos en prosa cuando pasan 
y en verso cuando páranse! 

¡Roedores que miran con sentimiento judicial en torno! 
¡Oh patrióticos asnos de mi vida! 

¡Vicuña, descendiente 
nacional y graciosa de mi mono! 

¡Oh luz que dista apenas un espejo de la sombra, 
que es vida con el punto y, con la línea, polvo 

y que por eso acato, subiendo por la idea a mi osamenta! 
¡Siega en época del dilatado molle, 

del farol que colgaron de la sien 
y del que descolgaron de la barreta espléndida! 

¡Angeles de corral, 
aves por un descuido de la cresta! 
¡Cuya o cuy para comerlos fritos 

con el bravo rocoto de los temples! 
(¿Cóndores? ¡Me friegan los cóndores!) 

¡Leños cristianos en gracia 
al tronco feliz y al tallo competente! 

¡Familia de los líquenes, 
especies en formación basáltica que yo 
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respeto 
desde este modestísimo papel! 

¡Cuatro operaciones, os sustraigo 
para salvar al roble y hundirlo en buena ley! 

¡Cuestas in infraganti! 
¡Auquénidos llorosos, almas mías! 

 
¡Sierra de mi Perú, Perú del mundo, 

y Perú al pie del orbe; yo me adhiero! 
¡Estrellas matutinas si os aromo  

quemando hojas de coca en este cráneo, 
y cenitales, si destapo, 

de un solo sombrerazo, mis diez templos! 
¡Brazo de siembra, bájate, y a pie! 

¡Lluvia a base del mediodía, 
bajo el techo de tejas donde muerde 

la infatigable altura 
y la tórtola corta en tres su trino! 

¡Rotación de tardes modernas 
y finas madrugadas arqueológicas! 

¡Indio después del hombre y antes de él! 
¡Lo entiendo todo en dos flautas 

y me doy a entender en una quena! 
¡Y lo demás, me las pelan!... 

 

(VALLEJO, 1999, p. 210-211-212) 
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1. O começo da história  

 

No texto literário, Telúrica y Magnética, poema de César Vallejo, se faz alusão ao 

pensamento do ser humano em relação a sua própria produção num sentido real, também se 

expressa aqui a relação do homem com a natureza, e há uma ligação da concepção do trabalho 

e a conquista da natureza pelo homem que esquiva do mito das origens sobrenaturais. O 

poema nos traz a origem da história da evolução até o principio físico, pois o texto apresenta-

nos um contraste dissimulado sobre a criação sobrenatural e a explicação Cristiana da origem 

do homem. 

O verso ¡Molécula exabrupto! ¡Atomo terso!, faz pensar nas estruturas físicas 

comuns ao ser humano, o animal e a natureza de aí em diante procura fazer uma relação à 

natureza especificamente ao referir-se à frase !Oh campos humanos!, aos campos humanos do 

Peru, abrangem a estrutura da vida social, intelectual e religiosa, do mesmo.  

Assim, o poema nos apresenta uma visão dialética tanto da vida do ser humano 

quanto da natureza. Ainda percebemos no poema a presença da cultura andina, costumes, a 

descrição do esplêndido que caracteriza a terra andina. Desse modo, percebemos que a 

literatura, através do texto literário, também nos norteia para a construção deste capítulo, em 

que apresentamos o processo da inserção do estudo de línguas estrangeiras no Brasil, 

especificamente o espanhol, que no poema, Telúrica y Magnética, de César Vallejo, 

observamos uma ponte para mergulhar na vida, na história e na cultura de uma língua 

estrangeira.  

Vemos que o texto literário permite a construção de sentidos para seu leitor, e 

apresenta um possível caminho para a sua interpretação e sua compreensão a partir da 

interação existente entre o autor, o texto e o leitor. Lembramos nesse sentido que “o texto 

literário se vincula [...] a um universo sócio-cultural e a dimensões ideológicas; sua natureza 

envolve mutações no tempo e no espaço; ele tem uma língua como ponto de partida e 

chegada; as línguas acompanham as mudanças culturais” (FILHO, 2003 p. 44).  

É nesse sentido, que utilizamos do poema Telúrica y Magnética, para mostrar que a 

literatura é manifestada pela língua. Desse modo, justificam-se os fatos históricos, culturais 

dentre outras características que podem ser inseridas na relação literatura e sociedade. E isto 

acontece quando um leitor entra em contato direto com um determinado texto literário. 
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1.1 Na linha do tempo do ensino de línguas: o espanhol no Brasil  

 

O ensino de línguas no Brasil tem variado ao longo do tempo. Apresentamos aqui um 

breve retrospecto com o objetivo de, além de conhecermos parte desta história, compreender 

os caminhos trilhados, assim como abrirmos novos e promissores, a fim de se produzir uma 

reflexão acerca desse ensino no Brasil, particularmente, o do espanhol.  

Sabemos que, antes da chegada dos portugueses ao Brasil, os índios falavam diversas 

línguas, em razão das diversas tribos existentes naquela época. O Tupi era a língua indígena 

mais falada. Sua influência reflete-se na presença de muitos vocábulos no léxico do português 

brasileiro. É, em 1549, com a chegada da Companhia de Jesus, cuja finalidade era cuidar da 

educação dos filhos de portugueses que aqui viviam e de catequizar os índios, que a Língua 

Portuguesa passou a lhes ser ensinada de maneira informal.  

No ano de 1759, com a Reforma de Pombal, os jesuítas foram expulsos do território 

brasileiro e, concomitantemente, foi proibido o uso da chamada língua geral. Ou seja, os 

diversos dialetos falados pelo povo, em seu cotidiano, foram considerados ilegais, na medida 

em que a Reforma decretou o português como língua oficial no Brasil. Uma década depois 

(1760), ensinava-se, no Brasil, Gramática Latina e Grega, disciplinas destaques para a 

formação dos alunos.  Com a finalidade de contribuir com o ensino de línguas, criaram-se 

mais escolas e adotaram-se diversos métodos e estratégias de ensino-aprendizagem. Dentre 

outros, temos o incremento das criações de escolas específicas de idiomas, tais como alemão, 

francês, inglês e espanhol (CHAGAS, 1979).  

No período da chegada da família real, em 1808, originou-se a oficialização do inglês 

e do francês enquanto disciplinas no currículo. No período colonial, a língua francesa era 

ministrada somente nas escolas militares. Após a Proclamação da República, no ano de 1889, 

a língua inglesa e a alemã passaram a fazer parte dos currículos escolares como línguas 

opcionais. 

Somente em fins do século XIX, estas línguas passaram a ser obrigatórias em 

determinadas séries. Em 1942, no governo de Getúlio Vargas (1882-1954), na Reforma 

Capanema, ainda o latim, o francês e o inglês constituíam disciplinas que continuavam 

presentes no antigo Ginásio (CHAGAS, 1979). No Colegial, a língua francesa e a inglesa 

continuavam, no entanto o espanhol substituiu o Latim. É nessa época que a língua espanhola 

começa a ser inserida no sistema educativo brasileiro. 
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Logo após a aprovação da lei Capanema, nos idos de 1945, foi lançado no mercado 

um livro, intitulado Manual de Espanhol, que durante muito tempo seria a única referência 

didática do ensino do idioma. Este Manual tem como referência de autoria o argentino, 

naturalizado brasileiro, Idel Becker, considerado um pioneiro nas pesquisas da área.  

Na década de sessenta, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 4024/61 

retirou a obrigatoriedade do ensino de língua estrangeira no Colegial, deixando a cargo dos 

Estados a opção pela inclusão nos currículos das últimas quatro séries do Ginásio.  Dentre 

outros fatos que aconteceram no Brasil sobre o ensino de línguas, destacamos, por exemplo, a 

Resolução n° 58/76, do Ministério da Educação, que decretou que o ensino de Língua 

Estrangeira Moderna nas escolas fosse obrigatório no Colegial, mas não no Ginásio. Em 

1996, foi Publicada a Lei de Diretrizes e Bases – LDB 9.394/96 que tornou o ensino de 

línguas obrigatório a partir da 5ª série do Ensino Fundamental. No Ensino Médio, foram 

incluídas duas línguas estrangeiras modernas: uma escolhida pela comunidade escolar, e uma 

segunda, opcional. 

Em 1998, com a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de 5ª a 8ª 

série, foi instituído um conjunto de objetivos sobre o ensino de Língua Estrangeira com base 

no princípio da transversalidade. Neste documento, sugere-se uma abordagem 

sociointeracional como modelo para o ensino. Para compreender o princípio de 

Transversalidade, recorremos aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) que 

complementam a LDB. Estes apresentam objetivos que se baseiam no princípio da 

transversalidade, destacando questões como a relação entre a escola e a juventude, a 

diversidade cultural, os movimentos sociais, o problema da violência, o tráfico e uso de 

drogas, a superação da discriminação, educação ambiental e para a segurança, orientação 

sexual, educação para o trabalho, tecnologia da comunicação, realidade social e ideologia. 

Além disso, sugerem, para o ensino de língua estrangeira, uma abordagem sociointeracional, 

com ênfase no desenvolvimento da leitura, justificada pelas condições das salas de aula da 

maioria das escolas brasileiras, como carga horária reduzida, classes superlotadas, pouco 

domínio da habilidade oral pela maioria dos professores, material didático reduzido,  etc. 

(REVISTA HELB, 2010). 

No ano de 2000, na edição dos PCNs voltados ao Ensino Médio, a Língua 

Estrangeira assumiu a função de veículo de acesso ao conhecimento, de modo a levar o aluno 

a comunicar-se. Nessa perspectiva, o ensino de Língua Estrangeira sofre mudanças tanto no  
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que diz respeito ao método de ensino, quanto à definição de quais línguas deveriam incluir-se 

no sistema educativo brasileiro.  

No caso específico do espanhol, sua oficialização vai se dá com a Lei nº 11.161, de 

05 de agosto de 2005, a qual institui a obrigatoriedade do seu ensino. A meta estabelecida é 

que fosse implantada em cinco anos, de acordo com a peculiaridade de cada região. Neste 

percurso histórico, observamos que diversos acontecimentos contribuíram para o ensino de 

línguas. Por este panorama, percebemos que várias foram as abordagens, as resoluções e as 

leis sobre o ensino de Línguas Estrangeiras.  

Apresentaram-se também vários métodos ou metodologias, tais como: a Metodologia 

tradicional (MT), que é considerada como a clássica do ensino de línguas, em que se foca a 

gramática-tradução (regras, memorização do vocabulário, ditados etc.); a Metodologia direta 

(MD) que tem como foco a escrita e a oralidade, não havendo ênfase na tradução; a 

Metodologia áudio-oral (MAO) ou áudio-lingual, cujo foco centra-se na fala e fundamenta-se 

na psicologia behaviorista de Skinner (estímulo-resposta); a Metodologia áudio-visual 

(MAV), enfatiza a competência linguístíca e está assemelhada à Metodologia comunicativa 

(MC), pois vai mais além das estruturas linguísticas, uma vez que se direciona ao discurso e 

tem como proposta que, além de estudar o texto, devam ser consideradas as condições em que 

este foi produzido e a interpretação do mesmo (CESTAURO, s/d). 

 

1.2 A inclusão do espanhol como língua estrangeira no sistema educativo brasileiro  

 

Ao observar a inclusão da Língua Espanhola oficialmente no sistema educacional 

brasileiro, há de se considerar uma série de outros acontecimentos importantes, tais quais: a 

criação do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) na América Latina e o incremento das 

relações bilaterais entre Brasil e Espanha. De modo que, como afirma Matos (citado por 

SEDYCIAS, 2005), “a situação atual do ensino do espanhol no Brasil é motivo de júbilo para 

quem acredita na necessidade de sustentar-se, fortalecer-se, e cultivar-se a diversidade 

lingüística, num mundo ameaçado pela extinção de idiomas e respectivas culturas” (p. 09). 

Chacon (1996), ao tratar da integração entre os países da América Latina, justifica a 

necessidade dessa integração, afirmando que: 

 

Veríssimo dizia querer “sair da insulação”, do mútuo isolamento do Brasil e 
de seus vizinhos, por necessidade do “conhecimento da cultura da América 
Latina e de suas Literaturas, por nós quase inteiramente ignoradas. Essa  
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ignorância recíproca”. Contudo, são povos “que, com o natural progresso 
que irão tendo forçosamente as suas comunicações e recíproco 
conhecimento, estão destinados, num futuro mais ou menos demorado, a se 
relacionarem mais estreitamente do que até aqui, a se freqüentarem a 
tratarem mais de perto, ainda intimamente, mediante o intercâmbio, não só 
comercial, e a mútua atividade econômica, mas espiritual e literária”.  
(VERÍSSIMO in CHACON, 1996, p. 19).   

 

Salientamos, portanto, a ideia de Veríssimo ao referir-se à necessidade, tanto do 

Brasil quanto dos seus países vizinhos, do “conhecimento da cultura da América Latina e de 

suas Literaturas”, uma vez que são quase que totalmente desconhecidas. Nesse sentido, 

aprender uma língua também implica conhecer sua cultura, e a melhor forma para tanto seria 

por meio da literatura, já que é ela prova viva de uma cultura (SANTORO, 2007). Desse 

modo, para se construir uma aprendizagem significativa de uma língua, é fundamental a 

incorporação do texto literário como objeto de ensino-aprendizagem.  

Nesse sentido, a situação atual do espanhol em terras brasileiras é de progresso e 

prestígio crescentes, o que se reflete na demanda de cursos em todos os níveis (SEDYCIAS, 

2005, p. 11). Isso se configura no entendimento de que há uma necessidade de se procurarem 

caminhos novos para dar conta dessa demanda do espanhol e, sobretudo, de se criarem 

maneiras de ensinar, que possibilitem a construção de uma aprendizagem significativa. Logo, 

compreendemos a necessidade de se estudarem alternativas que possam contribuir para o 

processo ensino-aprendizagem da língua espanhola, independentemente dos interesses 

político-econômicos que influenciaram ou possam influenciar na obrigatoriedade dessa língua 

no currículo oficial brasileiro. 

Nessa perspectiva, as instituições educativas necessitam focar em metodologias de 

ensino, assim como em elaboração de materiais didáticos para um ensino eficiente de língua 

estrangeira.  Esse entendimento leva em conta que, para aprendizagem de uma língua, o aluno 

não deve se restringir a decorar um sistema de regras e códigos gramaticais, mas aprendê-la 

enquanto processo de interação dos sujeitos entre si e de suas culturas. 

 

1.3 O texto literário no ensino de línguas: pelos caminhos já percorridos 

 

No ensino de línguas, existem diversas metodologias ou abordagens acerca do 

processo ensino-aprendizagem de uma língua utilizando textos literários. Citamos, como 

exemplo, a pesquisa de Serrani (2005), que, no estudo sobre antologias bilíngües, justifica a 

utilização de literatura “pelo princípio de que quanto mais amplo o leque de gêneros 
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discursivos trabalhados, mais amplo será o desenvolvimento da capacidade textual-

discursiva” (p.  11), por isso a autora posiciona-se a favor do uso também de textos literários, 

numa perspectiva discursiva, já que assim ele é focalizado em relação ao contexto histórico-

social em que é produzido. Para a autora: 

 

Também, é preciso pensar que o fato de proporcionar ao leitor prazer ou 
experiências singulares com a linguagem – não vinculadas a objetivos 
funcionais específicos faz parte das condições de produção do discurso 
literário. Dado que prazer e interesse propiciam concentração, tais textos são 
pedagogicamente valiosos, sobretudo se abordados de uma perspectiva não-
normativista. Esses argumentos vão na direção de re-admitir textos literários 
nas aulas de língua. (SERRANI, 2005, p. 12). 

 

Corroboramos  com a autora, na medida em que entendemos que os textos literários, 

ao proporcionarem o prazer da leitura, são proveitosos no ensino de língua estrangeira. Com 

sua afirmação, Serrani (2005), polemiza o fato de que os enfoques nocionais – funcionais – 

enfoque do ensino de línguas que dá prioridade à interação como meio e objetivo da 

aprendizagem – tendem a não favorecer o uso do texto literário no ensino de língua tanto 

estrangeira, quanto materna,  pois esse enfoque considera o texto literário como não 

comunicativo, argumentando que tem relativamente pouca aplicação em usos funcionais da 

linguagem. 

A pesquisa de Santoro (2007) defende a diluição da dicotomia língua/literatura ao se 

referir à grande “questão da relação [...], entre o texto literário e a língua de que é feito”. 

Segundo ela, “a língua não seria pensável sem a literatura e a literatura não seria possível sem 

a língua”, especificamente no caso de ensino de língua estrangeira, pois, para a autora, 

língua/literatura “ambas encontram-se no texto literário”. E ainda que: “o texto literário 

enquanto a realização de todas as possibilidades da linguagem deveria ser essencial nos cursos 

de língua” (SANTORO, 2007, p. 11-12). 

Para a autora, as abordagens do texto literário na perspectiva do método tradicional 

apresentam-no como modelo perfeito de escrita a seguir, a imitar. Nessa perspectiva, essa 

construção é compreendida como objeto de “veneração”, portanto, inalcançável. Isso talvez 

justifique o fato de o ensino da literatura nas aulas de língua estrangeira se dar nos níveis 

avançados, já que, nesse sentido, “a língua (fácil) antecede a literatura (difícil)” (SANTORO, 

2007, p. 19). Na abordagem comunicativa – visão adotada no ensino de línguas que prima 

pelo foco no sentido, ou seja, no significado, na interação entre os falantes, sua intenção e 

funções linguísticas – o texto literário não é considerado “comunicativo”. Diferentemente, 
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adotamos os aportes significativos de Santoro (2007), quanto ao enfoque sobre o ensino de 

literatura na língua estrangeira e a valorização do ensino tanto da língua quanto da literatura 

enfatizando, principalmente, essa perspectiva que enfoca o texto literário.  

Pinheiro (2007), ao tratar sobre o trabalho com textos literários em sala de aula de 

língua materna, especificamente com poesia, discorre sobre a experiência vivenciada durante 

sua trajetória docente, em escolas de ensino fundamental e médio, assim como no ensino 

superior, nos cursos de Letras, e apresenta-nos as dificuldades de professores e alunos no 

modo como lidar com a leitura de poesia. O autor nos fala sobre a importância de se trabalhar 

com essa construção estética, ao mesmo tempo em que oferece sugestões metodológicas para 

o ensino da poesia. Denuncia, ainda, as debilidades peculiares nesse ensino, marcadas pela 

ausência da poesia nas salas de aula. No entanto, diferentemente da ideia que se vem tendo de 

que os alunos não gostam de ler poemas, Pinheiro vem mostrar-nos a boa receptividade da 

comunidade estudantil para com o texto poético. Nesse sentido, ele nos chama à atenção para 

o fato de que: 

 

É evidente que vale a pena trabalhar a poesia na sala de aula. Mas não 
qualquer poesia, nem de qualquer modo. Carecemos de critérios estéticos na 
escolha das obras ou na confecção de antologias. Não podemos cair no 
didatismo emburrecedor e no moralismo que sobrepõe à qualidade estética 
determinados valores. (PINHEIRO, 2007, p. 20). 
 

Desse estudo, é importante ressaltar o tratamento que o pesquisador dispensa à 

qualidade estética, assim como à atuação do professor no ensino, quando afirma que aquele 

que não sabe as funções da poesia em nossa vida dificilmente vivenciará a poesia com seus 

alunos. Nesse sentido, convém citar Rosa (2007), que, ao comentar a obra de Pinheiro, afirma 

que, apesar dos obstáculos no trabalho com a poesia, essa experiência (poesia-educação) 

forma e sensibiliza os diversos indivíduos para a vida. 

Todos esses trabalhos mencionados nos são exemplos de experiências desenvolvidas 

no contexto da sala de aula, em realidades distintas, cuja materialidade de trabalho é o texto 

literário. Diante desse entendimento, podemos dizer que a literatura, assim como demonstrado 

em tais estudos, pode promover, por meio da leitura do próprio texto, uma sensibilidade que 

permite ao aluno inferir sentidos por intermédio da interação com o texto, estabeleça uma 

relação da literatura com a língua estudada. 
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1.4 Sobre o texto literário  

 

Vários, são os trabalhos em relação à utilização do texto literário no ensino de língua 

tanto materna quanto estrangeira. O trabalho com a leitura literária, segundo Jouve (2002, p. 

137), “supõe uma cultura”; nesse sentido “a leitura literária tem, portanto, um duplo interesse 

em nos mergulhar numa cultura e fazer explodir os limites”, por outro lado o “texto literário 

remete sempre uma pluralidade de significações”, e isso é enriquecedor para o plano 

intelectual e investe no imaginário. 

Entendemos que o texto literário se caracteriza pela sua especificidade estética, ou 

seja, está aberto a inúmeras interpretações, mas isso não quer dizer, contudo, que se permita 

qualquer leitura. Em outras palavras, o texto literário tem um caráter múltiplo e 

plurissignificativo, permitindo, assim, que através deste, o leitor se torne um agente ativo já 

que ele tem diversas possibilidades de dar significações ao texto; posto que não se possa 

reduzir, limitar as interpretações do texto a uma única, tanto quanto não se autoriza varias 

leituras, pois, 

 
[...] O texto literário remete sempre a uma pluralidade de significações [...]. 
O leitor dispõe assim de certa latitude quanto a sua interpretação. A leitura 
literária é, mais do que qualquer uma, marcada subjetivamente: 
enriquecedora no plano intelectual, autoriza também o investimento 
imaginário [...]. De essa forma desenha se para cada indivíduo um espaço 
ambíguo onde graças à leitura, o psíquico e o social reformulam suas 
relações.  [...] “a modelização por uma experiência de realidade fictícia”. 
Trata-se aqui do papel pedagógico da leitura. Modelizar uma situação é 
propor ao leitor experimentar no modo imaginário uma cena que ele poderia 
viver na realidade: a leitura, em outras palavras, permite “experimentar” 
situações. (JOUVE, 2002, p. 137-138). 

 
 

Diante do exposto, observamos que o texto literário, haja vista as suas características 

provocam no leitor, diversas nuances que vão desde a imaginação, passando pelas 

experiências vividas pelo leitor, configurando-se no papel pedagógico/mediação de outros 

mais experientes, dado o caráter de interação atribuído ao ato de ler. Assim sendo, a interação 

que ocorre entre texto e leitor, de modo que este último no ato da leitura participa ativamente 

da construção e atribuição de sentido ao lido.  

Na perspectiva pedagógica, a leitura de literatura permite-nos “experimentar”, 

mesmo que sejam no imaginário, situações que poderiam ser vivenciadas na “realidade” 

(JOUVE, 2002, p. 137). 
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Como os textos literários são importantes na possibilidade de conhecimento da 

cultura de uma língua em estudo, vemos ainda que eles possibilitem, além disso, a apreensão 

de  dimensões universais, sociais, históricas e ideológicas, pois estas são também 

materializadas por meio da linguagem. Segundo Filho (2003, p. 7-8): 

 

O texto literário é um objeto de linguagem ao qual se associa uma 
representação de realidades físicas, sociais e emocionais mediatizadas pelas 
palavras da língua na configuração de um objeto estético. O texto repercute 
em nós na medida em que revele emoções profundas, coincidentes com as 
que em nós se abriguem como seres sociais. O artista da palavra, copartícipe 
da nossa humanidade, incorpora elementos dessa dimensão que nos são 
culturalmente comuns [sic]. 

 

Logo, o texto literário é uma forma de linguagem, isto é, tem a língua como suporte. 

Quando nos referimos a este tipo texto, deparamo-nos com um fenômeno que, de acordo com 

Filho (2003, p. 29), “se efetiva na inter-relação autor/texto/leitor”. Temos também nessa linha 

de pensamento a Serrani (2005), Santouro (2007), Jouve (2002) e Pinheiro (2007); mesmo 

que eles trabalhem com metodologias diferentes tem em comum a idéia de que “o texto 

literário como uma forma de linguagem, isto é, tem a língua como suporte”.  

Ressaltamos a complexidade que tais textos apresentam, uma vez que são 

considerados, ao mesmo tempo, “um objeto linguístico e objeto estético” (cf. FILHO, 2003, p. 

37-8); portanto, a “multissignificação” ou polissemia é uma marca, dentre outras, que 

determina o texto literário. Assim, nos textos literários, existe um predomínio da conotação, 

mas, além disso, esses textos estão vinculados ao contexto sócio-cultural, à ideologia e à 

história de um povo.  

Conforme Filho (2003):  

 

O texto literário se vincula [...] a um universo sócio-cultural e a dimensões 
ideológicas; sua natureza envolve mutações no tempo e no espaço; ele tem 
uma língua como ponto de partida e chegada; as línguas acompanham as 
mudanças culturais; mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, mudam as 
pessoas, os povos, a linguagem: a literatura, manifestação cultural, 
acompanha as mudanças da cultura de que é parte integrante e altamente 
representativa. A literatura traz a marca de uma variabilidade específica, seja 
a nível de discursos individuais, seja a nível de representatividade cultural. E 
não nos esqueça de que, na base da literatura, está a permanente invenção. 
(FILHO, 2003, p. 44). 

 



28 
 

Nesse sentido, observamos que os textos literários estão intimamente ligados à 

cultura, que tem como um de seus instrumentos a língua, e, sendo assim, a literatura 

acompanha as mudanças da cultura de uma determina sociedade. 

 

1.4.1 Múltiplas visões da literatura: o foco na poesia 

 

O fato de textos serem tidos como literários, leva-nos aqui a perguntarmo-nos: o que 

é literatura?  Para uma definição concreta é necessário abordar a sua natureza, estabelecer 

suas funções e diferenciações específicas das demais formas de arte. Logo, definir literatura 

não é simples, uma vez que a literatura tem adquirido diferentes concepções no transcorrer do 

tempo. 

Inúmeras são as tentativas de definir a literatura, as quais remontam à Grécia Antiga. 

Contudo, mesmo nos dias atuais, não há um consenso quanto a uma definição comum. As 

concepções e, principalmente, as indagações em torno da literatura emanam desde Aristóteles, 

já na sua obra Arte poética, na qual propõe o conceito de mímese1, como principal modo de 

explicar o fenômeno literário. 

Em linhas gerais, poderíamos tomar como definição para literatura, aquilo que nos 

propõe Compagnon (2006, p. 37), a qual como arte vale-se da linguagem como ponto de 

partida ou elemento de expressão. Sendo algumas características dessa forma de linguagem 

poética: a polissemia, a ficcionalidade e o estranhamento que pode ocasionar no seu leitor. 

Então, podemos entender “a literatura como um consenso, mas que produz também a 

dissensão, o novo, a ruptura”. Da mesma maneira que há dificuldade de definir a literatura, 

encontramo-la também para a definição de poesia, especialmente, se considerarmos as 

diferentes correntes de estudos: estruturalistas, semiológicos, sociológicos etc. O campo é 

repleto de confins instáveis e, desse modo, cabe ao estudioso adotar uma posição nesses 

estudos. 

Na Arte Poética, Aristóteles (1998, p. 244), apresenta duas razões possíveis que 

deram origem à poesia. A primeira seria a imitação, a qual é inerente ao ser humano e o 

possibilita não só o acesso aos conhecimentos como também a experiência do prazer. A 

segunda seria o gosto pelos elementos rítmicos do poema, o encanto pela harmonia, adquirida 

por meio da métrica, da rima, do ritmo etc. Nesse sentido, a concepção aristotélica nos oferece 

                                                 
1 Nesta pesquisa, partimos do conceito de mímese como uma representação de realidades diversas, no momento 
em que o texto poético e o leitor interagem e são atribuídos ou (re) construídos sentidos.  
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encaminhamentos para a formulação de um conceito sobre poesia do ponto de vista da forma, 

entretanto não devemos desconsiderar também os aspectos temáticos que envolvem a poesia. 

Assim, parece pertinente retomar aqui o pensamento de Eliot (1991, p. 28): 

 

As pessoas suspeitam às vezes de qualquer poesia com um propósito 
particular, isto é, a poesia em que o poeta defende conceitos, sociais, morais, 
políticos ou religiosos, assim como outras pessoas julgam amiúde que 
determinada poesia seja autêntica só porque exprime um ponto de vista que 
lhes apraz. Eu gostaria de dizer que a questão relativa ao fato de o poeta 
estar utilizando sua poesia para defender ou atacar determinada atitude social 
não interessa. O mau verso pode obter fama temporária quando o poeta 
reflete uma atitude popular do momento; mas a verdadeira poesia sobrevive 
não apenas à mudança da opinião pública como também à complexa 
extinção do interesse pelas questões com as quais o poeta esteve 
apaixonadamente envolvido. 

 

A percepção de Eliot sobre o que realmente é importante ao olhar a poesia é 

interessante. Através dela, podemos retirar um encaminhamento para um possível conceito 

para o que é considerado realmente poesia. Segundo Eliot (1991, p. 29), na poesia, “há 

sempre comunicação de alguma nova experiência, ou uma nova compreensão do familiar, ou 

a expressão de algo que experimentamos e para o que não temos palavras – o que amplia a 

consciência ou apura nossa sensibilidade”. A poesia proporciona algo mais para a vida, isto é, 

ela ultrapassa o simples prazer. Logo, “qualquer poeta, haja sido ele grande ou não, tem algo a 

nos proporcionar além do prazer, pois se for apenas isso, o próprio prazer pode não ser da 

mais alta espécie” (ELIOT, 1991, p. 29). 

Assim, a literatura e a poesia, pelos propósitos aqui estabelecidos, podem ser vistas 

como uma materialidade linguística que se situa no campo de subversão da própria língua, 

conforme Barthes (2000), mas acrescida de um elemento particular de um determinado povo e 

sua cultura. Diante do exposto é que nos perguntamos: Qual é a importância de trabalhar com 

leitura poética na sala de aula de Língua Estrangeira? Para tentarmos dar uma resposta a essa 

questão recorremos a Eliot (1991), que no ensaio A função da poesia afirma que    

 

a poesia difere de qualquer outra arte por ter um valor para o povo da mesma 
raça e língua do poeta, que não pode ter para nenhum outro. É verdade que 
até a música e a pintura tem um caráter local e racial; mas decerto, as 
dificuldades de apreciação dessas artes, para um estrangeiro, são muito 
menores. É verdade, por outro lado, que os textos em prosa têm um 
significado em suas próprias línguas que se perde na tradução; mas todos 
sentimos que perdemos muito menos ao lermos uma novela traduzida do que 
um poema vertido de outro idioma. (p. 29-30). 
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Antes de ir adiante, faz-se necessário aqui entendermos que esse propósito de 

intraduzibilidade, defendido pelo teórico, poderia nos servir de contra-argumento para o que 

estamos apresentando. No entanto, o fato de não estarmos trabalhando especificamente com 

tradução, faz desse argumento justificativa favorável, já que o campo no qual esta pesquisa se 

situa é o da inserção do texto poético nas aulas de Língua de Estrangeira. Nessa perspectiva, é 

que podemos considerar a poesia como matéria representativa da cultura de um povo, 

materializada pela sua língua. Lembramos que:  

 

O impulso concernente ao uso literário das linguagens dos povos começa 
com a poesia. E isso parece absolutamente natural quando percebemos que a 
poesia tem a ver fundamentalmente com a expressão do sentimento e da 
emoção; e é esse sentimento e emoção são particulares, ao passo que o 
pensamento é geral. É mais fácil pensar do que sentir numa língua 
estrangeira.  Por isso, nenhuma arte é mais visceralmente nacional do que a 
poesia. [...] poesia, que é o veículo do sentimento. Eu disse precisamente 
“sentir numa nova língua”, e apreendi dizer algo mais do que apenas 
“expressar seus sentimentos numa nova língua”. Um pensamento expresso 
numa língua diversa pode ser praticamente o mesmo pensamento, mas um 
sentimento ou uma emoção expressos numa língua diferente não são o 
mesmo sentimento nem a mesma emoção. (ELIOT, 1991, p. 30). 
 

Assim, podemos entender que a leitura de poesia em aulas de Língua Estrangeira é 

importante, porque, por seus elementos estruturais, pelo ritmo, pela melodia, pelo modo de 

falar de uma língua se expressam a personalidade de um povo, o que faz aproximarmo-nos da 

sua cultura, já que, ainda segundo mesmo autor, “podemos dizer que a tarefa do poeta, como 

poeta, é apenas indireta com relação a seu povo: sua tarefa direta é com a sua língua, 

primeiro, para preservá-la, segundo para distendê-la e aperfeiçoá-la”. (ELIOT, 1991, p. 31). 

Conforme Eliot (1991, p 36), “pode ocorrer que o estudo da poesia de um outro povo 

seja particularmente instrutivo. Eu disse que há qualidades poéticas em cada língua que só 

podem ser entendidas por aqueles que dela são nativos”. Se for nesse sentido restrito, o 

trabalho com textos literários não seria proveitoso para o ensino de uma língua estrangeira.  

Mas, se estamos aprendendo outro idioma, será que não seria interessante 

aprendermos além do domínio vocabular, também a capacidade de pensar por meio dela? 

Novamente, podemos recorrer ao próprio Eliot como resposta a esta questão:  

 

 

[...] há também um outro lado da questão. Descobri algumas vezes, ao tentar 
ler uma língua que não conhecia muito bem, que não conseguia compreender 
um texto em prosa senão na medida em que o digeria conforme os padrões 
do professor: ou seja, eu estava seguro quanto ao significado de cada 
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palavra, dominava a gramática e a sintaxe, e podia então decifrar a passagem 
em inglês. Mas descobri também algumas vezes que um texto poético, que 
eu não conseguia traduzir, incluindo muitas palavras que não me eram 
familiares e orações que eu não conseguia interpretar, comunicava-me algo 
vívido e imediato, que era único, distinto de qualquer coisa em inglês — 
algo que eu não podia transcrever em palavras e, não obstante, sentia que 
compreendera. E ao aprender melhor aquela língua, descobri que essa 
impressão não era ilusória, ou algo que eu imaginasse existir na poesia, mas 
algo que estava de fato ali. (ELIOT, 1991, p. 36).  

 

Nesse sentido, podemos pensar que por meio da poesia existem possibilidades reais 

de penetração na cultura de um outro povo.  É por esta perspectiva que visamos aqui o 

trabalho com a leitura da poesia de César Vallejo.  

De outro modo, atribuímos à poesia uma qualidade originária do prazer que exerce 

no leitor, ou seja a expressão de emoções. No entanto, quando falamos da ideia de prazer que 

a poesia nos desperta, estamos estabelecendo relações não só de uma ordem do sentimento, 

mas da ordem poesia e vida; é a vivência da poesia que produz prazer em seu leitor, prazer 

esse que, para que aconteça, segundo Berkeley (citado por BORGES, 2000), é importante ter 

em conta o entendimento de “que o gosto da maçã não estava nem na própria maçã - a maçã 

não pode ter gosto por si mesma - nem na boca de quem come. É preciso um contato entre 

elas”. (p. 12).  

Deste modo, fazemos referência à relação do texto com o leitor e enfatizamos a 

importância desta relação, já que o texto, por si só, “é um conjunto de símbolos mortos. E 

então aparece o leitor certo, e as palavras – ou antes, a poesia por trás das palavras, pois as 

próprias palavras são meros símbolos – saltam para a vida, e temos uma ressurreição da 

palavra” (BORGES, 2000). Também para Borges (2000), poesia e linguagem complementam-

se. Desse ponto de vista, é importante destacar que a linguagem muda da mesma forma como 

muda o leitor, de tal modo que, cada vez que se entra em contato com a poesia, será uma 

experiência nova.  

Nessa perspectiva, trazemos à tona uma citação de Paz (1982), quanto à 

materialização da poesia no poema. Ele nos lembra que “a unidade da poesia só pode ser 

apreendida através do trato desnudo com o poema” (p. 16), levando em conta que nem sempre 

o poema – obra construída sob as leis da métrica – contém poesia. Para o autor, o poema é 

algo que está além da linguagem: 

 

É uma possibilidade aberta a todos os homens, qualquer que seja seu 
temperamento, seu ânimo ou sua disposição. No entanto, o poema não é 
senão isto: possibilidade, algo que só se anima ao contacto de um leitor ou  
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de um ouvinte. Há uma característica comum a todos os poemas, sem a qual 
nunca seriam poesia: a participação. Cada vez que o leitor revive realmente o 
poema, atinge um estado que podemos na verdade, chamar de poético. A 
experiência pode adotar esta ou aquela forma, mas é sempre ir além de si, 
um romper os muros temporais, para ser outro. [...] O poema é mediação: 
graças a ele, o tempo original, pai dos tempos, encarne-se num momento. A 
sucessão se converte em presente puro, manancial que se alimenta a si 
próprio e transmuta o homem. A leitura do poema mostra grande semelhança 
com a criação poética. O poeta cria imagens, poemas; o poema faz do leitor 
imagem, poesia. (PAZ, 1982, p. 29-30).  

  

Desse modo, o poema, enquanto artefato artístico, uso diferenciado com a 

linguagem, possibilita a materialização da poesia. Assim, diante do que foi abordado, 

compreendemos a literatura como uma forma de manifestação artística do homem, logo 

situada num tempo, numa sociedade, numa experiência de vida, num ideal. 

 

1.5 O planejamento e o processo de ensino da leitura literária 

 

Neste item, apresentamos algumas concepções sobre o planejamento e sua 

importância no processo de ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira através da leitura 

literária. Para trabalhar com a leitura de textos literários na sala de aula, devemos ter em conta 

diversos aspectos, já que uma diversidade de fatores intervém nessa prática. Dentre esses 

aspectos, podemos citar a relação teoria-prática, cujo planejamento, segundo Sampaio (2005), 

se constitui em instrumento mediador nessa relação em sala de aula. De modo que o 

planejamento e a mediação funcionam como duas faces da mesma moeda.   

Sabemos que, no trabalho pedagógico em sala de aula, especialmente no trabalho 

com a leitura, o professor deve fundamentar-se no plano de aula, enquanto instrumento de 

reflexão sobre a teoria e a prática. Lembramos, portanto, que o professor na sala de aula tem a 

função de mediador e, como tal, deve buscar estratégias pedagógicas que contribuam para o 

ensino de leitura, a fim de lograr uma aprendizagem significativa por parte dos alunos.  

Assim, é que diversos elementos devem ser pensados, no momento do planejamento, os quais 

vão interferir no processo de ensino-aprendizagem. Esses elementos vão desde o momento de 

ingressar à sala de aula até a escolha do material de estudo (textos) e as atividades previstas 

no início, durante e o término do processo. 

O planejamento, como processo que antecede às ações, tem como função organizar 

de modo qualitativo e estruturado a prática pedagógica, cujas intervenções devem estar  
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sistematizadas e orientadas para a obtenção de resultados positivos. Logo, o plano de aula 

envolve um conjunto de operações mentais, dinâmicas, estratégicas e contínuas. 

No planejamento, predeterminamos e registramos os procedimentos adotados para 

facilitar o processo de aprendizagem na sala de aula. Para tanto, necessitamos de objetivos 

claros e precisos, a fim de que possamos alcançá-los. O processo de ensino-aprendizagem de 

uma língua envolve diversos elementos, os quais devem ser levados em conta no momento da 

elaboração do plano de aula, tais como, os objetivos, os conteúdos, as estratégias didáticas, a 

seleção de materiais e recursos a serem utilizados.  

Nesse sentido, ao trabalharmos com a leitura de textos literários em sala de aula de 

Língua Espanhola, enfocamos ser o planejamento uma categoria necessária à mediação entre 

teoria e prática, assim como entre professor e aluno. Quando nos relacionamos ao texto 

literário, em se tratando da poesia, é necessário lembrar o papel do professor enquanto leitor 

desses textos, uma vez que os textos literários sobrevivem ao tempo mediante seu público 

leitor. É preciso levar em conta que a poesia é um gênero de texto que merece destaque no seu 

estudo, uma vez que exige do leitor uma carga de compreensão mais complexa devido as suas 

qualidades estéticas e literárias. Com isso, cabe ao professor criar condições para a 

manifestação desse tipo de texto nas suas aulas, de modo que o aluno possa despertar para o 

gosto de ler. Assim, 

 

Muitas das condições apontadas como essenciais para leitura de poesia são 
também indispensáveis para o ato de leitura em geral. Acreditamos que a 
leitura do texto poético tem peculiaridades e carece, portanto, de mais 
cuidados do que o texto em prosa. Não se trata de valorizar mais este ou 
aquele gênero literário. Trata se de estar atento a procedimentos e cuidados 
específicos que convêm a cada gênero. Tendo em vista que a poesia é dos 
gêneros literários mais distantes da sala, a tentativa de aproximá-la dos 
alunos deve ser feita de forma planejada. Deve-se pensar que atitude se 
tomará, que cuidados são indispensáveis e, sobre tudo que condições reais 
existem para realização do trabalho. (PINHEIRO, 2007, p. 25).   

  

Segundo Pinheiro, se a poesia é vista como uma arte difícil e muito subjetiva, o que 

leva a afastar o leitor, ao invés de aproximá-los, cabe então aos professores criar caminhos 

que possam minimizar esse distanciamento. E uma possibilidade seria apostar na 

sensibilidade de cada aluno/pessoa. Espera-se que os professores, em seu planejamento, 

incorporem essa metodologia à sua prática pedagógica, de modo que o estudo da língua não 

se circunscreva a uma abordagem puramente gramatical ou eminentemente estruturalista, mas 
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que possibilite outros caminhos novos, com a finalidade de lograr uma formação integral 

como leitor. 

 

1.5.1 Concepções de linguagens e o ensino de línguas  

 

Diante da diversidade de trabalhos possíveis com a leitura de textos literários, 

planejamos nossas sessões de maneira a estabelecer a inter-relação teoria-prática Nesse 

sentido, fizemos um plano de aula das sessões de leitura, enfocando os objetivos, os 

conteúdos e a metodologia adotada na implementação das mesmas. Porém, no tocante ao 

ensino de línguas, faz-se necessário que o professor tenha consciência da concepção de 

linguagem que assume, de modo que possa direcionar sua ação pedagógica, considerando o 

público leitor, as condições de manifestação do texto e do contexto de sua própria sala de 

aula, conforme afirma Travaglia (1996): 

 

[...] a maneira como o professor concebe a linguagem e a língua [...] altera 
em muito o como se estrutura o trabalho com a língua em termos de ensino. 
A concepção de linguagem é tão importante quanto à postura que se tem 
relativamente à educação. (TRAVAGLIA, 1996, p. 21).  

 

Embora o autor se refira ao ensino de língua materna, estamos certos de que seu 

pensamento também se ajusta ao ensino de língua estrangeira. Por isso, é importante que o 

professor tanto de língua materna, quanto de língua estrangeira tenha clara essa conceituação 

sobre a língua e a linguagem, já que, com base nisso, ele determinará sua maneira de trabalhar 

em sala de aula. Travaglia (1996) menciona três perspectivas de compreensão sobre a 

linguagem e a língua.  A primeira, de um ponto de vista psicologizante, toma a linguagem 

como “expressão do pensamento”. Nesse sentido, 

 

as pessoas não se expressam bem porque não pensam. A expressão se 
constrói no interior da mente, sendo sua exteriorização apenas uma tradução. 
A enunciação é um ato monológico, individual, que não é afetado pelo outro 
nem pelas circunstâncias que constituem a situação social em que a 
enunciação acontece. As leis da criação lingüística são essencialmente as leis 
da psicologia individual, e da capacidade de o homem organizar de maneira 
lógica seu pensamento dependerá a exteriorização desse pensamento por 
meio de uma linguagem articulada e organizada. Presume-se que há regras a 
serem seguidas para a organização lógica do pensamento e 
conseqüentemente, da linguagem. (TRAVAGLIA, 1996, p. 22). 
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Portanto, neste conceito de linguagem, o modo como o texto é concebido independe 

da situação de comunicação e do outro para que lhe seja atribuído um sentido. Como as 

circunstâncias em que falamos e o outro são desconsiderados nesse processo de comunicação, 

o processo de enunciação é visto como ação monológica e particular. Um professor com essa 

concepção, possivelmente, aplicaria a metodologia tradicional que é considerada como a 

clássica do ensino de línguas, em que se foca a gramática–tradução (regras de memorização 

do vocabulário, ditados, etc.)  

Outra perspectiva, que o autor nos aponta, é a que concebe a “[...] linguagem como 

instrumento de comunicação, como meio objetivo para a comunicação”. Desse modo: 

 

O falante tem em sua mente uma mensagem a transmitir a um ouvinte, ou 
seja, informações que quer que cheguem ao outro. Para isso ele a coloca em 
código (codificação) e remete para outro através de um canal (ondas sonoras 
ou luminosas). O outro recebe os sinais codificados e os transforma de novo 
em mensagem (informações). É a decodificação. (TRAVAGLIA, 1996, p. 
22-3).   
  

Por este conceito, a língua é vista como um código, cabendo ao interlocutor 

simplesmente decodificar os sinais linguísticos expressos pelo locutor, sem levar em conta 

sua utilização na fala e o desempenho. Assim, a língua é vista como um conjunto de signos, 

regido por regras internas. Nesse sentido, para que aconteça a comunicação, devemos 

simplesmente dominar este código, assim como é necessário que o canal de comunicação 

funcione de modo perfeito. Aqui, provavelmente um educador utilize a metodologia direta 

MD que tem como foco a escrita e a oralidade. 

Numa terceira perspectiva para a concepção de linguagem, o mesmo autor afiança 

que ela pode ser compreendida “como forma ou processo de interação”. Assim, 

 

o que o indivíduo faz ao usar a língua não é tão-somente traduzir e 
exteriorizar um pensamento, ou transmitir informações a outrem, mas sim 
realizar ações, agir, atuar sobre o interlocutor (ouvinte/leitor). A linguagem é 
pois um lugar de interação humana, de interação comunicativa pela produção 
de efeitos de sentido entre interlocutores, em uma dada situação de 
comunicação e em um contexto sócio-histórico e ideológico. Os usuários da 
língua ou interlocutores interagem enquanto sujeitos que ocupam lugares 
sociais e “falam” e “ouvem” desses lugares de acordo com formações 
imaginárias (imagens) que a sociedade estabeleceu para tais lugares sociais. 
(TRAVAGLIA, 1996, p. 23).  
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Com base nessas perspectivas apontadas por Travaglia, ressaltamos que adotamos, 

no nosso trabalho, o interesse por esta última visão, qual seja: a da linguagem como processo 

de interação, pois entendemos ser a linguagem instrumento de constituição dos sujeitos no 

processo de interação social. Logo, a linguagem não se limita somente à tradução e à 

exteriorização do pensamento, ou à simples transmissão de informações. Nesse sentido, a 

linguagem é “um lugar de interação humana, de interação comunicativa pela produção de 

efeitos de sentidos entre interlocutores, em uma dada situação de comunicação e em um 

contexto sócio-histórico e ideológico” (TRAVAGLIA, 1996, p. 23).  

Assim, a linguagem como processo de interação é um princípio norteador para o 

nosso trabalho com a leitura de textos literários, em sala de aula de língua espanhola no 

ensino superior, desde o momento do planejamento do trabalho, assim como especificamente 

no momento da elaboração do plano das sessões de leitura. 

 
1.5.2 O plano de aula 

 

O plano de aula é a concretização da ação do planejamento e este tem a função de 

orientar a prática de ensino. Por isso, é um documento flexível, assim como também envolve 

contradições e desafios (GANDIN, 1994, p. 161).  

Planejar é uma atividade cognitiva e de natureza discursiva que apresenta um modo 

de operação em caráter dialógico. Nesse sentido, nas considerações sobre o planejamento, 

ressaltamos que em sala de aula a aprendizagem não é só individual, mas também social. 

Segundo Sacristán & Gómez (2000, p. 64): 

 
A função do professor/a será facilitar o surgimento do contexto de 
compreensão comum e trazer instrumentos procedentes [...] para enriquecer 
esse espaço de conhecimento compartilhado, mas nunca substituir o 
processo de construção dialética desse espaço, impondo suas próprias 
representações ou cerceando as possibilidades de negociação aberta de todos 
e cada um dos elementos que compõem o contexto de compreensão comum. 

 

Logo, a ação de planejar nos permite criar condições para uma aprendizagem 

significativa e para isto o professor deve possibilitar ao aluno o surgimento de um contexto de 

compreensão compartilhado, já que partimos do pressuposto de que a aprendizagem é um 

processo fundamental do ser humano e que implica emoções, pensamentos, ações, 

percepções, experiências, categorias culturais, representações sociais, dentre outros fatores.  
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Desse modo, a criação de um “espaço de compreensão comum requer um 

compromisso de participação por parte dos alunos/as e a do professor/a num processo aberto 

de comunicação” (SACRISTÁN; GÓMEZ, 2000, p. 64). 

 

1.5.3 A mediação 

 

Conforme já vimos, o planejamento, como instrumento de mediação, pressupõe a 

relação teoria-prática que regem o desenvolvimento do trabalho com a leitura do texto 

literário em sala de aula. Assim, a interação professor-aluno no processo de ensino-

aprendizagem é fundamental. Ela se materializa por meio da mediação pedagógica. Neste 

processo, o professor cumpre a função de facilitador para que o aluno obtenha uma 

aprendizagem significativa. Então, conforme nos diz Masetto (2003, p. 73-4), a 

 

relação entre os participantes do processo de aprendizagem (professores e 
alunos) torna-se uma ação em equipe, voltada para a consecução dos 
objetivos educacionais propostos. Uma relação que desenvolva entre 
professores e alunos o co-relacionamento pelo aprendizado, a parceria […]. 
Um relacionamento que permita a professores e alunos trazerem suas 
experiências, vivências, conhecimentos, interesses e problemas, bem como 
análises das questões para serem interpretadas e discutidas. 

 

Nesse sentido, é fundamental que a relação entre professor e aluno deixe de ser 

vertical e de imposição cultural e passe a ser de construção em conjunto de conhecimentos 

que se mostrem significativos para os participantes do processo.  (MASETTO, 2003). Dessa 

interação, emergirá uma relação professor-aluno capaz de promover possibilidades de 

construção de novos saberes. A realidade da mediação na sala de aula de leitura com textos 

literários não é diferente. Assim, na mediação em sala de aula de leitura de poesia, devemos 

levar em consideração determinados aspectos, tais como os modos de leitura e o trabalho com 

a (re) construção de sentidos do texto.  

 
1.5.4 A leitura como estratégia de ensino  
 

Enfocamos o processo de leitura de dois pontos de vista: o primeiro, focando a 

leitura em geral, e o outro, visando à leitura específica de textos literários. Temos assim, que, 

no processo de leitura, conforme Smith (1999, p. 19), a “informação visual”, nesta atividade, 

não é suficiente para a leitura. Ou seja, devemos enfocar para além da decodificação de 

palavras, pois a leitura abrange também o conhecimento de mundo. Além disso, o processo de 
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leitura envolve “outros tipos de informação que também são necessários, incluindo uma 

compreensão da linguagem relevante, conhecimento do assunto e uma certa habilidade geral 

em relação à leitura. Todos esses tipos de informação podem ser agrupados e chamados de 

“informação não-visual ” (1999, p. 20, grifos do autor).  

Nesse sentido, observamos que no ato de ler é necessário outro tipo de informação, 

denominada “informação não-visual”, que se complementa com a “informação visual”, pois 

é indispensável à inter-relação dessas informações. Para isto, é importante que o material 

utilizado seja significativo para o aluno e que a ele seja dada a oportunidade de prever 

possíveis significados do texto, uma vez que a “previsão é a eliminação antecipada de 

alternativas improváveis” (SMITH, 1999, p. 78).  

A leitura de textos literários, para Jouve (2002, p. 17), é entendida como “atividade 

complexa, plural que se desenvolve em várias direções”. Desse modo, esse autor a define 

como “processo neurofisiológico” (percepção, identificação, memorização e subjetivo) que 

antecipa as estruturas e interpreta; “processo cognitivo” (competência); e “processo afetivo”. 

Assim o processo de: 

 
Ler é, anteriormente a qualquer análise do conteúdo, uma operação de 
percepção, de identificação e de memorização dos signos. Ler é, já em si 
próprio, fortemente subjetivo. Assim, considerada no seu aspecto físico, a 
leitura apresenta se, pois, como uma atividade de antecipação, de 
estruturação e de interpretação. (JOUVE, 2002, p.18). 

 

 Nas palavras do autor, o ato de ler como processo neurofisiológico tem característica 

de ser subjetivo, e este aspecto físico é uma atividade de antecipação, que é adiantar, prever e 

organizar essas antecipações para assim fornecer um significado e compreender de uma forma 

especial. 

Um outro processo é o cognitivo que enfatiza um saber mínimo ou competência que 

o leitor deve possuir para continuar uma leitura, e ter certo conhecimento do mundo. Isso 

facilita o processo da leitura e compreensão de texto possibilitando ao professor um melhor 

desempenho durante suas atividades pedagógicas. Temos também o processo afetivo definido 

por Jouve da seguinte forma: 

 

O charme da leitura provém em grande parte das emoções que ela suscita. Se 
a recepção do texto recorre às capacidades reflexivas do leitor, influi 
igualmente – talvez, sobretudo – sobre sua afetividade. As emoções estão de 
fato na base do princípio de identificação, motor essencial da leitura de 
ficção. É por que elas provocam em nós admiração, piedade, riso, ou  
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simpatia que as personagens romanescas despertam o nosso interesse. 
(JOUVE, 2002 p. 19). 
 

Este processo afetivo é importante na leitura de textos literários dado que este é a 

recepção que o leitor tem frente ao texto, ao se identificar com o texto as emoções afetivas faz 

despertar no leitor, emoções, sentimentos como alegria, tristeza, euforia e diversas emoções 

de acordo a relação texto/leitor. Vemos que o leitor concretiza o sentido do texto literário, 

pois, “A obra literária que, até então, era entendida na sua relação com uma época, uma vida, 

um inconsciente ou uma escrita é repentinamente considerada em relação àquele que, em 

última instância, lhe fornece sua existência: o leitor” (JOUVE, 2002, p. 11). 

Além de tais processos, que não nos propomos aqui a (re) pensar em particular sobre 

cada um deles, devemos considerar que, na leitura de textos literários, para a construção de 

significados, devemos ir além da referência, o que nos permite a produção de diversas 

possibilidades de sentido. Assim, 

 

Ler literatura é compartilhar da cultura de uma sociedade, através da 
linguagem verbal em expressão única porque referente e virtual; é interagir 
com a língua em sua manifestação social e individual, isto é, com sua face 
histórica e criativa. Com essas premissas mínimas, e entendendo que se 
ensinar literatura é ensinar a ler texto literário, então o instrumento de 
avaliação deveria assumir que o aluno no processo deve, essencialmente, 
exercitar-se como leitor. Por outro lado, a presença da literatura em curso de 
Educação, deve considerar a formação de professores leitores e literatura que 
serão mediadores de outros leitores. (AMARILHA, 2003, p. 150). 

 

É nessa mesma perspectiva que entendemos o que é ensinar literatura. E com base 

nesse entendimento foi que planejamos o nosso trabalho com o texto literário em sala de aula 

de língua espanhola. Assim, com a análise do processo de trabalho da leitura do texto literário 

foi que reafirmamos o nosso propósito de compreendermos como se desenvolve o processo de 

leitura de textos literários, especificamente o da poesia.  

Ancoramo-nos aqui em Graves & Graves (1995), especificamente na experiência de 

leitura por andaime ou Scaffolded. Esta estratégia de leitura por andaimes sugere formas de os 

alunos lerem, compreenderem e aplicarem suas ideias e conhecimentos em diversos textos, 

pois, a Scaffolding Experience Reading (SER) consiste no desenvolvimento de uma série de 

atividades específicas desenhadas para assistir um grupo específico de alunos e ajudá-los a ter 

sucesso no processo de leitura. Esta experiência está ligada à leitura por andaime como uma  
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estratégia para ajudar os alunos a conseguirem o máximo na atividade de leitura de um 

determinado texto. Nesse sentido, um andaime assiste o aluno na aprendizagem. 

A leitura por andaime consta de duas fases: a primeira, denominada “planejamento”, 

na qual o professor leva em conta os interesses dos seus alunos, suas necessidades, 

preocupações, fortalezas, conhecimentos prévios. Aqui, define-se a seleção dos textos, que 

serão material de estudo, com base nos objetivos pensados inicialmente. Todos os elementos 

constitutivos do plano devem estão inter-relacionados, uma vez que as determinações que se 

façam em um deles influenciarão nos demais. 

A segunda fase, denominada “implementação”, consiste na realização das atividades 

e compreende as seguintes etapas: pré-leitura, leitura e pós-leitura. Na primeira etapa, 

denominada pré-leitura, busca-se conseguir o interesse dos alunos, diante de uma determinada 

escolha ou da seleção de um determinado texto. Nesta etapa, também, podemos fazer um pré-

ensino, que consiste em levantar aspectos que possam contribuir para com o aluno, de modo a 

despertar-lhes a motivação; ativar seus conhecimentos prévios; construir um conhecimento 

específico sobre o texto; relacionar a leitura com a vida dos alunos; ensinar o vocabulário e 

conceitos novos, a predição, as estratégias de compreensão. Isso contribui para a 

aprendizagem do aluno e a superação das dificuldades que possam vir a encontrar no 

momento da leitura de um determinado texto. 

Na segunda etapa da “implementação”, desenvolvem-se atividades de leitura 

silenciosa, oral, e guiada.  Isto porque ler pode ajudar aos alunos de muitas maneiras, por 

exemplo, ouvir uma história ou parte da mesma em voz alta pode ser uma experiência 

agradável, sobretudo quando trabalhamos com poesia, já que é melhor e mais efetiva quando 

lida oralmente. 

Na última fase, a da pós–leitura, observamos a compreensão de um determinado 

texto e nela podemos fazer questionários, opiniões, dramatizações, ou seja, nesta etapa pode-

se incluir diversas atividades em relação ao texto lido. 

 

1.5.5 Sobre o uso do vocabulário 

 

No processo da leitura, de alguma maneira, deparamo-nos com novas palavras. Surge 

assim uma questão: como agir diante do vocabulário novo? Segundo Smith (1999, p. 63), há 

três alternativas de ação: “a primeira alternativa de preferência é pular a palavra difícil. A 
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segunda é adivinhar qual pode ser seu significado. E a última e menos preferida é pronunciar 

a palavra em voz alta”.  

Nessa perspectiva, a primeira alternativa não é eficiente como estratégia de leitura, já 

que um texto, compreensível a princípio e apresentando sentido, continua sendo 

compreensível, ainda que exista nele certo número de palavras totalmente apagadas. “A 

identificação de palavras novas não é necessária para a compreensão” (SMITH, 1999, p. 63). 

Entendemos que, muitas vezes, ao interrompermos a leitura diante de cada palavra nova, 

podemos perder o sentido geral do texto, e que, nessas situações, a aprendizagem é quase 

impossível.  Assim é que Smith (1999, p. 63-64) nos orienta, afirmando que  

 

[...] se parecer que uma palavra desconhecida deve ser identificada para que 
a compreensão continue, é geralmente melhor ler adiante da palavra difícil e 
depois voltar atrás. As duas melhores chaves para qualquer palavra, se não 
há ajuda disponível de qualquer outra fonte, são ainda o seu contexto geral – 
o significado dentro do qual ela está inserida – e a semelhança com outras 
palavras já conhecidas. Normalmente, quando se pula uma palavra, ela não é 
totalmente ignorada. A leitura subseqüente geralmente esclarece o sentido da 
passagem como um todo e, ao pegar o sentido geral, obtém-se a 
compreensão das palavras que não haviam sido identificadas. Como 
veremos, este uso do contexto para lançar luz sobre as novas palavras e a 
maneira como novas palavras são aprendidas por todos os leitores.  
 

Muitas vezes, ao trabalharmos com textos literários, entramos em contato com uma 

série de palavras novas. Nesse momento, cabe ao professor apresentar ao aluno estratégias de 

leitura, que o orientem sobre o que fazer ao deparar-se com as palavras novas. Sobre essa 

questão, Graves & Graves (1995) enfatizam que as atividades de conhecimento de 

vocabulário devam se realizar num momento de pré-leitura. 

 

1.6 A história prossegue [...] 
 

Portanto, o espanhol no Brasil e o ensino do texto literário, é apenas o começo que 

leva-nos a conhecer fatos históricos – sociolingüísticos sobre o ensino/aprendizagem das 

línguas estrangeiras, especialmente do Espanhol no sistema educativo brasileiro. Enfocamos o 

texto literário como um dos caminhos no ensino de línguas, levando em conta que esses 

gêneros de texto têm um sentido plurissignificativo e não se limitam a aspectos estruturais da 

língua, difundem também a cultura de um povo.  

Além disso, os textos literários favorecem o desenvolvimento de uma visão crítica 

nos alunos devido a elementos característicos da literatura, como a subjetividade e a 
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ambigüidade, que estimulam discussões e permitem diversas interpretações para o texto.  São 

fundamentais, portanto, por proporcionarem uma gama de alternativas de trabalho ao 

professor e despertarem o interesse dos alunos em cultura hispânica e hispano-americana, 

partindo, sobretudo das múltiplas visões da literatura e do foco na poesia. Lembrando sempre 

que, para isto acontecer, tomamos o planejamento das sessões de leitura como ponto 

importante no processo de ensino de textos literário. 
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CAPÍTULO II – PERCURSO METODOLÓGICO: (RE) CONSTRUIN DO 

CAMINHOS  

 

 

Ausente 

 

Ausente! La mañana en que me vaya 
más lejos de lo lejos, al Misterio, 
como siguiendo inevitable raya, 

tus pies resbalarán al cementerio. 
 

Ausente! La mañana en que a la playa 
del mar de sombra y del callado imperio, 

como un pájaro lúgubre me vaya, 
será el blanco panteón tu cautiverio. 

 
Se habrá hecho de noche en tus miradas; 

y sufrirás, y tomarás entonces 
penitentes blancuras laceradas. 

 
Ausente! Y en tus propios sufrimientos 

ha de cruzar entre un llorar de bronces 

una jauría de remordimientos! 

 

César Vallejo (1999, p. 66) 
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2. Percurso metodológico: (re) construindo caminhos  

 

Neste capítulo, utilizamos o soneto Ausente, de César Vallejo, para nos referirmos de 

maneira simbólica a uma viagem que deu origem à realização desta pesquisa. Em especial, a 

frase do segundo verso: La mañana en que me vaya, más lejos de lo lejos al misterio, de 

origem andina, que se refere a uma viagem aguardada e desejada, e que é muito comum nos 

Yaravís, gênero musical de origem inca, sobretudo, da região do Peru e outros países sul-

americanos que canta as diversas formas de despedida. O poema aqui citado é também uma 

forma de apresentar a poesia de Vallejo. Nesta nossa viagem, dada como uma longínqua 

história, percorrendo caminhos diversos à procura de outros, experienciamos, na sala de aula 

com alunos de Língua Espanhola, os caminhos da produção literária de César Vallejo (1999), 

cuja obra viva expressa a mais leal e intensa mensagem humana. 

 

2.1 Método e abordagem: delineando o percurso  

 

Se, conforme Marques (2003), os caminhos se fazem andando, desse modo o método 

é o discurso dos passos andados. São esses passos que temos percorrido em função dos vários 

caminhos até chegar ao método apropriado. Assim, este tópico nos servirá para apresentarmos 

nosso método e a abordagem utilizados no desenvolvimento da pesquisa. 

O método é “uma forma de pensar para se chegar à natureza de um determinado 

problema, quer seja para estudá-lo, quer seja para explicá-lo” (OLIVEIRA, 2004, p. 55). É ele 

que nos guia para que os objetivos sejam alcançados e, assim, para o aprimoramento de novos 

conhecimentos. 

Ainda considerando a importância de um método como componente do caráter 

científico e entendendo que estamos situados no campo da ciência factual2 (cf. OLIVEIRA, 

2004), afirmamos que esta pesquisa se vale, em primeiro lugar, da observação e da 

experimentação.  

 

 

                                                 
2 Oliveira (2004, p. 51) apresenta-nos a classificação das ciências baseado em Bunge (1974), que 
classifica em ciências formais (puras), sintetiza e explica os fatos e princípios descobertos sobre o 
universo e seus habitantes. Seus ramos são: Filosofia (Lógica) e Matemática. 
 As ciências factuais (Aplicadas) utilizam os fatos e princípios científicos para fazer coisas úteis aos 
homens. Seus ramos são: Naturais e Sociais (sociologia, psicologia social, antropologia cultural, 
geografia, direito, administração, comunicação social, economia e história). (Grifos nossos) 
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Em segundo lugar, ela se ancora na indução, cujo critério de verdade é a verificação. 

Por tais características, compreendemos ser esta pesquisa guiada pelo método indutivo. De 

acordo com Oliveira: 

 

O ponto de partida da indução não são os princípios [...] mas a observação 
dos fatos e dos fenômenos, da realidade objetiva. Seu ponto de chegada é o 
estabelecimento de leis ou regularidades que regem os fatos ou fenômenos. 
[...] a indução é um método por excelência e, por isso mesmo é o método 
fundamental das ciências naturais e sociais. Na realidade a indução não é um 
raciocínio único: ela compreende um conjunto de procedimentos, uns 
empíricos, outros lógicos, e outros intuitivos. (2004, p. 61).    
 

Neste mesmo sentido, Lakatos & Marconi (1991, p. 47) explicam que o método 

indutivo consiste em um processo mental por intermédio do qual e a partir de dados 

particulares, suficientemente constatados, interfere-se numa verdade universal. 

Nossa pesquisa baseia-se numa abordagem qualitativa, uma vez que as concepções, 

os resultados e as reflexões surgiram no processo da pesquisa e da análise dos dados. Essa 

abordagem foca, com precisão, a verificação e a constatação dos dados analisados. É 

imprescindível esclarecer que foi a abordagem qualitativa, da qual partimos para nos 

fundamentar e que nos ajudou também a nortear o desenvolvimento da pesquisa. Conforme 

Denzin & Lincoln (2006), 

 

a pesquisa qualitativa é uma atividade situada que localiza o observador no 
mundo. Consiste em um conjunto de práticas materiais e interpretativas que 
dão visibilidade ao mundo. Essas práticas transformam o mundo em uma 
série de representações incluindo as notas de campo, as entrevistas, as 
conversas, as fotografias, as gravações e os lembretes. Nesse nível, a 
pesquisa qualitativa envolve uma abordagem naturalista, interpretativa, para 
mundo, o eu significa que seus pesquisadores estudam as coisas em seus 
cenários naturais, tentando entender, ou interpretar, os fenômenos em termos 
dos significados que as pessoas a eles conferem. A pesquisa envolve um 
estudo do uso e a coleta de uma variedade de materiais empíricos. (DENZIN 
& LINCOLN, 2006, p. 17). 
 
 

Ao situar o contexto em que se desenvolve a pesquisa, levamos em conta os diversos 

fatores que influenciam no processo de desenvolvimento de um determinado estudo. 

Compreendemos, portanto, que, nesta pesquisa, a abordagem qualitativa não utiliza dados 

quantitativos e, por conseguinte, não apresenta estatísticas como foco de estudo.  
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Enfatizamos ainda que a pesquisa qualitativa tem como objetivo situações 

estritamente particulares. Logo, esta abordagem de pesquisa permite-nos, segundo Oliveira 

(2004), 

 

descrever a complexidade de uma determinada hipótese ou problema, 
analisar a interação de certas variáveis, compreender e classificar processos 
dinâmicos experimentados por grupos sociais, apresentar contribuições no 
processo de mudança, criação ou formação de opiniões de determinado 
grupo e permitir, em maior grau de profundidade, a interpretação das 
particularidades dos comportamentos ou atitudes dos indivíduos. 
(OLIVEIRA, 2004, p. 117). 

 

Destacamos que, na nossa investigação, levamos em conta também as condições do 

contexto e do processo de desenvolvimento da pesquisa. Conforme Bogdan & Biklen (1994): 

 

Em investigação qualitativa, uma das estratégias utilizadas baseia-se no 
pressuposto de que muito pouco se sabe acerca das pessoas e ambientes que 
irão constituir o objecto de estudo. [...]. Os planos evoluem à medida que se 
familiarizam com o ambiente, pessoas e outras fontes de dados, os quais são 
adquiridos através da observação direta. (BOGDAN & BIKLEN, 1994, p. 
83). 
  

Nessa perspectiva, na pesquisa qualitativa, o plano vai evoluindo segundo a coleta 

dos dados. Para Bogdan & Biklem (1994, p. 83), “os dados descritivos representam o material 

mais importante a recolher e que a análise do tipo indutivo é mais eficaz”. Portanto, o plano 

da pesquisa qualitativa é utilizado como um guia do investigador, porém de maneira flexível.  

A partir da realidade da sala de aula e do contato direto com o sujeito é  que nosso 

trabalho se da na perspectiva qualitativa, pois as concepções, os resultados e as reflexões 

surgidos no processo e análise dos dados  partiram  da empatia mantida com os alunos 

envolvidos na pesquisa, de forma que podemos refletir sobre nossa prática. 

Vale salientar que a presente pesquisa se constituiu num estudo de campo, no qual 

elaboramos um plano de trabalho para interagir com os alunos sujeitos da pesquisa e 

compreendermos, em parte, o mundo deles, para, desse modo, fazermos um diagnóstico da 

realidade em que se deu a implementação das sessões de leitura. É com base nas análises dos 

dados coletados, que podemos refletir sobre os resultados desses fatos ou experiências.  

Segundo Denzin & Lincoln (2006, p. 23): “Os pesquisadores qualitativos ressaltam a 

natureza socialmente construída da realidade, a íntima relação entre o pesquisador e o que é 

estudado, e as limitações situacionais que influenciam a investigação”. Desse modo, na coleta 
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dos dados, utilizamo-nos de filmadora, para num momento posterior efetivarmos as 

transcrições e, por fim, analisar os mesmos.  

 

2.2 O surgimento da pesquisa e a escolha de seus elementos 

 

Neste tópico, focalizamos o percurso metodológico da pesquisa, entendendo que 

assim como no princípio de uma viagem, nem sempre estamos certos de que rumo seguir. 

Assim, na mágica aventura do escrever não existe caminhos traçados e prontos. 

“Precisaríamos abri-los. Nossas picadas a facão não nos levarão longe. Mas por elas é preciso 

começar” (MARQUES, 2003, p. 33). Nessa perspectiva, é preciso começar até mesmo a abrir 

picadas a facão.  

Advindo de um outro país de origem, o Peru, do qual também procede o poeta César 

Vallejo, carregamos na nossa bagagem o desejo de aqui estudar a obra do supracitado autor. 

Tendo em vista a realidade da concretização do espanhol no Brasil e compreendendo que o 

trabalho com a leitura literária “supõe uma cultura” (JOUVE, 2002, p. 137), entendemos que 

a leitura da poesia de Vallejo mergulharia os alunos na cultura da língua espanhola, o que 

contribuiria para sua formação de repertório de leitura. Desse modo, pesquisamos sobre a vida 

e obra do poeta peruano e, a partir desse conhecimento, propusemos trabalhar com a sua 

poesia em sala de aula. Surgiu assim, a pesquisa denominada “O texto literário no ensino do 

espanhol como língua estrangeira: experiências com a poesia de César Vallejo”.   

O objetivo da referi da pesquisa foi analisar o processo de trabalho de leitura do texto 

literário no Ensino do Espanhol como língua estrangeira, especificamente, da leitura da 

poética de Vallejo (1999).  Salientamos que o espanhol e o português têm proximidades 

linguísticas, pois estas línguas derivam do Latim e coincidem nas bases culturais em que se 

assentam. No entanto, estas línguas são diferentes, o que se torna um desafio vislumbrar 

novos caminhos ou horizontes de trabalho com a leitura do texto literário no Ensino do 

Espanhol como língua estrangeira, no Curso de Letras na Habilitação em Língua Espanhola e 

suas respectivas literaturas do Campus Avançado “Prof.ª Maria Elisa de Albuquerque Maia” – 

CAMEAM/UERN. 

Considerando que escolhemos a poesia de Vallejo (1999) na constituição de nosso 

objeto de pesquisa, foi que se fez necessária a contextualização da obra do poeta em estudo. 

Salientamos que os sujeitos situados da pesquisa foram alunos da turma do 5° período do 2º 

semestre (2008), do Curso de Letras na Habilitação em Língua Espanhola e suas respectivas 
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literaturas do Campus Avançado “Prof.ª Maria Elisa de Albuquerque Maia” – 

CAMEAM/UERN.  

Assim, dentre os inúmeros motivos que poderiam ser enumerados para a escolha do 

poeta César Vallejo, conhecido como Vate Imortal e Poeta Universal, ressaltamos como 

principal razão o escritor peruano ser um dos representantes da literatura da Língua Espanhola 

e hispano-americana do século XX. Considerado um dos máximos representantes do 

vanguardismo hispano-americano, esse caráter vanguardista se caracteriza pelo seu estilo 

único, vigoroso, rebelde, dinâmico e fraternal. 

 

2.2.1 O poeta César Vallejo e sua obra poética em foco 

 

César Vallejo nasceu em Santiago de Chuco, em 1892, no Departamento de la 

Libertad – Trujillo, Peru. Estudou medicina, filosofia, direito e exerceu o magistério. Também 

estudou Letras na Universidad Nacional de Trujillo, compartilhou experiências políticas e 

intelectuais com o Grupo Norte, grupo de intelectuais da época, formado por Antenor Orrego, 

José Eulogio Garrido, Alcides Spelucín, Víctor Raúl Haya de la Torre, Juan Espejo 

Asturrizaga, entre outros. Escreveu no jornal La Reforma e foi professor no Colégio San Juan. 

Vallejo começou seus estudos de Medicina, na Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, os quais não chegou a concluir. Em Lima, vinculou-se a escritores e intelectuais 

daquela época de 1910, tais como Abraham Valdelomar e também aos integrantes do Grupo 

Colónida, dos quais destacamos José Carlos Mariátegui, Luis Alberto Sánchez, Manuel 

Gonzáles Prada, José María Egurem e Juan Parra del Riego. Em 1918, publicou Los Heraldos 

Negros, primeiro livro de poesia, com evidentes indícios da influência modernista. 

Foi encarcerado em 1920, ao ser acusado injustamente de roubo e incêndio, durante 

uma revolta acontecida na sua cidade natal. Segundo Vallejo, aquela ocorrência foi “el 

momento más grave de mi vida fue mi prisión en una cárcel de Perú” (VALLEJO, 1999, p. 

184). As intervenções dos seus amigos intelectuais da época fizeram com que Vallejo 

conseguisse a liberdade. Durante o tempo em que permaneceu encarcerado, escreveu alguns 

dos poemas que compõem seu segundo livro de poesia denominado Trilce, e publicado em 

1922. Essa obra reflete a solidão e a angústia do ser humano. 
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Em 1923, viajou à Europa e, na cidade de Paris, conheceu Vicente Huidobro3. 

Fundou a revista Favorables na França, ao mesmo tempo em que colaborou com o Journal de 

Paris, assim como com as revistas nacionais da época, tais quais: Presente, Variedades e 

Amauta. Desse modo, o poeta intensificou sua produção literária e jornalística. No ano 1928, 

casou-se em Paris com Georgette Philippart.  Em viagem à União Soviética, em Moscou, 

conheceu Maiakovski4. Nesse país, o poeta peruano permaneceu pouco tempo, pois foi 

expulso por razões políticas, decidindo retornar a Espanha.  

Vallejo publicou a novela El Tungsteno, no ano de 1931, a qual tratava da exploração 

de uma comunidade de indígenas dos Andes peruanos. Quando regressou à Espanha, filiou-se 

ao Partido Comunista Español e, no mesmo ano, publicou Rússia, dentre outras obras de 

cunho político como: Reflexiones al pie del Kremlim e Lock-out (obra de teatro). No ano 

seguinte, regressou a Paris, vivendo de maneira clandestina.  

Depois de um tempo, voltou mais uma vez para a Espanha, no período em que 

eclodiu a Guerra Espanhola. Os fatos da guerra marcaram profundamente a vida do poeta e 

foi, nesse contexto, que ele escreveu o livro de poesia España aparta de mi este cáliz. Vallejo 

recolheu fundos para a causa Republicana e, em 1937, viajou a Madri para participar do 

Congresso de Escritores Antifascistas.  

César Vallejo morreu em Paris, em 1938, vítima de uma enfermidade não 

especificada. Seus restos mortais estão no cemitério de Montrouge - Montparnasse na França. 

Após um ano da sua morte, foi publicado seu livro de poemas mais político denominado 

España Aparta de mí este Cáliz, bem como uma compilação de sua obra poética intitulada 

Poemas Humanos. Em relação à produção literária do poeta em estudo, foi criado em 1982 o 

Instituto de Estudios Vallejianos5 que atualmente tem sede na cidade de Trujillo, Peru.  

 Algumas características determinam as temáticas da obra do poeta, como a 

solidariedade perante o sofrimento humano, a rebeldia para com a sociedade, a fé na utopia 

revolucionária e a constante questão sobre a vida e a morte, encontradas em toda sua obra. 

Vallejo começou suas primeiras criações literárias num estilo barroco, mas, devido a sua 

                                                 
3 Vicente Garcia Huidobro Fernandez (Santiago de Chile, 10 de Janeiro de 1893- Cartagena, Chile, 2 de 
Janeiro de 1948) Mais conhecido como Vicente Huidobro, foi um poeta de vanguarda muito influente na poesia 
do século XX. 
4 Vladimir  Vladimirovich Mayakovsky  (nasceu em 07 de julho (calendário Juliano)/ 19 de julho (calendário 
gregoriano) de 1893, em Bagdadi, Géorgia, e faleceu em 14 de abril de 1930, em Moscou, Rússia. Foi um poeta, 
dramaturgo e teórico russo, frequentemente citado como um dos maiores poetas do século XX. 

5 Instituto de Estudios Vallejianos foi fundado em homenagem ao escritor peruano César Abraham Vallejo 
Mendoza. 
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linguagem excêntrica e seu estilo único, passou a ser reconhecido como um dos 

representantes da poesia de vanguarda hispano-americana do século XX.  

A produção literária de Vallejo compõe-se de novelas, contos, ensaios, artigos e 

poesias. Nela, figura uma diversidade de temas, tais como religião, amor, morte, política e 

crítica social. Tudo isso extremamente ligado às condições da vida do ser humano. Em sua 

poesia, destacamos como principais temáticas a dor, o sofrimento humano e a relação entre a 

vida e a morte. Nosso interesse, portanto, neste trabalho sobre o texto literário nas aulas de 

Língua Espanhola, se volta para a leitura da poesia de César Vallejo, já que encontramos 

diversos aspectos linguísticos, estéticos e, sobretudo, culturais. Observamos que os elementos 

que estão presentes na obra de César Vallejo envolvem diversas possibilidades de intercâmbio 

e interação entre o autor, o texto e o leitor, por meio dos fatores intra-inter e extra-textuais que 

conformam sua obra. 

Na sua poesia, o pensamento expressado pela linguagem poética apresenta-se de uma 

forma dialética e com um estilo em que predominam o paradoxo e as antíteses, haja vista os 

pares: pessimismo – esperança, orfandade – lar, solidão – comunhão, riso – choro, ódio – 

perdão, Deus – homem, dor – amor, vida – morte. Trata-se, portanto, de uma obra marcada 

pela experiência de vida do poeta, mas também por aspectos históricos, sociais, culturais, 

religiosos, ideológicos e filosóficos presentes na sociedade, na qual vivia o poeta.  

Salientamos que César Vallejo sentia grande admiração por personagens tais como 

Cristo, Buda, Sócrates, Platão, Nietzsche, Whitman, Marx, Engels, Lenin, Rubén Darío, 

Dante, Quevedo, Picasso, Chaplin e Eisenstein, pois encontramos em sua obra marcas 

discursivas que remetem a esses personagens.  

A relevância que César Vallejo dá, em suas obras, ao sentimento de solidariedade à 

dor humana é notável. É possível identificar na sua poesia como o poeta encara a condição 

humana, ao se referir, ou em forma de protesto ou de desespero, aos miseráveis, e, sobretudo, 

à raça andina. De um modo geral, observamos por meio de sua linguagem poética, as 

experiências de vida com as do mundo numa mistura que revolucionou a arte e a linguagem 

contemporâneas hispano-americana. 

A poesia de Vallejo surge no momento de transição entre os estilos fossilizados de 

um modernismo em decadência e o novo ar de liberdade que significou a renovação estética, 

preconizada pelas diversas tendências do vanguardismo. Desde as primeiras expressões, a voz 

do escritor peruano caracteriza-se pelo acento original, crítico, áspero e profundamente 

individualizado.  
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A obra Los Heraldos Negros, sobretudo, se nutre das obsessões, herdadas dos 

grandes românticos, da incerteza do destino do homem, do desamparo, da agonia entre o 

tempo e a morte, da orfandade humana, do silêncio de Deus e da necessidade inexplicável da 

dor, do mal que o homem tem que encarar, sem compreender os golpes do destino. 

Em Trilce, decididamente vanguardista, o poeta leva à prática sua aspiração à total 

liberdade criadora. Faz assim uma poesia desconjuntada, hermética, cheia de neologismos, 

irregularidades sintáticas e metáforas audaciosas.  

Em Poemas Humanos e España, aparta de mi este cáliz, é capaz de comunicar uma 

profunda emoção como a solidariedade para com o ser humano e o sentimento de justiça, 

temas inegavelmente relacionados ao seu contexto de vida e que se fazem evidentes nessa 

obra última do poeta.  

A produção literária de Vallejo encerra ainda um conjunto de contos – Escalas 

Melografiadas e Paco Yunque; novelas – Fabla salvaje e Tungsteno; ensaios – Rusia, Contra 

el secreto profesional, El arte y la revolución; teatro – Entre dos orillas corre el río, Los 

hermanos Colacho, Lockout, e La piedra cansada, entre outros trabalhos.   

 

2.2.2 Sujeitos da pesquisa: os leitores  

 

Como tratamos aqui do trabalho de leitura do texto literário no ensino do espanhol 

como língua estrangeira, neste tópico, mencionamos os sujeitos envolvidos no universo da 

pesquisa. Após contextualizar o autor em estudo, bem como a sua obra, cabe-nos agora 

contextualizar o leitor, sujeito da pesquisa. A nossa pesquisa foi realizada com a participação 

de quatorze (14) alunos, numa faixa etária entre 22 e 28 anos, sendo quatro (04) deles do sexo 

masculino e dez (10) do sexo feminino. Esses sujeitos da pesquisa foram dominados com 

nomes fictícios,  assim temos: Angélica,  Diana, Rocio, Gabriela, Glória, Jorge, Juana, 

Luísa, Mário, Patrícia Pedro, Rocio, Rosa. Octavio e Valéria. 

No início da experiência, deparamo-nos com dezesseis (16) alunos que iriam cursar a 

disciplina Literatura Hispano-Americana I. Dado o caráter voluntário de participação nas 

sessões de leitura, é que destes só participaram efetivamente da pesquisa catorze (14) alunos. 

Vale ressaltar que os mesmos ainda não haviam tido nenhum contato com a obra de Vallejo, 

embora já conhecessem outros autores da língua e literatura espanholas e ou hispano-

americanas. Isto porque eles já se encontravam no 5° período do Curso de Letras do Campus 

Avançado “Prof.ª Maria Elisa de A. Maia” – CAMEAM/UERN na Habilitação em Língua 
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Espanhola e suas respectivas Literaturas.  Sendo a leitura um elemento determinante em nossa 

pesquisa, acreditamos que um dos fatores favoráveis e comum aos alunos, que participaram 

da mesma, são os conhecimentos prévios já adquiridos com relação à língua espanhola. 

 

2.2.3 Campo da pesquisa 

 

Com base no objetivo,  da pesquisa,  contextualizamos o campo da pesquisa, para a 

implementação das sessões de leitura, nas quais foram coletados os dados para a constituição 

de um banco para análise. A presente pesquisa foi realizada, pois, durante o 2º semestre de 

2008, na sala n° 6 B, da turma do 5° período do Curso de Letras na Habilitação em Língua 

Espanhola e suas respectivas literaturas da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN), Campus Avançado “Prof.ª Maria Elisa de Albuquerque Maia” (CAMEAM). 

Mencionamos três sugestões importantes que salientam a atuação de um investigador 

no campo de trabalho e que nos ajudaram na realização da pesquisa. Bogdan & Biklen (1994) 

citam como primeira: ser persistente – “muitas vezes a diferença entre a pessoa que consegue 

o acesso e a que não consegue reside na duração e habilidade de suas tentativas de entrada” 

(p. 121). Nesse sentido, diante dos diversos contratempos que aconteceram no período 

determinado para implementação das sessões de leitura, fomos persistentes.  

Uma outra sugestão, é ser flexível – “se a sua primeira ideia não for bem aceite, tente 

uma táctica diferente ou uma nova abordagem.” (p. 121). Seguir essa orientação permitiu-nos 

a adaptação dos horários em que desenvolvemos as sessões de leitura. E finamente, os autores 

indicam a necessidade de ser criativo - “Regra geral as pessoas gostam de novas idéias” (p. 

121). Os autores orientam ainda para o pesquisador saber ser compreensivo diante a 

multiplicidade de fatores adversos que surjam.  

No momento de entrar no campo, seguimos rigorosamente as normas prescritas pela 

instituição (UERN/CAMEAM) no que diz respeito a poder desenvolver a nossa pesquisa na 

UERN.  Assim como, respeitar os alunos sujeitos da pesquisa, inclusive nos preocupando em 

solicitar aos sujeitos a assinatura de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). (Ver apêndice A). 
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2.3 Percorrendo caminhos 

 

No início da experiência, tínhamos um universo de dezesseis (16) alunos que iriam 

cursar a disciplina de Literatura Hispano-americana I, na qual seriam desenvolvidas as 

sessões de leitura da poesia de César Vallejo, com a colaboração do professor destinado a 

ministrar a disciplina. No entanto, a falta desse professor impossibilitou-nos a realização da 

experiência tal como a havíamos planejado inicialmente. Isso nos levou a (re) planejar nossos 

passos da pesquisa, a fim de podermos atuar no campo da pesquisa. Diante destas 

dificuldades, negociamos com os alunos a possibilidade da realização da pesquisa nos 

horários reservados a essa disciplina, os quais ficaram livres em virtude da ausência de um 

professor para ministrá-la.   

Assim, estes que seriam os sujeitos da pesquisa assumiram o compromisso de 

participar das aulas de leitura, de forma que apenas dois deles apresentaram a justificativa de 

não terem disponibilidade de tempo para a participação na experiência. Logo no primeiro 

encontro com os alunos, após o convite à turma para a participação na pesquisa, dialogamos 

sobre a realização da mesma. Após este convite, entregamos o TCLE. (Ver apêndice A). 

Lemos o conteúdo do referido termo e, posteriormente, os alunos que aceitaram participar da 

pesquisa o assinaram.  

Realizada a leitura e após as assinaturas do TCLE, iniciamos as sessões. Neste 

mesmo encontro, falamos sobre a obra poética de César Vallejo e entregamos uma lista dos 

poemas que fazem parte dos livros de poesia, compilados na Obra poética completa, da qual 

selecionamos os (18) textos para as sessões de leitura. Também os alunos escolheram alguns 

poemas como leitura livre da experiência, conforme pode ser observado no apêndice (B).  

 

2.3.1 Planejando as sessões de leitura  

 

No período da pesquisa, conforme já vimos, o curso de Espanhol encontrava-se sem 

professor responsável pela disciplina de Literatura Hispano-americana. Diante disso, 

elaboramos o plano das sessões de leitura para a turma da Habilitação de Espanhol do 5° 

período do CAMEAM/UERN. Nele, definimos os objetivos de cada sessão de leitura com a 

poesia de César Vallejo, escolhemos os conteúdos, selecionamos os textos e a estratégia, com 

a qual trabalharíamos nas sessões de leitura. 
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No planejamento das sessões de leituras dos textos poéticos, utilizamos aqui a 

Scaffoldeed, proposta por Graves & Graves (1994).  Esta estratégia tem como finalidade 

ajudar aos alunos a obter o máximo na atividade leitora. Foi seguindo tais estratégias que 

planejamos as seis (06) sessões de leitura dos textos literários da poesia de Vallejo (1999). 

 

2.3.2 Tópicos temáticos: seleção dos textos literários   

 

A obra poética que utilizamos nesta pesquisa está composta por quatro livros, e dela 

selecionamos um total de (18) dezoito poemas. Agrupamos os poemas em seis tópicos 

temáticos, com base nas temáticas presentes na produção literária de Vallejo, conforme 

mencionamos acima. Esse critério de seleção (agrupamento em tópicos temáticos) surge da 

motivação da experiência narrada por Pinheiro (2007), sobre a qual já mencionamos neste 

trabalho; a escolha por esse dá-se devido à grande receptividade pelos alunos participantes da 

experiência. 

Nessa perspectiva, Pinheiro (2007) enfatiza que o trabalho em tópicos temáticos 

consiste na agrupação de diversos poemas de diferentes poetas de acordo com as temáticas ou 

temas que cada um deles apresenta. Seguindo esse roteiro, na nossa pesquisa, selecionamos, 

do grupo de (18) poemas, pequenos grupos temáticos, num total de seis (06) tópicos. 

Elegemos, assim, as temáticas de Desesperança, Solidão, Amor, Injustiça, Dor e Morte, 

conforme podemos ver apresentadas no Quadro a seguir: 

 

 
TÓPICOS TEMÁTICOS 

 

 
POEMAS 

 
Desesperança 

 
Los Heraldos Negros, Los anillos fatigados 

 
Solidão 

 
Los pasos lejanos, Enereida e Espergesia 

 
Amor 

 
Amor, Dios, Para el Alma Imposible de mi amada e Amor Prohibido 

 
Injustiça 

 
La cena miserable, XVIII e XXVIII 

 
Dor 

 
Yuntas e Los nueve monstruos 

 
Morte 

 
Piedra negra sobre una piedra blanca, Los dados Eternos 

Masa e España Aparta de mí Este Cáliz 
QUADRO 01 Tópicos temáticos 
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Assim, nosso trabalho tem como amostra dezoito (18) poemas; contidos no universo 

da obra, conforme podemos observar no Quadro a seguir: 

 

 
OBRA POÉTICA COMPLETA 

 
Los Heraldos Negros 

 
Trilce Poemas Humanos España Aparta de 

mí este Cáliz 
1. Los Heraldos Negros 11.  XVIII 13. Los nueve 

monstruos.  
 

17. Masa. 

2. Los anillos fatigados 12.  XXVIII 14. Yuntas. 18. España 
aparta de mí este 
cáliz. 

3. Los pasos lejanos   15. Piedra negra sobre 
una piedra blanca. 

 

4. Enereida  16. Los dados eternos.  
5. Espergesia    
6. Amor    
7. Dios.    
8. Para el alma imposible de mi amada.    
9. Amor prohibido.    
10. La cena miserable.    

QUADRO 02: Obra Poética Completa. 
 

Como parte do planejamento das sessões de leitura, fizemos um cronograma das 

atividades. A implementação das sessões iniciou-se no dia 27 de fevereiro de 2009 e terminou 

no dia 03 de abril de 2009. Neste primeiro dia, realizamos a primeira sessão de leitura, que 

durou 1 (uma) hora, quando trabalhamos a temática da Desesperança e compreendia a leitura 

dos poemas: Los Heraldos Negros, Los anillos fatigados.  

No dia 09 de março de 2009, iniciamos a segunda sessão de leitura que também teve 

duração de 1 (uma) hora. Nesta aula, trabalhamos a temática da Solidão, por meio da leitura 

de três poemas: Los pasos lejanos, Enereida e Espergesia.  

Nos dias 16 e 20 de março de 2009, trabalhamos a temática do Amor  e realizamos as 

atividades do terceiro plano de aula. Aconteceram duas sessões de leitura com uma duração 

de 1 (uma) hora cada, em que lemos quatro poemas: Amor, Dios, Para el Alma Imposible de 

mi amada e Amor Prohibido.  

No dia 23 de março de 2009, realizamos as atividades do quarto plano de sessão de 

leitura, que teve duração de 1(uma) hora. Desta vez, trabalhamos a temática Injustiça  e lemos 

os poemas: La cena miserable, XVIII, e XXVIII.  
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Em 27 de março de 2009, implementamos a sessão de leitura, cuja temática foi Dor. 

Com duração de 1 (uma) hora, trabalhamos os poemas Yuntas e Los nueve monstruos.  

Concluimos com a realização da sessão de leitura n° 6, no dia 03 de abril de 2009. 

Também com uma duração de 1(uma) hora, a temática em estudo foi Morte . Aqui, realizamos 

a leitura dos poemas Piedra negra sobre una piedra blanca, Los dados Eternos, Masa e 

España Aparta de mí Este Cáliz. O Quadro 3 nos permite tabular os dados acima 

mencionados para melhor visualização.  

 

 
TEMÁTICA 

 
LEITURA DOS POEMAS 
 

 
DATA 

 
HORA 

 
Desesperança 

 

 
Los Heraldos Negros 
Los anillos fatigados 
 

 
27/02/09 

 
09h20min–
11h00min  

 
Solidão 

 
Los pasos lejanos 
Enereida 
Espergesia 
 

 
09/03/09 
 

 
09h20min–
11h00min 

 
 

Amor 

 
Amor 
Dios 
Para el Alma Imposible de mi amada 
Amor Prohibido 
 

 
16/03/09 
20/03/09 

 
09h20min–
11h00min 

 
Injustiça 

 

 
La cena miserable 
XVIII 
XXVIII 
 

 
23/03/09 
 

 
09h20min–
11h00min 

 
Dor 

 
Yuntas 
Los nueve monstruos 
 

 
27/03/09 

09h20min– 
11h00min 

 
 
 

Morte 

 
Piedra negra sobre una piedra blanca 
Los dados Eternos 
Masa  
España Aparta de mí Este Cáliz 
 

 
 
03/04/09 
 

 
09h20min–
11h00min 

 
Leitura livre dos poemas escolhidos pelos alunos 

 
QUADRO 03: Cronograma das sessões de leitura. 
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A leitura livre dos poemas pelos alunos consistiu em, após a apresentação da lista da 

todos os poemas de César Vallejo, eles escolherem poemas e justificarem suas escolhas. 

Nesse sentido, a seleção de poemas ocorreu em dois momentos: num primeiro, pela própria 

pesquisadora, e num segundo momento pelos sujeitos da pesquisa. 

 

2.3.3 Recursos e materiais didáticos 
 

Utilizamos na pesquisa os seguintes instrumentos, os quais foram adquiridos com 

recursos próprios da pesquisadora e outros cedidos pelo Grupo de Pesquisa “Grupo de 

Estudos e Pesquisas em Planejamento do Processo Ensino-aprendizagem” (GEPPE), quais 

sejam: projetor de multimídia; notebook; câmera fotográfica; filmadora digital; fitas de 

filmagem; xérox; filmes; livros; CDs; DVD; vídeo cassete. 

As sessões de leitura foram gravadas (áudio-vídeo). Após estas atividades, fizemos 

as transcrições das mesmas. Estes dados transcritos formaram nosso banco de dados, o qual 

nos permitiu analisar como se desenvolveu o processo da implementação das sessões de 

leitura com os sujeitos da pesquisa, alunos do ensino superior e o contato destes com o texto 

literário/poesia de César Vallejo. (Ver apêndice D) 

 

2.3.4 Implementação das sessões de leitura: a metodologia adotada 

 

Após a exposição de como se deu a elaboração do cronograma de implementação 

das sessões de leitura, a seguir, nos deteremos, sobre o desenvolvimento dessas sessões. Ao 

adentrarmos  no campo da pesquisa, procuramos saber, em contato com os sujeitos da 

pesquisa, de seus conhecimentos prévios em relação à poesia de César Vallejo. Exibimos um 

vídeo acerca da vida e obra do poeta. Depois apresentamos as quatro obras que compõem a 

antologia Obra poética completa (organização e composição). Por fim, debatemos alguns 

títulos de poemas, como forma de promover inferências acerca dos textos que seriam lidos 

posteriormente. Encaminhamos para que os sujeitos da pesquisa lessem os textos literários 

selecionados previamente pela pesquisadora, tanto para leitura individual (silenciosa) quanto 

para leitura coletiva (oral); para os poemas declamados, utilizamo-nos de materiais auditivos 

(CDs). Sugerimos aos sujeitos da pesquisa que selecionassem diversos poemas, como forma 

de vivenciar a experiência pessoal e coletiva com a leitura. E para concluir, aplicamos o 

questionário para coletar informações sobre a experiência de leitura com a poesia de César 

Vallejo. 
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2.3.5 Instrumentos e técnicas da coleta dos dados 

 

Atentando para as exigências éticas da pesquisa, que consiste em normas relativas 

aos procedimentos do pesquisador quando da atuação no campo de investigação, elaboramos 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), e realizamos o primeiro momento do 

encontro com os alunos do Curso de Letras da habilitação de Língua Espanhola. Nesse 

momento, fizemos o convite aos alunos da turma do 5º período para a participação na 

pesquisa, de caráter voluntário. Depois disso, cada um dos sujeitos que decidiu fazer parte da 

pesquisa assinou o TCLE, termo este que se encontra no apêndice (A). 

É importante acrescentar ainda que, na coleta dos dados, preservamos a identidade 

dos sujeitos envolvidos, em atendimento ao recomendável, para que se preserve o anonimato 

em todos os dados, assim como se dispense um tratamento respeitoso para com os sujeitos da 

pesquisa. Vale salientar que na escrita sempre trabalhamos com dados autênticos, de modo a 

cumprir com o princípio ético que é fundamental no pesquisador.  

 Dentre os principais instrumentos de coleta de dados, utilizamos um questionário que 

aplicamos posteriormente à “implementação” das sessões de leitura. Trata-se de um 

questionário com perguntas abertas, que exigem uma resposta pessoal e espontânea, com 

todos os pormenores e restrições que considerem necessários.  

A elaboração do questionário consistiu num total de 05 (cinco) perguntas abertas, no 

sentido de não exercermos nenhuma pressão sobre os sujeitos da pesquisa.  Este questionário 

compunha-se das seguintes questões:  

(01) Como você definiria a literatura? E a poesia? E o poema?  

(02) Já leu obras literárias em espanhol? Mencione-as, explicando o contexto de 

acesso às mesmas e respectivas experiências de leitura;  

(03) Você participou da experiência com a leitura com os poemas de César Vallejo 

em sua sala de aula? Comente sobre aspectos positivos e negativos do trabalho da 

pesquisadora;  

(04) Sobre a escolha dos poemas de César Vallejo selecionados pela pesquisadora. 

Comente sobre a contribuição destes ou não para a sua formação leitora;  

(05) E dos poemas por você selecionados: quais foram e por quê? Caso não tenha 

selecionado comente por quê? (APÊNDICE E).  
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Na pesquisa, valemo-nos também da técnica da observação para obter informações 

que foram utilizadas para captar aspectos do contexto em que foi aplicada cada sessão.  

Nessa etapa, utilizamos como registro os instrumentos de gravação em áudio e vídeo. 

Após as gravações das (06) sessões de leitura, fizemos a transcrição das mesmas.  Estas 

transcrições serviram para podermos descrever o processo de trabalho com o texto literário e 

também compõem o Banco de Dados da nossa pesquisa, que nos permitiu apresentar, 

sistematizar e analisar este processo de trabalho. 
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CAPÍTULO III – A POESIA E AS PEDRAS SÓ PEDEM AMOR: 

EXPERIÊNCIAS 

 

Las piedras 

 

Está mañana baje 
a las piedras, oh las piedras! 

Y motivé y troquelé 
un pugilato de piedras. 

 
Madre nuestra, si mis pasos 

en el mundo hacen dolor, 
es que son los fogonazos 
de un absurdo amanecer. 

 
Las piedras no ofenden; nada 

codician. Tan sólo piden 
amor a todos, y piden 
amor aun a la Nada. 

 
Y si algunas de ellas se 

van cabizbajas, o van 
avergonzadas, es que 

algo de humano harán... 
 

Mas, no falta quien a alguna 
por puro gusto golpee. 

Tal, blanca piedra es la luna 
que voló de un puntapié... 

 
Madre nuestra, esta mañana 

me he corrido con las hiedras, 
al ver la azul caravana 

de las piedras, 
de las piedras, 
de las piedras.. 

(Vallejo, 1999, p.103) 
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3. A poesia e as pedras só pedem amor  

 

Utilizamos aqui o poema Las piedras para fazer uma alusão às experiências dos 

alunos com a poesia. Comparamos as pedras como se elas fossem poesia, mas no sentido do 

poema que Vallejo apresenta-nos. Desse modo, pudemos observá-las como possibilidades de 

aprendizagem e não como dificuldades no meio do caminho. Pois se atribuímos à pedra a 

qualidade de uma base, que serve de suporte para edificar sentidos ou (re) construí-los, então 

somos capazes de ultrapassar as barreiras, assim como se faz nos textos literários, ou seja, é 

preciso ir muito mais além do que o escrito.  

Assim como “a pedra triunfa na escultura [...] a poesia converte a pedra, a cor, a 

palavra e o som em imagens”. (PAZ, 1982, p. 26-7). Essa poesia também nos norteia para a 

construção deste capítulo, em que apresentamos o processo de trabalho com os tópicos 

temáticos das sessões de leitura em sala de aula de Língua Espanhola e a análise deste 

processo. Apresentamos, também, a avaliação que os alunos fazem da experiência com a 

leitura de poesia. 

 

3.1 Das temáticas: possibilidades de focalização da obra   
  

Como já mencionamos no capítulo anterior, nas sessões de leitura, foram 

trabalhados, em tópicos temáticos, os textos nelas desenvolvidos, os quais se relacionam na 

maioria com as temáticas focalizadas na obra poética de César Vallejo. Os textos do primeiro 

e segundo tópicos apresentam sentimentos de desesperança e solidão.  

Nessa mesma perspectiva, foram trabalhados os quatro tópicos seguintes, que focam 

os temas que nos direcionam  aos sentimentos de amor, justiça, dor e morte. Estes temas são 

frequentes na poesia de Vallejo.  Salientamos aqui a importância da interlocução entre o texto 

e os alunos, considerando que o “fenômeno literário se efetiva na inter-relação 

autor/texto/leitor” (FILHO, 2003, p. 29).  Assim, compreendemos que “os poemas em relação 

às experiências prévias dos alunos” (APÊNDICE C), já que a leitura de poesia lhes permitirá 

vivenciar experiências com a língua em estudo.     

 

3.1.1 Texto e leitor: rompendo o silêncio 
 

O processo com a leitura parte do plano do primeiro tópico temático intitulado 

Desesperança. Esta sessão foi realizada no dia 27 de fevereiro de 2009. A sessão teve duas 
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fases: a fase do planejamento e a de implementação. Na primeira fase, elaboramos o plano de 

aula, no qual consideramos três fatores: os estudantes, a seleção dos textos e os propósitos 

para a leitura. A implementação da segunda fase apresentou três componentes ou elementos: 

pré-leitura, leitura e pós-leitura (GRAVES & GRAVES, 1995). Nesse momento, lemos dois 

textos, quais foram: Los Heraldos Negros e Los anillos fatigados.  

Após a nossa apresentação, tentamos criar um ambiente acolhedor na sala de aula 

como forma de tornar a aula de língua estrangeira, num ambiente de intercâmbio e interação. 

Desse modo, entregamos o plano da sessão a ser trabalhada e, em seguida, lemos os objetivos 

do referido plano. O objetivo geral foi o de compreender os poemas, relacionando as 

experiências prévias dos alunos e os objetivos específicos foram: estabelecer uma relação com 

o poema e a realidade dos alunos; analisar o texto associando-o às experiências prévias dos 

alunos; e observar nos alunos a competência leitora com base na leitura dos poemas, 

conforme o apêndice (C).  

 

3.1.2 Do uso do vocabulário à produção de sentidos   

 

Nesta primeira sessão, percebemos a necessidade, por parte dos alunos, do 

conhecimento de palavras novas, presentes nos textos, visto que esta atividade consistiu num 

primeiro contato com a produção poética do supracitado autor, o que explica as dificuldades 

de compreensão de alguns termos para poder construir o sentido do texto. Conforme Smith 

(1999), no processo de leitura, os alunos podem encontrar novas palavras, mas não é 

necessária a identificação de cada uma delas para que a compreensão leitora aconteça, 

embora, no contexto de ensino de língua estrangeira, o repertório vocabular seja visto como 

um dos processos linguísticos importantes.  

O momento seguinte foi a exibição de um documentário sobre César Vallejo – 

Hombres de bronce. A exibição tem duração de três horas, mas apresentamos apenas 10 

minutos, uma vez que selecionamos alguns momentos com informações mais pontuais do 

vídeo, conforme pensado no plano de aula. A finalidade dessa exibição foi inserir os alunos 

no contexto histórico-social do autor, a fim de conseguirmos despertar o interesse dos alunos 

para a leitura dos textos selecionados, assim como fazê-los conhecer a cultura e a língua 

espanholas, já que aprender uma língua, conforme dissemos nos capítulos anteriores, 

pressupõe também conhecer a cultura de um povo. 
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Nas transcrições da primeira sessão de leitura, observamos que o tempo dedicado ao 

documentário foi curto. Além disso, ocorreram problemas no áudio, que era em espanhol, o 

que tomou mais tempo do que o previsto.  

Sabemos que ouvir é uma das habilidades importantes para a aprendizagem de uma 

língua estrangeira. Esta habilidade está diretamente vinculada à leitura, e avaliamos que as 

interferências ocorridas na sala de aula podem não ter permitido aos alunos o acesso a uma 

boa audição. Portanto, o que prevaleceu na sala de aula no momento da pré-leitura foi o 

silêncio, cortado pela participação de Octavio, um dos alunos, ao tecer comentário sobre o 

vídeo, como podemos observar no Episódio n° 01: 

 

Episódio n° 01: 

 

[...] [Após assistir ao áudio-vídeo]  
(12) P O que vocês compreenderam do áudio-vídeo assistido? 
(13) Octavio O vídeo fala da vida do poeta que começou a universidade, mas teve que parar os 
estudos porque a família não tinha condições e tal e ele começou a dar aulas para poder bancar os 
estudos. 
[...] (15) P Alguém mais logrou captar algo mais? Diga. 
(16) Octavio Ah, uma coisa interessante [inaudível] porque no caso aí é poeta, mas na história de 
trabalho do documental ele se interessava por ciências, por ciências exatas né? Uma coisa que distorce 
né? 

 

Diante desse Episódio, acreditamos que a brevidade da exibição também influenciou 

no desenvolvimento das atividades previstas, já que esta apenas permitiu uma exposição 

biográfica pouco profunda sobre a vida e obra de César Vallejo, omitindo, dessa forma, a 

discussão, em profundidade, sobre a produção literária do autor. Isso é perceptível no 

momento em que fizemos questões relativas ao áudio-vídeo. 

Continuando com a pré-leitura, levamos os alunos a fazerem previsões sobre o texto, 

questionando sobre o que sugeria o título Los Heraldos Negros. Ressaltamos que a esse 

questionamento nenhum dos alunos respondeu. Atribuímos a isto o fato deles não terem 

conhecimentos prévios em relação ao texto, pois, segundo Smith (1999), o processo de leitura 

implica tanto a informação impressa do texto quanto os conhecimentos prévios que os alunos 

têm. Diante desse silêncio, fornecemos algumas pistas para que eles começassem a descobrir 

os sentidos do texto em estudo, como podemos observar no Episodio n° 02: 
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Episódio n° 02: 

 

[...] (28) P  [...] que idéia assim remete para vocês Los Heraldos Negros? 
(29) P Alguém tem alguma opinião, alguém conhece o que é um Heraldo? 
(30) AE (seguida/o de outras falas)  Não.  
(31) P Certo. Na antiga Grécia foram chamados a aqueles mensageiros da morte. Eram chamados de 
los heraldos, na literatura Grega, certo. 
[...] (33) P E sabendo isso a gente o que poderia dizer sobre o título Los Heraldos Negros a que se 
estará referindo? [Os alunos ficam em silencio] 
(34) P Si, Heraldo vem de mensageiro da morte, anunciante da morte, Los Heraldos Negros nos 
remete a que? [...] (35) P Anúncio da morte poderia ser? 
(36) AE (seguida/o de outras falas) Aham! É. 
[...] (41) Angélica As características em o geral. 

 

Ainda em relação a essa primeira sessão de leitura, observamos que, no 

desenvolvimento da aula, o objetivo geral do plano, o qual previa “compreender os poemas 

relacionando-os as experiências prévias dos alunos” (APÊNDICE C), não se concretizou 

como um todo. Isso se deu porque tais experiências em relação ao texto e ao seu vocabulário 

eram novas, o que não permitiu que a análise do primeiro texto ocorresse satisfatoriamente. 

Na sequência didática do plano, (ver apêndice C) desenvolvemos a leitura de Los 

Heraldos Negros.  Nesta fase, os alunos realizaram uma leitura silenciosa e outra em voz alta, 

para, finalmente, ouvirem o áudio com o poema. Após isto, atendendo a nossa solicitação, 

Rocio e Angélica fizeram a leitura em voz alta, como podemos observar no Episodio n° 03:  

  

Episódio n° 03: 

 
 

[...] (44) Rocío Los Heraldos Negros 
01  Hay golpes en la vida, tan fuertes... Yo no sé! 
02  Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos, 
03  la resaca de todo lo sufrido 
04  se empozara en el alma... Yo no sé!   
 
05  Son pocos; pero son… Abren zanjas oscuras 
06  en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte, 
07  Serán talvez los potros de bárbaros atilas; 
08 o los heraldos negros que nos manda la Muerte. 
 
09  Son las caídas hondas de los Cristos del alma, 
10  de alguna fe adorable que el Destino blasfema. 
11  Esos golpes sangrientos son las crepitaciones 
12  de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. 
 
13  Y el hombre... Pobre... pobre! Vuelve los ojos, como 
14  cuando por sobre el hombro nos llama una palmada; 
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15  vuelve los ojos locos, y todo lo vivido 
16  se empoza, como un charco de culpa, en la mirada. 
 
17 Hay golpes en  la vida tan fuertes… Yo no sé! 
 

Durante a leitura do texto, Rocio e Angélica (APÊNDICE D. n° 45) tiveram 

dificuldade ao pronunciarem algumas palavras (acima citadas em negrito). No entanto, isto 

não impossibilitou a leitura do texto de maneira global. Em relação a nossa solicitação, não 

houve resistência por parte dos alunos para a realização de leitura tanto oral, quanto 

silenciosa. Durante o momento de trabalho sobre a compreensão do mesmo, tratamos de 

explorar os conhecimentos prévios dos alunos, mas como não houve previsões da parte deles, 

um dos objetivos específicos “estabelecer uma relação com o poema e a realidade dos alunos; 

e analisar o texto associando-os às experiências prévias dos alunos” (APÊNDICE C) não se 

concretizou. Logo, partimos para uma leitura comentada, com análise, num jogo de perguntas 

e respostas sobre os versos do poema, como mostra o Episodio n° 04:  

  

Episódio n° 04: 

 

[...] (47) P Entonces como vemos tenemos […]. Ahí en la primera. […] 1 Hay golpes en la vida tan 
fuertes yo no sé! 
(48) P Alguém pode dizer, o há tido um golpe desses na vida tão, fuerte alguma experiência? [...]  
(49) Angélica Cuando se quiere alguien que se ama, así; nunca se está preparado siempre ocurren 
golpes fuertes; si muchas veces y pensamos que he hecho para merecer esto. 
[...] (52) P   No número dois, donde dice: Golpes como el odio de Dios; odio de Dios. 
(53) P  Para ustedes Dios significa o qué? 
[...] (55) AE (seguida/o de outras falas) Amor, paz, fe, poder e felicidade todo. 
(56) P Se relacionamos a isso que dizem vocês, Dios es amor, que mais? 
[...] (58) AE (seguida/a de outras falas) Felicidade, paz, todo. 
(59) Octavio  Paz e felicidade, todo 
(60) P  Mas si relacionar odio, a palavra odio, odio, viene de algo bom? 
(61) AE (seguida/o de outras falas) Não. 
(62) P Não. Então por que ele diz golpes como el odio de Dios? 
(63) Octavio Esses fatos aí/ esses golpes. 
 

Observamos, pelo exposto acima, que os alunos aprenderam algo particular da leitura 

do poema, na medida em que ativaram seus conhecimentos prévios.  Aqueles que, segundo 

Smith (1991), se constituem no conhecimento de mundo que o aluno tem e traz para sala de 

aula (informação não-visual) e que, ao interagir com o texto (informação-visual), possibilita a 

emergência da leitura.  
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Com relação ao segundo verso do poema Los Heraldos negros, os alunos 

questionaram sobre algumas palavras que desconheciam. Essa atitude vai se repetir quase na 

análise do texto em geral, conforme podemos observar no Episódio 05: 

 

Episódio n° 05: 

 

[...] (72) AE (seguida/o de outras falas) O que é resaca? 
[...] (78) AE (seguida/a de outras falas) Sufrido? 
[...] (80) AE (seguida/o de outras falas) Empozar?  
[...] (88) AE (seguida/o de outras falas) Zanjas é o quê? 
[...] (92) AE (seguida/o de outras falas) Fiero? 
[...] (95) AE (seguida/o de outras falas) Lomo? 
[...] (99) AE (seguida/o de outras falas) Potros, potros? 
[...] (103) AE (seguida/o de outras falas) Bárbaros? 

 

Na scaffolded, estratégia de leitura pela qual guiamos estas sessões, é recomendável 

que o uso do vocabulário deve ser trabalhado no momento de pré-leitura. Mas, como 

observamos, nesta primeira sessão, as questões sobre vocabulário se fazem presentes no 

decorrer de todas as fases da leitura. Nesses momentos, quando os alunos não conseguiam 

encontrar sentidos para determinados termos, o que fizemos foi fornecer-lhes tais 

significados, levando em consideração o contexto textual.  

Acreditamos que esta situação de questionar sobre os significados dos vocábulos, em 

parte, tenha se dado devido ao fato de que logo na nossa apresentação induzimos os alunos a 

se voltarem para o vocabulário dos textos. Neste sentido, a leitura do primeiro texto se 

desenvolveu especificamente em torno da descoberta do significado das palavras encontradas 

no mesmo. Isto reforça a ideia de que é importante o uso de vocabulário, para ajudar na (re) 

construção dos sentidos textuais, embora isso por si só não seja suficiente para a construção 

global de sentido em determinado texto.  

Na fase da pós–leitura, fizemos uma discussão sobre a compreensão do texto, com 

base nas seguintes questões: Que inferências acerca do tema, através do título do poema 

foram confirmadas? Há relação do poema com a desesperança? Como você descreveria esse 

poema? Você gostou ou não do poema? Por quê? Que sentimento este poema lhe remete 

como leitor/a? Que parte você considera mais impactante no poema? Por quê? O poema 

poderia ser relacionado a outro tema? Qual? Que relação poderia ser estabelecida entre o 

poema e sua realidade? (APÊNDICE C). Estas perguntas foram elaboradas com a finalidade 
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de fazer com que os alunos pudessem confirmar suas previsões, o que, nesta primeira sessão, 

como vemos, não ocorreu. 

 Em relação à analogia do texto lido com o tópico temático da desesperança, eles 

associaram à temática em estudo.  Devido ao curto tempo, só fizemos umas poucas questões, 

como observamos no Episódio n° 06:  

 

Episódio n° 06: 

 

[...] (149) P Nosso tema é? 
[...] (152) AE (seguida/o de outras falas) Desesperança. 
(153) P Tendrá algo que a ver com o poema? 
(154) AE (seguida/o de outras falas) Sim. 
(155) P  Por quê? 
(156) Angélica Porque quien está muriendo está sin esperanza. 
(157) Angélica Alguien que está muriendo  a los pocos. 
(158) Jorge O poema habla  de sufrimiento, la forma en que está escrito: lo sufrido, zanjas oscuras, 
golpes sangrientos, la manera como se ha escrito  habla del desespero de una persona. 
[...] (160) Octavio Ele não sabe explicar, o lugar de onde vêm, esses golpes. 
(161) P E vocês acham que alguma vez ter vivido uma experiência assim [...]   
(162) P  Talvez sim ou não? 
(163) AE (seguida/o de outras falas)  Sim.  
(164) Octavio  Então, talvez não com tanta intensidade, do autor, quase. 
(165) Jorge  Eu também não. 

 

Observamos, portanto, que os alunos partem do texto, enquanto informação 

impressa, e, em seguida, falam do que compreenderam. Como podemos observar, o fato de 

trabalhar a leitura de textos literários, no processo de aprendizagem da nova língua, permite 

que o aluno tenha um contato mais próximo com a língua, que atribua significados aos textos 

lidos, que ative seus conhecimentos de mundo, fazendo com que o texto literário se torne 

significativo.   

Ressaltamos, conforme podemos verificar no Episódio a seguir, que as questões que 

conseguimos fazer em relação ao texto lido foram: Você gostou ou não do poema? Por quê?  

Embora outra questão apareça, o tempo só permitiu nos determos mais nessas questões 

expressas no Episódio n° 07. 
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Episódio n° 07:  

 

[...] (175) P Vocês gostaram do poema [...] Quizá sim ou não? 
(176) Octavio Um pouco complicado mais é legal, eu gostei. 
(177) Diana Gostei. 
(178) P Um pouco complicado talvez pelas palavras? 
(179) Octavio  Não, até que o nível do poema foi fácil, algumas palavras que não dava para entender, 
e a intertextualidade que faz aí, que se não fosse você. 
(180) P Que sentimento desperta em vocês como leitores? 
(181) Diana Tristeza. O sofrimento dos outros também afeta. 
(182) Diana A dor dos outros, também afeta. 
(183) Angélica Dá para sentir. […] (184) Angélica Tu dolor es mi dolor. 
(185) Diana Duele. [...] (186) P  Vamos escuchar o poema declamado, que lês parece, gostariam? 
(187) Alunos todos Sim. [Escutam o CD do poema declamado Los Heraldos Negros; e acompanham 
repetindo em voz baixa o poema]  
(188) P – [Lendo]  
01 Hay ganas de volver, de amar, de no ausentarse,  
02 y hay ganas de morir, combatido por dos  
03 aguas encontradas que jamás han de istmarse. 
 
04 Hay ganas de un gran beso que amortaje a la Vida,  
05 que acaba en el áfrica de una agonía ardiente,  
06 suicida! 
 
07 Hay ganas de... no tener ganas Señor;  
08 a ti yo te señalo con el dedo deicida: 
09 hay ganas de no haber tenido corazón. 
 
10 La primavera vuelve, vuelve y se irá. Y Dios, 
11 curvado en tiempo, se repite, y pasa, pasa 
12 a cuestas con la espina dorsal del Universo. 
 
13 Cuando, las sienes tocan su lúgubre tambor,   
14 cuando me duele el sueño grabado en un puñal, 
15 ¡hay ganas de quedarse plantado en este verso!  
(VALLEJO, 199. p. 106) 
 

Neste Episódio, observamos a maneira pela qual a mediação na sala de aula foi 

desenvolvida, permitindo uma inter-relação entre aluno e professor. Quanto à nossa 

preocupação acerca do vocabulário, Octavio afirma que não achou difíceis as palavras do 

texto: “dava para entender.” Aquilo em que acreditávamos que o vocabulário no ensino de 

uma língua estrangeira seria elemento indispensável, no caso do texto poético, não se 

confirmou. 

Após esse momento, terminamos a leitura do primeiro texto, Los Heraldos Negros, e 

após o intervalo retornamos e iniciamos com a leitura do segundo texto, Los anillos fatigados. 

Novamente, os alunos leram em silêncio o texto e, desta vez, vimos que participaram 
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ativamente e conseguiram, com base no título, já produzirem inferências acerca da leitura 

realizada, conforme observamos no Episódio n° 08: 

 

Episódio n° 08: 

 

[...] (190) Octavio Os anéis cansados? 
(191) P Isso.  
(192) P A figura de anillo nos remete a uma circunferência verdade? A algo que não tem fim; que 
sempre vai estar no mesmo ponto. 
(193) P Será isso? Vocês que acham? 
(194) Alunos todos Sim. 
(195) P É, fatigados, cansados, abatidos. 
(196) Octavio  Cansados de rodar. 
 

Durante a análise do texto, as perguntas sobre o significados das palavras persistem. 

Mesmo assim, observamos uma participação ativa dos alunos, de modo que eles conseguiam 

interagir com o texto em estudo. Logo, podemos ver no Episódio n° 09: 

  

Episódio n° 09: 

 

(198) P −−−− Alguém, lê. 
(199) Rocio −−−− [Lendo com uma boa pronúncia] 01 ay ganas de volver, de amar, de no ausentarse, 
02 y hay ganas de morir, combatido por dos      03aguas encontradas que jamás han de istmarse. 
(200) P −−−− Que entendeu desses versos? 
(201) Rocio −−−− Não sei. [Risos] 
 

No trecho acima, após leitura de uma parte do texto, ao perguntar sobre a 

compreensão do mesmo, Rocio afirma: “Não sei”. Isto nos alerta para o fato de que nem 

sempre pronunciar bem as palavras de um texto significa compreendê-lo. Lembramos, 

portanto, que leitura não é decodificação de palavras. O espanhol e o português são 

considerados idiomas ou línguas irmãs. Têm semelhanças sintáticas, semânticas, fonológicas 

etc., o que pode facilitar a pronúncia de palavras, no momento da leitura, mas isso não 

significa uma leitura compreensiva. Diante disto, estabelecemos um diálogo com o grupo, a 

fim de instigar os alunos a ativarem seus conhecimentos prévios, tomando como base o texto 

literário, conforme podemos notar no Episódio n° 10: 
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Episódio n° 10: 

 

(216) P −−−− Seguimos a leitura. Alguém  le? 
(217) Jorge −−−− Yo.  [Lendo]  
04 Hay ganas de un gran beso que amortaje a la Vida,  
05 que acaba en el áfrica de una agonía ardiente,  
06 suicida! 
(218) P −−−− Que entenderam? 
(219) Diana −−−− Pois no é, o que diz  
04 Hay ganas de un gran beso que amortaje a la Vida,  
05 que acaba en el áfrica de una agonía ardiente,  
06 suicida! 
[...] (221) Octavio −−−− Mata. 
(222) P −−−− Que o beijo vai lhe matar. 
(223) P −−−− Mas, não vai lhe matar no sentido literal do texto. 
(224) Octavio −−−− Uma morte bonita (risos). 
(225) Angélica −−−− O pior que é mesmo. 
(226) AE (seguida/a de outras falas) −−−− Amortaje? 
(227) P −−−− Quando uma pessoa morre agente amortajada a ela, coloca a roupa e veste a ela. 
(228) Octavio − Mas essa áfrica aí, é a África mesmo? 
(229) Jorge −−−− Sim. 
(230) P −−−− Mmm vocês que acham? 
(231) AE (seguida/o de outras falas) −−−− Essa letra maiúscula aí? 
(232) P −−−− O que remete para vocês o continente da África? nos remeteu a? 
(233) Octavio −−−− Monte de negro. 
(234) P −−−− Que mais, só isso? 
(235) AE (seguida/o de outras falas) −−−− Quente demais. 
(236) Diana −−−− Não tem água. 
(237) AE (seguida/o de outras falas) −−−− Morte. 
(238) P −−−− Então África remete a sofrimento a tristeza; não sei se vocês já assistiram as reportagens de 

Discovery Chanel, crianças que morrem de fome, de sede, etc.  
(239) Rocio −−−− Calor. 

 

Salientamos que, por ser muito curto o tempo destinado a cada sessão de leitura, 

encerramos os trabalhos sem conseguir desenvolver, na sua totalidade, as atividades de pós-

leitura, quando interrogaríamos os alunos sobre suas constatações acerca do texto. 

Nossos objetivos, com relação a este tópico temático da Deseperança, não foram 

atingidos plenamente, já que, na leitura do primeiro texto Los heraldos negros. O 

conhecimento do vocabulário limitou a leitura do mesmo. Como os alunos não haviam tido 

experiências prévias sobre o texto, não conseguimos estabelecer uma relação com a realidade 

deles, tampouco com suas experiências de vida.  

Observamos que, somente após a leitura do segundo texto, é que os alunos 

começaram a relacionar seus conhecimentos prévios com leitura realizada, como observamos 

nos Episódios acima. O tempo não nos permitiu desenvolver as atividades programadas para o  
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momento de pós-leitura. Assim, os objetivos desta primeira sessão só foram desenvolvidos 

parcialmente. 

 

3.1.3 O papel do leitor na produção de sentidos  

 

Após o desenvolvimento do primeiro tópico temático, no dia 09 de março de 2009, 

iniciamos a segunda sessão, cujo tema foi Solidão. Essa sessão teve duração de 1(uma) hora e 

foram lidos três textos: Los pasos lejanos, Enereida e Espergesia.  

O objetivo geral desta sessão de leitura foi analisar que tema seria evocado pelos 

alunos, relacionando-o às suas experiências prévias. Os objetivos específicos foram observar a 

apreciação ou não, por parte dos alunos, dos poemas selecionados pela pesquisadora; ler os 

poemas associando as suas experiências prévias; identificar nos poemas versos e marcas 

textuais que remetessem à ideia de solidão; estabelecer uma relação entre o poema e a 

realidade dos alunos; observar a competência leitora dos alunos, com base na leitura dos 

textos poéticos, conforme pode ser observado no apêndice C. No início da aula, então, os 

alunos realizaram a leitura do texto Los pasos lejanos e, posteriormente, ouviram a 

declamação do mesmo; como mostra o Episódio n° 11: 

 

Episódio n° 11: 

 

[...] (03) AE (seguida/o de outras falas) [Lendo] Los pasos lejanos 
01 Mi padre duerme. Su semblante augusto 
02 figura un apacible corazón; 
03 está ahora tan dulce... 
04 si hay algo en él de amargo, seré yo. 
 
05 Hay soledad en el hogar; se reza; 
06 y no hay noticias de los hijos hoy. 
07 Mi padre se despierta, ausculta 
08 la huida a Egipto, el restañante adiós. 
09 Está ahora tan cerca; 
10 si hay algo en él de lejos, seré yo. 
 
11 Y mi madre pasea allá en los huertos, 
12 saboreando un sabor ya sin sabor. 
13 Está ahora tan suave, 
14 tan ala, tan salida, tan amor. 
 
15 Hay soledad en el hogar sin bulla, 
16 sin noticias, sin verde, sin niñez. 
17 Y si hay algo quebrado en esta tarde, 
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18 y que baja y que cruje, 
19 son dos viejos caminos blancos, curvos. 
20 Por ellos va mi corazón a pie. 
(VALLEJO, 1999, p. 112) 
 [Posteriormente à escuta do CD o poema Los pasos lejanos declamado] 

 

Após a leitura do texto, os alunos escutaram num CD a declamação do poema. Eles, 

então, logo responderam às questões acerca da relação entre o título e o conteúdo do texto. 

Diferentemente da primeira sessão de leitura, desta vez, os alunos participaram, como vemos 

no Episódio n° 12: 

 

Episódio n° 12: 

 

[...] (04) P O que sugere o título do poema Los pasos lejanos, em relação à temática? 
[...] (06) Juana  A distância. 
(07) P Quando a pessoa esta distante se encontra? 
(08) Juana Sólo, lejos, separado. 
[...] (10) P Então pode dizer que a temática do poema está ligada à solidão?  
(11) Juana Sim. 
(12) Jorge También. 
(13) P Você gostou o não do poema?  
(14) Juana Eu gostei. 
(15) Jorge Eu também, mas é um pouco complicado. 
(16) P Que sentimento traz este poema? Que desperta em vocês como leitores? 
(17) Juana O que o poema desperta em mim? Me pasa la impresión de una persona que está 
angustiada, que escribe para confesar talvez lo que siente. 
(18) Jorge  Me despierta la curiosidad porque yo considero el poema un poco complicado de entender 
pero con la lectura yo puedo perceber  que es alguien que está muy triste, talvez solitario y tiene 
problemas con la familia  com pai, com mãe, está lejos de los hijos, de alguna mujer, de algún amor 
perdido, alguna cosa así. Creo que es eso. 
(19) Luísa. Como si fuera un sentimiento de tristeza, que existe la separación  de la familia y la 
distancia.  
(20) Gabriela Para mi también,  un sentimiento de tristeza de soledad. 

 

Depois da leitura do texto e a participação ativa dos alunos, se comparada à primeira 

sessão, mesmo tendo relatado algumas dificuldades encontradas, percebemos que eles 

conseguiram apreender determinados sentidos, condizentes com a materialidade textual. Além 

disso, entendemos ter sido esse poema significativo para eles, conforme destacado no 

Episódio acima. 

Ao término desse primeiro momento, iniciamos a leitura do segundo texto intitulado 

Enereida. Como foi feito com os textos anteriores, os alunos escutaram a declamação do 

poema, fizeram uma leitura silenciosa e, em seguida, leram-no em voz alta. Para isso, nós 

selecionamos os alunos que realizariam a leitura em voz alta, em virtude de que nenhum dos  
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alunos se oferecia para realizá-la. Considerando a extensão do texto, indicamos um aluno para 

que lesse uma estrofe do poema, o que podemos observar a seguir no Episódio n° 13: 

 

Episódio n° 13: 

 

[...](21) Juana Enereida  [Lendo]  01 Mi padre, apenas, 
02 en la mañana pajarina, pone 
03 sus setentiocho años, sus setentiocho 
04 ramos de invierno a solear. 
05 El cementerio de Santiago, untado 
06 en alegre año nuevo, está a la vista. 
07 Cuántas veces sus pasos cortaron hacia él, 
08 y tornaron de algún entierro humilde. 
09 Hoy hace mucho tiempo que mi padre no sale! 
10 Una broma de niños se desbanda. 
 
 (22) Jorge [Lendo] 
11 Otras veces le hablaba a mi madre 
12 de impresiones urbanas, de política; 
13 y hoy, apoyado en su bastón ilustre 
14 que sonara mejor en los años de la Gobernación, 
15 mi padre está desconocido, frágil, 
16 mi padre es una víspera. 
17 Lleva, trae, abstraído, reliquias, cosas, 
18 recuerdos, sugerencias. 
19 La mañana apacible le acompaña 
20 con sus alas blancas de hermana de la caridad. 
 
(23) Luísa [Lendo] 21 Día eterno es éste, día ingenuo, infante 
22 coral, oracional; 
23 se corona el tiempo de palomas, 
21 Día eterno es éste, día ingenuo, infante 
22 coral, oracional; 
23 se corona el tiempo de palomas, 
24 y el futuro se puebla 
25 de caravanas de inmortales rosas. 
26 Padre, aún sigue todo despertando; 
27 es enero que canta, es tu amor 
28 que resonando va en la Eternidad. 
29 Aún reirás de tus pequeñuelos, 
30 y habrá bulla triunfal en los Vacíos. 
 
 (24) Gabriela [Lendo] 31 Aún será año nuevo. Habrá empanadas; 
32 y yo tendré hambre, cuando toque a misa 
33 en el beato campanario 
34 el buen ciego mélico con quien 
35 departieron mis sílabas escolares y frescas, 
36 mi inocencia rotunda. 
37 Y cuando la mañana llena de gracia, 
38 desde sus senos de tiempo, 
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39 que son dos renuncias, dos avances de amor 
40  que se tienden y ruegan infinito, eterna vida, 
41 cante, y eche a volar Verbos plurales, 
42 jirones de tu ser, 
43 a la borda de sus alas blancas 
44 de hermana de la caridad, ¡oh, padre mio! 
(VALLEJO, 1999, p. 113) 
(25) P Que entenderam do poema? 
(26) Juana No entendí muito bien, pero por lo que veo, el poema habla de la belice, no sei como se 
diz, belice de su padre.  
(27) Jorge Yo? Este é um poco mais complicado que el primero, pero, creo que es un hijo hablando 
sobre su padre, que su padre quería y no consiguió, algún sueño que el tenia y es como si estuviera 
frustrado, una cosa así y tendría ganas de conseguir esa cosa, algo así.  
(28) Gabriela Yo no comprendí muito bem, pero la primera impresión que pasa es esa que continua 
hablando de su padre.    
(29) Luísa  Se este poema e muy complicado, no comprendí bien,  pero, creo que habla de belice, sim. 
 

Em seguida à leitura do poema, fizemos perguntas relativas à compreensão do texto 

e, durante este momento, percebemos que, embora admitindo algumas dificuldades, os alunos 

participaram expondo as impressões deixadas pelo texto, conforme vemos no episodio n° 13. 

Notamos, ainda, que eles conseguiram ativar seus conhecimentos prévios para a construção 

do sentido do texto, de acordo com o que podemos verificar a seguir no Episódio n°14: 

 

Episódio n° 14: 

 

[...] (31) P Ustedes tienen a sus padres? Están en una edad mayor? 
(32) AE (seguida/o de outras falas)  Sim.  
(33) Jorge Mi padre tiene sesenta años y mi madre tiene cincuenta y uno.  
(34) Luísa Mi padre tiene cincuenta y ocho  y mi madre cincuenta y cinco. 
(35) Gabriela  Mi padre tiene cuarenta y seis años y mi madre cuarenta y dos. 
(36) Juana Mi madre tiene cuarenta y ocho y no tengo padre. 
(38) P −−−−  Relacionando aquí sus conocimientos de ustedes con aquella persona que se habla en el 
poema entonces, en el poema va narrando, es como si el ser humano va tomando una visión diferente 
de acuerdo a la edad, entonces aquí el poeta atribuye adjetivos que identifican esa edad, si es joven es 
más fuerte, y si no, más frágil, que eso implica tratar con más cuidado. 

 

Percebemos, pelo Episódio n° 14, que o texto possibilitou aos alunos relacionarem o 

que foi lido com suas experiências prévias. Nesse sentido, podemos asegurar que a leitura do 

texto poético também otimiza uma leitura significativa. 

Ainda nesta mesma aula, fizemos a leitura do terceiro texto: Espergesia.  Ao ouvirem 

o mesmo, os alunos destacaram o sentimento de tristeza, expressando por meio de afirmações 

como “é muito triste”. Isto se deu após ouvirem um CD com a declamação do texto. Seguido 

a isso, os alunos leram o texto em voz alta da seguinte forma, como mostra o episódio n° 15: 
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Episódio n° 15: 

 

[...] [Os alunos escutam a leitura do poema Espergesia]  
(42) AE (seguida/o de outras falas)  É muito triste. [Escutam o CD do poema e depois fazem a Leitura 
do poema] 
(43) Juana  [Lendo] Espergesia 
01 Yo nací un día 
02 que Dios estuvo enfermo. 
03 Todos saben que vivo, 
04 que soy malo; y no saben 
05 del diciembre de ese enero. 
06 Pues yo nací un día 
07 que Dios estuvo enfermo. 
 
(44) Jorge −−−− [Lendo]  
08 Hay un vacío 
09 en mi aire metafísico 
10 que nadie ha de palpar: 
11 el claustro de un silencio 
12 que habló a flor de fuego. 
13 Yo nací un día 
14 que Díos estuvo enfermo. 
 
(45) Luísa −−−− [Lendo]  
15 Hermano, escucha, escucha... 
16 Bueno. Y que no me vaya 
17 sin llevar diciembres, 
18 sin dejar eneros. 
19 Pues yo nací un día 
20 que Díos estuvo enfermo. 
 
(46) Gabriela −−−− [Lendo] 
21 Todos saben que vivo, 
22 que mastico... Y no saben 
23 por qué en mi verso chirrían, 
24 oscuro sinsabor de féretro, 
25 luyidos vientos 
26 desenroscados de la Esfinge 
27 preguntona del Desierto. 
28 Todos saben... Y no saben 
29 que la luz es tísica, 
30 y la Sombra gorda... 
31 Y no saben que el Misterio sintetiza... 
32 que él es la joroba 
33 musical y triste que a distancia denuncia 
34 el paso meridiano de las lindes a las Lindes. 
35 Yo nací un día 
36 que Dios estuvo enfermo, 
37 grave. 
(VALLEJO, 1999, p. 114) 
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O texto Espergesia foi considerado pelos alunos extremamente triste. Após a leitura, 

sugerimos que eles apreciassem o texto e, em seguida, expusessem suas impressões, propondo 

compreender o que sente o eu-lírico. Observemos no Episódio n° 16: 

 

Episódio n° 16:  

 

[...] (47) P Que pode apreciar? 
(48) Gabriela Yo creo que es una persona que está muy triste que atribuye sus problemas a Dios.  
(49) Luísa Yo pienso que es alguien que lamenta su suerte, su vida, una persona que, que no tiene 
gusto por la vida.  
(50) Jorge Si, es como ellas han dicho, yo creo que es una persona que está muy triste, está frustrada, 
no consigue algo, nada en la vida, no consigue realizar sus sueños, las cosas que quiere hacer no dan 
cierto, una persona frustrada y cree que para ella era mejor no querer ni nacido y culpa a Dios por sus 
problemas. 
[...] (52) Juana Estoy de acuerdo con los otros que dicen, que es una persona que pasa por un gran 
sufrimiento, que el sufrimiento empieza desde su nacimiento, porque Dios estaba enfermo en el día 
que él nació, y que también muestra que las personas lo conocen, que ven él, pero no sabe del 
sufrimiento de él como una persona normal, pero por dentro, es una persona que trae desde su 
nacimiento un gran sufrimiento. 
[...] (55) P Bien entonces este poema les ha gustado o no? 
(56) Jorge Acho que sim. 
(57) Gabriela Es muy triste es muy desiludido de la vida.   
(58) Jorge Lo que es interesante en los poemas es algo que tenemos que descubrir, es algo interesante, 
pero es muy complicado tenemos que leer, leer mucho para descubrir lo que quiere decir, es 
interesante. 
(59) P [...] Que relación podemos traer de este poema a nuestra vida? 
(60) Jorge Temos que dispensar-lho. 
[...] (62) Juana Una relación que podemos hacer es que en nuestras vidas siempre que pasamos  por 
algo malo, problemas, siempre la primera persona en quien votamos la culpa es en Dios y eso lo hace 
el poeta e su verso toda la culpa en Dios.  
(63) Jorge Eso es verdad, muchas veces como Juana ha dicho, cuando tenemos un problema 
colocamos la culpa en Dios y Dios es responsable por esto por aquello. Y cuando recibimos algo 
nunca agradecemos  a Dios, por ejemplo: estamos con un problema ¡eh! ¡Por Dios me ayude quiero 
conseguir algo!; si conseguimos  muchas veces no agradecemos a Dios, sólo recordamos de Dios sólo 
en los problemas y no en las alegrías, es la falta de las personas; lembrar de Dios sólo en los 
problemas y no agradecer por algo que consigue. 
 

Como podemos notar no Episódio n° 16, cada um dos alunos consegue se expressar 

em relação ao texto lido,  baseados naquilo que o texto lhes sugeriu, mas articulado aos seus 

conhecimentos de mundo. Com a leitura e a exploração deste último texto, encerramos nossa 

segunda sessão de leitura. Acreditamos que, dessa vez, nossos objetivos tenham sido 

alcançados, pois, mediante os relatos dos alunos, pudemos constatar que eles participaram 

mais do que na primeira sessão de leitura, romperam o silêncio para falar das impressões 

sobre os textos lidos, bem como conseguiram ativar seus conhecimentos prévios no processo 

de compreensão textual. 
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3.1.4 Portos de passagens: o texto literário como ponto de partida e de chegada na (re) 

construção dos significados 

 

Durante a realização das duas primeiras sessões, observamos que o tempo foi fator 

determinante, na medida em que a quantidade e a extensão dos poemas escolhidos foram 

superiores ao tempo de aula. Desse modo, o aproveitamento e o trabalho mais acurado com os 

textos foram comprometidos. Devido a esse fator, (re)planejamos as estratégias anteriormente 

pensadas e, dada à quantidade de textos que tínhamos para a sessão seguinte, cuja temática era 

o Amor , optamos por dividi-la em duas. De tal modo, que foram realizadas nos dias 16 e 20 

de março de 2009.  

Cada uma dessas sessões seguiu, entretanto, o padrão das sessões anteriores e 

tiveram também duração de 01 hora (60min.). Baseados, neste tópico temático, foram 

trabalhados quatro textos, quais sejam: Amor prohibido e Para el alma imposible de mi 

amada, na primeira sessão, e Amor e Dios, na segunda. 

O nosso objetivo geral foi o de “analisar que tema seria evocado pelos alunos, 

relacionando-o às suas experiências prévias. Como objetivos específicos, nos tínhamos que: 

observar nos alunos a apreciação ou não dos poemas selecionados pela pesquisadora; ler os 

poemas associando às experiências prévias; identificar nos versos marcas textuais que 

remetessem à temática do Amor; estabelecer uma relação com o poema e a realidade dos 

alunos; observar a competência leitora dos alunos com base na leitura dos poemas” 

(APÊNDICE C).  

Com o intuito de dar conta desses objetivos, iniciamos, no dia 16 de março, a 

primeira sessão didática de leitura, com os textos Amor prohibido e Para el alma imposible de 

mi amada. Após nossa apresentação e entrega do material de trabalho, no primeiro momento 

da sessão, mostramos aos alunos quatro imagens, as quais tinham uma relação com a temática 

que seria estudada.  Senão vejamos: 
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IMAGEM N° 01: Dois cisnes formando um coração (Google, imagens 
2009) 
 

 
IMAGEM N° 02: Pintura a óleo de 1870 por For Madox Brown 
retratando a famosa cena do terraço de Romeu e Julieta. (Google, 
imagens, 2009) 
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IMAGEM N° 03: Casal apaixonado(rosyluzes: julho 2009) 
 

  
IMAGEM N° 04: Uma mulher triste com uma rosa. No fundo, a imagem 
de um homem. (Google imagens, 2009) 
 

No segundo momento, fizemos questões aos alunos sobre as imagens apresentadas, 

perguntamos que observavam, de modo a lhes instigarem a falar sobre a temática em estudo: 

o Amor .  
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Tal estratégia teve por intenção que os alunos colocassem em questão seus 

conhecimentos prévios, antes da leitura dos poemas, como mostra o Episódio n° 17: 

 

Episódio n° 17: 

 

[...] (02) P Uma das imagens é de Romeo e Julieta. Alguém conhece essa obra?  
(03) AE (seguida/o de outras falas) Sí, sólo en las películas. 
(04) P Outra imagem é um cisne com outro cisne formando um coração. 
(05) AE (seguida/o de outras falas) Amor. 

 

Deste modo, observamos que os alunos conseguiram fazer previsões sobre a temática 

da aula, por meio das imagens e, com isso, alcançamos um dos objetivos estabelecidos para 

esta sessão: o de levar os alunos a relacionarem determinados elementos das suas experiências 

prévias com o tema em questão. Cabe ressaltar que, mesmo tendo sido atingido nosso objetivo 

de ativar conhecimentos prévios, observamos, no Episódio n° 17, a ausência de estratégias de 

mediação que instigassem um pouco mais os alunos sobre esses conhecimentos prévios. 

Assim sendo, é possível de perceber as falhas da pesquisadora, quando, no momento em que 

eles afirmaram ter conhecimento sobre a obra Romeu e Julieta, por meio de um filme, não 

lhes foram feitas mais questões sobre esta obra. Perguntar sobre os personagens do filme e a 

trama, teria sido importantes para o processo introdutório da temática do Amor  e, 

particularmente, para a leitura do primeiro texto.  

Depois desse momento, em que foram feitas questões sobre as imagens, passamos a 

ler o título do poema, Amor prohibido, e fizemos alguns questionamentos sobre o que trataria 

o texto, com base no título. É possível vermos a seguir no Episódio n° 18: 

 

Episódio n° 18: 

 

[...] (07) P Y tenemos el primer poema que es: Amor prohibido; [...] y vamos a ver de que trata  a 
partir del título del poema. 
(08) Juana Creo que se trata de algo imposible, la palabra prohibido da una interpretación de algo 
imposible. 
(09) Diana Yo creo lo mismo, amor prohibido, un amor que no se puede realizar. 
(10) Rosa Igual. 

 

Vemos assim que os alunos conseguem fazer previsões sobre a temática do texto, a 

partir do título do mesmo. Devemos lembrar aqui que, conforme Smith (1999, 78), fazer 

previsões não é uma adivinhação, e sim “a eliminação antecipada de alternativas  
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improváveis. A previsão não é uma adivinhação irresponsável, nem uma questão de procurar 

uma chance tentando os resultados mais prováveis”.  

Após esse momento de previsões, lemos o texto Amor prohibido, conforme podemos 

ver no ver no Episódio n° 19: 

 

Episódio n° 19: 

 

 […](12) P [Lendo] Amor  Prohibido 
01 Subes centellante de labios y ojeras! 
02 Por tus venas subo, como un can herido 
03 que busca el refugio de blandas aceras. 
 
04 Amor, en el mundo tú eres un pecado! 
05 Mi beso es la punta chispeante del cuerno 
06 del diablo; mi beso que es credo sagrado! 
 
07 Espíritu es el horópter que pasa 
08                 ¡puro en su blasfemia! 
09 ¡el corazón que engendra al cerebro! 
10 que pasa hacia el tuyo, por mi barro triste. 
11                 Platónico estambre 
12 que existe en el cáliz donde tu alma existe! 
 
13 ¿Algún penitente silencio siniestro? 
14 ¿Tú acaso lo escuchas? Inocente flor! 
15... Y saber que donde no hay un Padrenuestro, 
15 el Amor es un Cristo pecador! 
(VALLEJO, 1999, p. 100) 
[Depois os alunos fazem leitura silenciosa do poema e perguntam sobre o significado de algumas 
palavras] 
 

Depois de lermos o texto, os alunos realizaram uma leitura silenciosa do poema 

Amor prohibido e, em seguida, passamos a um momento de diálogo acerca do texto, como 

mostra o Episódio n° 20: 

 

Episódio n° 20:  

 

[...] (14) P Na primeira estrofe que está composta por três versos, que hás entendido?[...] 
(15) Angélica Bueno, no he comprendido tan bien, las tres primeras estrofas, pero, las otras estrofas 
yo comprendí, de que el amor es una cosa pura, sí, limpia y que la prohibición hace una cosa sucia, las 
personas que olham como se dice? 
(16) Angélica Para las personas que están de fuera hay una cosa que no es buena, pero para quien vive  
el amor es una cosa sagrada. He comprendido así. 
[...] (18) Mário Porque el amor es un sentimiento que la persona siente pero para la sociedad es un 
pecado como el dice: Amor, en el mundo tú eres un pecado! 
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(19) Angélica Pero para la persona que vive el amor, no es. 
(20) P Aquí en el poema está refiriéndose  al amor prohibido, es por eso que aquí dice que ante la 
sociedad es un pecado, y dice: el Amor es un Cristo pecador! 
(21) Angélica Hay una culpa también. 

 

Nesse contexto, percebemos a participação ativa dos alunos, na compreensão do 

texto, por meio de suas respostas. Angélica, uma das participantes, explica as dificuldades que 

teve, afirmando que não compreendeu as três primeiras estrofes, mas compreendeu as 

seguintes. Assim, Angélica diz: “yo comprendí de que el amor es una cosa pura, sí, limpia y 

que la prohibición hace una cosa sucia”.  

Nas transcrições do Episódio n° 21, observamos que houve uma compreensão do 

texto, de forma que os alunos conseguiram atingir um dos objetivos específicos previstos, 

qual seja: identificar nos versos do poema marcas textuais que os levem à compreensão do 

texto: 

  

Episódio n° 21: 

 

[...] (23) P Que podemos encontrar en el verso trece, catorce, quince y dieciséis: 
[...] (25) Rosa  Yo creo que es un padre, no es padre no, un cura, que no tiene el amor de una mujer, 
porque el discurso es muy voltado para la religión, né, entonces yo creo que es amor prohibido por 
eso, porque el lenguaje es muy religioso. 
(26) P En que verso se encuentra más esa religiosidad? 
(27) Rosa¡Ah! Once. 
11                 Platónico estambre 
12 que existe en el cáliz donde tu alma existe! 
Alma, cáliz, hace referencia a la última cena.  
13 ¿Algún penitente silencio siniestro? 
(28) Rosa Penitente que viene de la religión, para hacer penitencia para conseguir, lograr algo 
quizá, ahhh y sabe que donde no hay un padre nuestro el amor es un Cristo pecador, como lo ha dicho 
Angélica, esa questão mismo de hacer una diferencia entre lo que es puro y lo que no es puro. 
[...] (30) Diana - Amor prohibido, penso como Cristina porque se trata de un amor prohibido, los curas 
no pueden tener amor de una mujer, no? entonces ya seria un amor prohibido y todo el poema se pasa 
con léxico, palabras que se remeten a la religión, que habla de penitente, habla de pecado, habla de 
Cristo,  habla de alma, incluso eee habla de un Cristo pecador, que talvez este Cristo pecador es la 
persona que ama y que no puede amar. 
[...] (32) Juana -  Bueno concuerdo con todo lo que los otros ya han dicho se trata justamente de este 
amor, percibido que se trata de un amor que fuera de la religión, el amor es visto como algo prohibido 
algo errado, da para perceber eso aquí en los versos cuando ele dice: onde no hay um padre nosso, el 
amor es un Cristo pecador; como si fuera de la religión, ahh mmm el sentimiento, el amor no tiene el 
mismo significado, es algo errado. 
(33) P - [...] vamos a leer el poema en voz alta, alguien de ustedes quiere dar lectura al poema 
completo y vamos a escuchar con atención para poder comprender el poema en su todo, alguien dice 
yo?  
(34) Angélica - Yo. [Lendo o poema Amor Prohibido]  
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Conforme podemos ver pelo Episódio n° 21, os alunos ao citarem partes do texto são 

levados à construção de sentidos. Uma consideração importante a ser feita, acerca desse 

Episódio, é a espontaneidade dos alunos. Prova disso é que, quando solicitamos a leitura oral 

do texto, a aluna Angélica se dispõe a fazê-la, como observamos acima. Ressalvamos que isto 

não foi presença nas sessões anteriores, cuja participação dos alunos nas leituras em voz alta, 

por exemplo, tiveram sempre de partir de indicações nossas.  

Além desse Episódio, podemos destacar as discussões proporcionadas acerca das 

leituras nesta sessão. Isso é possível observar no Episódio n° 21, bem como no momento em 

que alguns alunos falaram dos versos de que mais gostaram, conforme notamos no Episódio 

n° 22: 

 

Episódio n° 22: 

 

[...] (41) P Les gustó o no el poema?  
(42) AE (seguida/a de outras falas)   Sim. 
(43) P Que versos más les llamó la atención? 
(44) Juana A mí me gusto más estos versos:  
15... Y saber que donde no hay un Padrenuestro, 
16 el Amor es un Cristo pecador! 
(45) Diana Todos, el poema en si, una cosa lleva a otra, no hay un verso solto.  
(46) Rosa Las tres primeras:  
01 Subes centellante de labios y ojeras!,  
02 Por tus venas subo, como un can herido 
03 que busca el refugio de blandas aceras.  
Porque, acá tenemos toda la idea que tiene, de como se siente en relación a la persona que ama, como: 
Subes centellante de labios y ojeras! Todo el esplendor de la mujer para él y por tus venas subo, como 
un can herido; aquella cosa triste, aquella cosa dolorosa, que busca el refugio de blandas aceras, 
solamente que es en pensamientos el refugio, una vez que es prohibido, en los tres está todo el amor 
del hombre es transmitido acá,  la  intensidad con que él ama. 
(47) Mário Ainda, mais el beso que hace de la relación del amor. 
(48) Rosa Você tinha que dizer isso eh! Isso faz tudo. 
(49) AE (seguida/o de outros)  Risos  
(50) Mário Porque hace una relación del amor a la persona de Cristo.  
(51) P La intensidad con que el ser humano puede amar. 
(52) Angélica Bueno a mí me ha gustado la primera estrofa también porque y también la línea nueve 
que dice: ¡el corazón que engendra al cerebro! Que muchas veces cuando se está apasionado no se 
piensa derecho, el corazón comanda el cerebro y la primera estrofa porque, que las personas que aman 
y pueden vivir este amor, son personas felices pero si tú amas a alguien y no puede vivir ese amor, ese 
amor es prohibido, se torna una persona triste, como un can herido, que anda triste, buscando refugio 
en otras aceras, una persona triste callada, que no puede vivir por causa de ese amor. 

 

Nesses Episódios, constatamos que são diferentes as respostas dos alunos para a 

pergunta: “Que versos lhe chamaram mais atenção no poema?”. Nesse sentido, cada um dos  
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alunos consegue se identificar com versos diferentes, o que ressalta a inter-relação entre 

conhecimento de mundo de cada um deles e o texto lido.  

Após este momento, passamos ao segundo texto: Para el alma imposible de mi 

amada, quando fizemos sua leitura. Aqui, evidenciamos a idealização do amor numa 

perspectiva religiosa e platônica, como verificamos a seguir no Episódio n° 23: 

 

Episódio n° 23: 
 

[…] (57) P [Lendo] Para el alma imposible de mi amada 
 
01 Amada: no has querido plasmarte jamás 
02 como lo ha pensado mi divino amor. 
03               Quédate en la hostia, 
04                ciega e impalpable, 
06                  como existe Dios. 
 
07 Si he cantado mucho, he llorado más 
08 por ti ¡oh mi parábola excelsa de amor! 
09          Quédate en el seso, 
10      y en el mito inmenso 
11           de mi corazón! 
 
12 Es la fe, la fragua donde yo quemé 
13 el terroso hierro de tanta mujer; 
14 y en un yunque impío te quise pulir. 
15          Quédate en la eterna 
16           nebulosa, ahí, 
17 en la multicencia de un dulce noser. 
 
18 Y si no has querido plasmarte jamás 
19 en mi metafísica emoción de amor, 
20           deja que me azote, 
21             como un pecador. (VALLEJO, 1999, 101) 

 

Entendemos que o texto foi tão instigante que, mesmo depois do momento de leitura, 

continuaram os comentários acerca deste. Nesse momento, os alunos fazem perguntas sobre 

algumas palavras do texto, assim como previsões sobre o que trata o texto, conforme podemos 

examinar no Episódio n° 24: 

 

Episódio n° 24:  

 

[...] (59) Rosa O que es impalpable? 
[...] (61) Valéria Es una cosa sagrada. Porque  dice: divino amor. 
(62) Angélica Para el alma imposible de mi amada. 
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(63) P Ese para el alma imposible de mi amada, imposible? 
[...] (66) P Muy bien, entonces. Según ustedes quizás la persona ya murió, y es una dedicación para 
alguien que está muerta? 
(67) Rosa Parece. 
[...] (69) Angélica No, yo creo que sea, no está muerta, pero es una dedicatoria a alma imposible. 
(70) Mário Talvez la persona no le guste. 
(71) Angélica No lo alcanza. 
(72) Valéria Puede estar ciega porque no puede ver el amor de él por ella, también. 
(73) Rosa El tema de la clase es amor imposible, los amores imposibles o no? 
[...] (75) Valéria Amor. 
(76) Angélica Pero aquí es el amor prohibido es amor imposible. 
[...] (78) Diana Quédate en la eterna nebulosa. 
(79) Angélica Pero en las poesías el amor imposible es[...]? 
(80) Rosa Ella nunca puede saber del amor que siente por ella. 
[...] (82) Valéria Puede ser un amor también, porque está cerca de Dios. 
(83) Diana Ah! ya sé, lo que es: Para el alma imposible de mi amada, este es como si  la amada 
tuviera perdida en el pecado, el hecho de que hace para la acolhida hasta se azota para acolhida da 
alma, pero él dice aquí en el verso quince: Quédate en la eterna, nebulosa. En el verso catorce dice: y 
en un yunque impío te quise pulir. Él lo quiso pulir pero no consiguió, por eso él la quiere en la eterna 
nebulosa. 
[...](87) P Primera Estrofa tiene seis versos, y después del título que dice: Para el alma imposible de 
mi amada. 
(88) Angélica  Es una dedicatoria porque dice: Amada dos puntos, habla directamente con ella. 

 

Os alunos aqui apresentam suas previsões, com base no título do texto, o que lhes 

possibilita a própria compreensão. Deste modo, durante o transcorrer da aula, vamos 

construindo os sentidos do poema. Ao fazermos nossas análises, percebemos que os alunos 

veem algumas de suas previsões confirmadas e outras não. 

Podemos constatar também que a compreensão leitora se dá em níveis diferenciados, 

assim como os gostos de leitura são díspares. Prova disso é o fato de um dos alunos afirmar 

que o segundo texto foi mais complicado, enquanto uma das participantes afirma ter gostado 

mais de Para el alma imposible de mi amada do que do que Amor prohibido, como 

confirmamos no Episódio 25: 

 

Episódio n° 25: 

 
 

[...](112) P  Que me pueden decir del segundo poema, les gusto [...] 
(113) Mário Más complicado. 
(114) Diana Yo guste más que el primero. 
(115) P Que sentimiento les transmite el poema? 
(116) Rosa Tristeza porque no vas ha tener tu amada. Porque tiene las expresiones por ejemplo: jamás, 
es muy fuerte,  nunca, no tendrás jamás es ruin, né? 
(117) Angélica Igualmente. 
(118) P Y en relación al primer poema? 
(119) Angélica Lo mismo. 
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(120) Angélica Sí ya vivimos esa situación, ya hemos sentido algunas cosas? 
(121) Angélica Yo nunca he vivido un amor prohibido. 
(122) Rosa Quién no ha tenido un amor prohibido? 
(123) Rosa Agora, todo pode. 
(124) Rosa Hoy en día no tiene más amor prohibido todo puede. 
(125) Valéria Es que es igual a ese poema a veces él la quiso a veces ella también lo quiso.  
(126) Valéria Às vezes. 
(127) P Poema 20 de Pablo Neruda. 

 

 

Nesta sessão, verificamos que, desde a atividade de previsão, com as imagens 

apresentadas, até o momento das perguntas sobre partes do texto e sobre as imagens que este 

denota, os alunos se sentiram motivados a participar da aula, colocando-se como sujeitos 

ativos na (re) construção de significados do texto. 

Notamos também que os alunos, muitas vezes, citavam partes do texto, a fim de 

situar aquilo sobre o que falavam. Com isso, eles conseguiram identificar nos versos as 

marcas textuais que remetiam à temática do Amor . Vemos, assim, que o texto literário pode 

se constituir como ponto de partida e de chegada para a (re) construção dos significados, do 

mesmo modo que, com a mediação, consegue-se uma maior participação dos alunos.  

De acordo com o que já expusemos, o terceiro plano da sessão de leitura foi dividido 

em duas sessões, de modo que aqui abordaremos a segunda, realizada no dia 20 de março de 

2009. Ressaltamos que nossos objetivos, tanto o geral como os específicos, foram os mesmos 

da sessão anterior. Nesta sessão, portanto, começamos o desenvolvimento da leitura dos 

poemas Amor e Dios.  

No momento inicial, mencionamos o título do texto Amor e, baseados nele, 

instigamos os alunos a se posicionarem sobre o que trataria o poema, de tal modo que eles 

fizeram previsões, relacionando-as ao seu repertório de leitura de outros textos e de mundo. 

Ou seja, nesse momento foram ativados seus conhecimentos de mundo e suas experiências já 

vividas como mostra o Episódio n° 26: 

 

Episódio n° 26: 

 

[...] (07) P Esa palabra qué significado tiene para cada uno de ustedes? 
(08) Juana En principio nos remete a los sentimientos, talvez, quizás el mayor de todos los 
sentimientos.  
(09) Gabriela  Pienso que Juana já falou. 
(10) Jorge Amor, amor, amor es el amor, respeto, es el sentimiento, es  humildad es muchas cosas. 
Ah! Muchas cosas también. 
(11) Gabriela  Es algo bueno.  
(12) Jorge !Ah!  Otras cosas también. 
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(13) AE (seguida/a de outras falas) [Miradas y sonrisas]  
(14) Octavio  Un sentimiento muy fuerte. 
(15) P  Conocen otro poema que nos lleve a ese sentimiento de amor, de algo bueno, un poema,  puede 
ser de un autor brasilero, alguien de ustedes conocen? 
(16) Octavio Camões que es más famoso. 
(17) P Vamos recordar una estrofa. 
(18) Octavio Embora. 
(19) AE (seguida/a de outras falas)Amor é fogo que arde sem se ver, e ferida que dói e não se sente, é 
um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer é [...] 

 

Desta forma, os alunos fizeram previsões sobre o texto Amor, apresentando cada um 

deles um significado para o termo. Na maioria das vezes, as previsões associavam à ideia de 

amor um sentido de beleza, de algo bonito, idealizado. Todavia, fizeram também outras 

inferências, referindo-se ao amor sensual. Ressalvamos a ativação do conhecimento de outros 

textos, quando do momento em que fizeram a intertextualidade com alguns versos do soneto 

Amor é fogo que arde sem se ver..., do poeta português Luís Vaz de Camões.  

No momento seguinte, realizamos conjuntamente a leitura de Amor, texto que pela 

temática estabelece relação com o poema Para el alma imposible de mi amada, estudado na 

aula anterior. Vejamos, então o Episódio n° 27: 

 

Episódio n° 27: 

 

(26) Octavio −−−− [Lendo] 01 Amor, ya no vuelves a mis ojos muertos; 
02 y cuál mi idealista corazón te llora. 
03 Mis cálices todos aguardan abiertos 
04 tus hostias de otoño y vinos de aurora. 
 
(27) Jorge −−−− [Lendo] 05 Amor, cruz divina, riega mis desiertos 
06 con tu sangre de astros que sueña y que llora. 
07 ¡Amor, ya no vuelves a mis ojos muertos 
08 que temen y ansían tu llanto de aurora! 
 
(28) Gabriela −−−− [Lendo] 09 Amor, no te quiero cuando estás distante 
10 rifado en afeites de alegre bacante, 
11 en frágil y chata facción de mujer. 
 
(29) Juana −−−− [Lendo] 12 Amor, ven sin carne, de un Icor que asombre; 
13 y que yo, a manera de Dios, sea el hombre 
14 que ama y engendra sin sensual placer!  
 
(VALLEJO, 1999, 107)                                       
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Após nossa leitura, os alunos fizeram algumas conexões entre a materialidade do 

texto poético e as experiências por eles vivenciadas. Podemos ver isto, logo a seguir, no 

Episódio n° 28: 

 

Episódio n° 28: 

 
[...] (30) P Muy bien, en la primera estrofa que podemos apreciar? Que era, aquella palabra que 
ustedes estaban definiendo al inicio, de amor, que es algo bueno que es sentimiento fuerte? Será eso 
que dice en el poema será de ese amor que trata en el poema, ahora que hemos podido leerlo? 
(31) Octavio Parece que no. 
(32) Jorge  Yo creo, que es como si fuera una persona, donde un amor perdido[...]/ 
(33) Juana Un amor eternizado, un hombre que ama una mujer.  
(34) Jorge Hasta el amor de una persona quiere mucho, está, y no tiene. 
(35) Octavio  Só que, é um amor, né? Porque disse: pode ser para uma mulher, mas que é um amor 
diferente, um amor não carnal, mas que espiritual, eu perceber en el texto  uma possível  
intertextualidade com aquele momento da paixão de Cristo, né? Que ele estava morrendo, está com os 
olhos mortos; ai pega essa parte da religião; mis cálices estão abertos, entre as hóstias e tal, el vinho, 
fala de cruz divina, então tem todo  um linguagem ai que remete a paixão de Cristo então seria um 
amor por essa mulher, só que não carnal, um amor divino. 
(36) Juana Está relacionado con los otros poemas que hemos visto en clases pasadas. 
(37) Octavio É a idéia de religioso. 
(38) Juana Que hablaba también de la relación del amor con la religión, en el poema trae algunas 
palabras que nos remete a eso, tanto la religión como también la naturaleza el hace la relación de los 
dos, dos cosas distintas  que está ligada a una persona que es Dios y tanto la naturaleza como la 
religión. 
(39) Octavio Em os últimos versos está claro isso né?, definir que tipo de amor é eso dice: Amor, ven 
sin carne, no carnal; de un Icor que asombre; y que yo, a manera de Dios, o sea el amor que Dios 
enseña,  sea el hombre; que ama y engendra sin sensual placer, el hombre que ama e procrea sem 
prazer  sexual, sem prazer carnal. 
(40) P Muy interesante como estaban diciendo en el verso doce y trece podemos apreciar justamente 
lo que ustedes están explicando, dice: Amor, ven sin carne, de un Icor que asombre; y que yo, a 
manera de Dios, como Dios, aquella creencia que tenemos de ese Dios, cómo ama al ser humano? De 
una manera sagrada, incondicional. 
(41) Octavio Certo, incondicionalmente. 
(42) P  [...] Y justamente, será que encontramos este poema Amor alguna relación con el poema de 
Camonês, que ustedes estaban hablando?  
(43) Octavio Assim do tema assim dele eu acho que não, porque é no sentido mais carnal.  
(44) Juana Creo que, no sé, si estoy errada, pero podía ser alguna relación, algunas palabras que él 
utiliza lá pra levar ao lado do sofrimento, cuando relaciona amor com cruz, cruz nos relacionamos com 
sofrimento, com dor, ah en los versos de Camões  el habla: ferida que dói e não se sente, então da para 
ser, creo una relación con ese sufrimiento talvez pequeña pero[...] 

 

Verificamos, no Episódio n° 28, que um dos alunos, Otavio, questiona a 

intertextualidade do poema Amor, de Vallejo, com o de Camões. Octavio nos diz que os 

poemas não guardam relação, diferentemente de Juana, para quem existe sim uma relação 

entre os poemas, como já citamos.  
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Constatamos, no decorrer da aula, que os alunos dialogam e participam mais da 

atividade de interpretação, na qual citam partes do texto para justificar a compreensão do 

mesmo. Isto pode ser visto pelo Episódio n° 29: 

 

Episódio n° 29: 
 

 
[...] (46) P Que más podaríamos apreciar en este poema, en la segunda estrofa: Amor, cruz divina, 
riega mis desiertos, con tu sangre de astros que sueña y que llora, y en el número siete dice: Amor, ya 
no vuelves a mis ojos muertos, que temen y ansían tu llanto de aurora! Que podemos resaltar en está 
estrofa, reconstruir? 
[...] (48) Octavio No caso de cruz divina, pela característica que eu falei, no caso o sofrimento de 
Cristo a paixão e tal, talvez fosse como se quer dizer é um sofrimento que é necessário, assim como a 
paixão de Cristo foi, né? Já que Cristo morreu por nós, é como se ele desse-se que o amor é um 
sofrimento necessário, divino é o sofrimento que divinifica o homem, si essa palavra existe 
divinificar? 

 

É interessante notar que o conhecimento de mundo é ativado no momento da leitura 

do texto, quando o aluno estabelece relação com o Episódio da paixão de Cristo. No momento 

seguinte, perguntamos sobre quais os sentimentos despertados pelo texto e, assim, 

observamos no Episódio n° 30: 

 

Episódio n° 30: 

 

(56) P ¿Qué sentimiento les despierta como lectores? 
(57) Octavio Interessante falar de literatura porque a linguagem, opaco e instiga a pessoa a buscar 
significados, a construir significados, em esse caso a poesia principalmente, então em esse sentido é 
interessante. 

 

Vale destacar, na fala do aluno Octavio, a afirmação de que a literatura é importante 

pela linguagem que tem e que, a despeito da dificuldade de compreensão dos textos 

estudados, isso o instiga a (re) construir os significados. Após esses momentos, terminamos a 

leitura do texto Amor e passamos à leitura do poema Dios, no qual são retratadas ideias 

antitéticas de razão e emoção. Temos, pois, o Episódio n° 31: 

 

Episódio n° 31:  

 

[...] (59) AE (seguida/a de outras falas)  Dios. 
(60) P ¿Qué idea les remete Dios a ustedes? ¿Para cada uno de ustedes?  
(61) Octavio Todo, grande Pai, misericórdia e amor. 
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(62) Jorge  Todo. 
(63) Juana Un hombre grandioso, poderoso que tiene un amor grande por todos nosotros. 
(64) Gabriela Misericordioso, amoroso, comprensivo. 
[…] (66) P Muy bien, será que de ese Dios nos habla el poema. [Escutam o CD do poema Dios] 
01 Siento a Dios que camina 
02 tan en mí, con la tarde y con el mar. 
03 Con él nos vamos juntos. Anochece. 
04 Con él anochecemos, Orfandad... 
 
05 Pero yo siento a Dios. Y hasta parece 
06 que él me dicta no sé qué buen color. 
07 Como un hospitalario, es bueno y triste; 
08 mustia un dulce desdén de enamorado: 
09 debe dolerle mucho el corazón. 
 
10 Oh, Dios mío, recién a ti me llego 
11 hoy que amo tanto en esta tarde; hoy 
12 que en la falsa balanza de unos senos, 
13 mido y lloro una frágil Creación. 
 
14 Y tú, cuál llorarás..., tú, enamorado 
15 de tanto enorme seno girador...  
16 Yo te consagro Dios, porque amas tanto; 
17 porque jamás sonríes; porque siempre 
18 debe dolerte mucho el corazón. 
(VALLEJO, 1999, p. 108 ) 
[Os alunos realizam a leitura do poema e perguntam sobre o significado de algumas palavras] 
 

 

Após as previsões, os alunos ouviram o texto e depois passamos à compreensão do 

mesmo, como podemos ver no Episódio n° 32: 

 

Episódio n° 32: 

 

[...] (66) P Que podemos decir de sus primeras ideas que se plasma en este poema? 
(67) Octavio Sim, o Deus companheiro está sempre no caminho, seja na tarde, no mar quando 
obscurece Deus ta junto também, mas ai aparece uma palavra, orfandad, órfã, ai tá meio contraditório; 
se Deus está todo tempo com ele, caminhando então não sei como se pode sentir órfão de Deus. 
(68) P Siento a Dios Orfandad. 
(69) Octavio Ah! tá ele sente a Deus ele não afirma a presencia ele só sente.  
(70) P Orfandad, está ligado a alguien, que en el caso él. El que está? Será que talvez se siente solo, 
abandonado? 
(71) Octavio  Realmente ele se sente, essa distancia com Deus entre criador e criatura él se sente órfão 
eu não sei está meio confuso, ai ele diz que sente Deus apesar de se sentir órfão, ai ele tenta explicar 
essa distancia entre criador e criatura ai na frente diz: é um doce desdém do apaixonado, como se Deus 
fosse apaixonado pela criação, mais que tem que deixar, no sei, tem que se afastar, porque eh [...] 
(72) Jorge  Eh! También como si fuera así,  yo pienso que, que él ve como si fuera así, Dios ama a las 
personas del mundo, pero como tienen muchas cosas malas, tristes, Dios mismo, como es Dios, el 
padre de todo, es un hombre hospitalero, es bueno y él sufre, por eso, por ver las cosas malas en la 
tierra por ejemplo dice: Como un hospitalario, es bueno y triste; debe dolerle mucho el corazón. 
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[...] (74) P En la tercera estrofa: Oh, Dios mío, recién a ti me llego, hoy que amo tanto en esta tarde; 
hoy que en la falsa balanza de unos senos, mido y lloro una frágil Creación. 
(75) Octavio Tá sempre se comparando com Deus, né? Quer dizer que agora que, está sofrendo que é 
o amor, el sabe o que Deus sofre, né? Exatamente está dizendo o eu lírico; agora está colocando a 
balança na media, agora eu sei o que você sente Pai. 
[...] (77) Octavio Ao eu lírico, no caso, é a criatura. 
[...] (81) P- [...] Y en la última estrofa? 
(82) Octavio Ele fala direto com Deus, eu acho no verso catorze: Y tú, por que llorarás..., tú, 
enamorado. 
[...] (84) Octavio É perturbador. 

 

 

Vemos que essa sequência foi bastante pertinente, pois o aluno Octavio, 

inicialmente, achando o texto contraditório, dialoga conosco, na busca de significados. Assim, 

no papel de mediadores, negociamos os significados com os alunos, oferecendo-lhes algumas 

pistas e, ao mesmo tempo, deixando-os livres para compreender o poema e interpretá-lo, com 

base nas suas leituras individuais. Embora todos estivessem motivados a continuar as 

discussões, fomos obrigados a finalizar a sessão, em virtude do tempo.  

No dia 23 de março de 2009, executamos as atividades do quarto plano de sessão de 

leitura. Desta vez, trabalhamos a temática Injustiça . Reafirmamos que nosso objetivo geral 

versa sobre “compreender os poemas selecionados relacionando-o às experiências prévias dos 

alunos”.  Do mesmo modo, nossos objetivos específicos consistem em: observar, nos alunos, 

a apreciação ou não dos poemas selecionados pela pesquisadora; ler os poemas associando-os 

às suas experiências prévias; identificar nos versos do poema marcas textuais que remetem à 

temática em estudo; estabelecer uma relação entre o poema e a realidade dos alunos; e 

observar a competência leitora em língua estrangeira dos alunos, com base na leitura dos 

poemas. (APÊNDICE C). 

Nesta sessão de leitura, foram trabalhados três textos: La cena miserable, XVIII e 

XXVIII. Para cada um deles foi pensada uma determinada sequência didática. No primeiro 

momento, quando do estudo do poema La cena miserable, fizemos questões sobre o que ele 

trataria, por meio do título do mesmo, de acordo com o que podemos perceber a seguir no 

Episódio n° 33:  

 

Episódio n° 33: 
 

[...] (04) P [...] ¿De qué podría tratar este poema? 
(05) Angélica  La cena miserable? 
(06) P Sí. (07) Angélica  De la miseria de alguien o de un pueblo quizás, de las condiciones 
miserables.  
(08) Luísa  La cena de algo. 
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(09) Diana Creo que lo mismo, la miseria de la cena, de la pobreza. 
(10) Angélica Los motivos que llevan a la miseria. 
(11) Valéria La mesa, es una mesa que no tiene nadie, que no tiene nada para comer. 
(12) P ¿Podría tratar de eso el poema verdad? Muy bien. ¿Ustedes ya han escuchado algún poema 
sobre la miseria que esté relacionado con el título? 
(13) Diana En español? No. 
(14) P Puede ser en español o portugués.  
(15) Diana Português, já. 

 

Entendemos que os alunos participaram efetivamente da atividade, fazendo previsões 

sobre o texto. Em seguida, realizaram uma leitura silenciosa e, logo após, leram em voz alta 

La cena miserable, texto que os levou a refletir acerca de questões como injustiça, miséria, 

desesperança. Notemos abaixo no Episódio n° 34: 

 

Episódio n° 34: 

 
[...] (18) P Muy bien, entonces vamos a leer. [Os alunos lêem o poema, leitura silenciosa e depois em 
voz alta] [Lendo] La cena miserable 
01  Hasta cuándo estaremos esperando lo que 
02  no se nos debe... Y en qué recodo estiraremos 
03  nuestra pobre rodilla para siempre… Hasta cuándo 
04  la cruz que nos alienta no detendrá sus remos. 
05  Hasta cuándo la Duda nos brindará blasones 
06  por haber padecido... 
07                                  Ya nos hemos sentado 
08  mucho a la mesa, con la amargura de un niño 
09  que a media noche, llora de hambre, desvelado... 
 
10  Y cuándo nos veremos con los demás, al borde 
11  de una mañana eterna, desayunados todos. 
12  Hasta cuándo este valle de lágrimas, a donde 
13  yo nunca dije que me trajeran. 
14                                  De codos 
15  todo bañado en llanto, repito cabizbajo 
16  y vencido: hasta cuándo la cena durará. 
 
17  Hay alguien que ha bebido mucho, y se burla, 
18  y acerca y aleja de nosotros, como negra cuchara 
19  de amarga esencia humana, la tumba... 
20                                            Y menos sabe 
21  ese oscuro hasta cuándo la cena durará! 
(VALLEJO, 1999, p. 101) 

 

Posteriormente às previsões sobre o texto, baseadas título, assim como das leituras 

silenciosa e oral, levantamos questões sobre a compreensão global do texto. Podemos 

perceber  isso, no Episódio n° 35: 
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Episódio n° 35: 

 

[...] (19) P ¿Qué entienden del poema? 
(20) Juana Yo entiendo el poema como si fuera una lamentación del poeta, lamentando lo que ocurre 
quizás con él o con un pueblo.  
[...] (25) P En la primera estrofa, alguien puede decir ¿Qué significó para ustedes? 
01  Hasta cuándo estaremos esperando lo que   
02  no se nos debe... Y  en qué recodo estiraremos 
03  nuestra pobre rodilla para siempre… Hasta cuándo 
04  la cruz que nos alienta no detendrá sus remos. 
(26) AE (seguida/a de outras falas)  Silêncio. 

 

Vemos que Juana compreende, de maneira global, o texto, bem como que, no 

momento da questão sobre o significado ou compreensão por estrofe, os alunos ficaram em 

silêncio. Diante disso, flexibilizamos a proposta de diálogo com o texto, o que fez com que 

eles falassem de maneira global acerca do que haviam compreendido do poema. Assim 

observamos no Episódio n° 36: 

 

Episódio n° 36:  

 

[...] (27) P ¿Y  el poema en su todo? 
(28) Angélica -  En los versos diecisiete, dieciocho y diecinueve dice así: Hay alguien que ha bebido 
mucho, y se burla, y acerca y aleja de nosotros, como negra cuchara me llamó la atención de amarga 
esencia humana, como si negra cuchara fosse una/ como se dice? una  porción, una dosis de algo 
amargo. 
(29) P  ¿Y a qué se refiere con esa esencia humana, amargo[...]?  
(30) Angélica De amarga esencia humana, la tumba 
(31) Angélica  Sentimento de tristeza. 
(32) P ¿Y encontramos algo de religioso en este poema? Quizás como algunos textos de la Biblia, la 
cena miserable habrá alguna relación? 
(33) Valéria Se hace una relación cena, né, com a Santa Ceia, que é altura y la cena miserable que é 
opuesto. 
(34) Juana Es opuesto. 
(35) Valéria Que é o opuesto. 

 

Percebemos, assim, que após flexibilizarmos o modo que propusemos, inicialmente, 

para o estudo do texto, os alunos participaram de maneira ativa. Notemos que Angélica 

consegue atribuir sentido ao texto, mencionando alguns versos que lhe chamaram a atenção, 

comprovando que foi efetivada uma leitura significativa.  

Valéria observa a intertextualidade do poema com a Santa Ceia, demonstrando assim 

seu conhecimento de mundo. 
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Constatamos que, no estudo do texto, tais alunos elaboraram compreensões de 

maneira global, além do que relacionaram o texto à temática em estudo e às suas realidades. 

Assim, observamos no Episódio n° 37: 

 

Episódio n° 37: 

 

[...] (41) P  [incomprensível] ¿Cúal de las cinco estrofas es la más impactante en la cena miserable?  
(42) Angélica  La última estrofa que habla, cuando habla de cuchara, se refiere también a la cena. 
(43) P  En nuestra realidad podemos observar, eso? Esa miseria, esa fome, existirá en nuestra realidad 
esa cena que está [...] sin digamos, alimento, que está faltando, niños que lloran  de fome, crianças que 
tem fome?  
(44) AE (seguido/a de outras falas) Sim 
[...] (46) Angélica Es como si fuera una injusticia, porque, pocos tienen  mucho y muchos tienes poco 
casi nada, es una injusticia. 

 

 Observamos, no Episódio n° 37, que os alunos conseguem imprimir sentidos ao que 

leram. Posterior à leitura de La cena miserable, passamos a desenvolver o segundo momento 

dessa sessão temática, com a leitura do texto XVIII, seguida da audição do poema em CD. Eis 

o momento da leitura e audição do texto, no Episódio n° 38: 

 

Episódio n° 38: 

 

[...] (49) Vamos a ler el poema XVIII e depois escutaremos no CD o poema. 
(50) P [Escutam o CD do poema] Escuchamos o poema declamado. XVIII 
01  Oh las cuatro paredes de la celda. 
02  Ah las cuatro paredes albicantes 
03  que sin remedio dan al mismo número.  
04  Criadero de nervios, mala brecha, 
05  por sus cuatro rincones cómo arranca 
06  las diarias aherrojadas extremidades. 
07  Amorosa llavera de innumerables llaves, 
08  si estuvieras aquí, si vieras hasta 
09  qué hora son cuatro estas paredes. 
10  Contra ellas seríamos contigo, los dos, 
11  más dos que nunca. Y ni lloraras, 
12  di, libertadora! 
 
13  Ah las paredes de la celda. 
14  De ellas me duele entretanto, más 
15  las dos largas que tienen esta noche 
16  algo de madres que ya muertas 
17  llevan por bromurados declives, 
 
18  a un niño de la mano cada una. 
19  Y sólo yo me voy quedando, 
20  con la diestra, que hace por ambas manos, 
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21  en alto, en busca de terciario brazo 
22  que ha de pupilar, entre mi dónde y mi cuándo, 
23  esta mayoría inválida de hombre. 
 

 

Após as atividades de leitura e de audição, levantamos algumas questões sobre o 

poema. Destacamos algumas no Episódio n° 39: 

 

Episódio n° 39: 

 

[...] (51) P ¿Qué hemos comprendido de este poema? 
(52) Jorge Complicado compreender, muito complicado. 
(53) Valéria As cuatro paredes se refieren a cárcel y que él estaba; que él espera por alguien: si 
estuvieras aquí, si vieras hasta, qué hora son cuatro estas paredes. Está solo y espera por alguien. 
(54) Diana ¿Más está solo, realmente? Porque este me parece que dialoga con alguien, [...] solo que, 
él llama, clama por las llaves que serian su libertadora y que si él estuviera la estarían con ellas los 
dos, serian los dos más las llaves clamando por la libertad, no? Ahí, dice: Contra ellas seríamos 
contigo, los dos, más dos que nunca. 
 

Neste processo de compreensão, alguns alunos descreveram parte do texto, conforme 

podemos verificar no Episódio n° 40:  

 

Episódio n° 40:   

 

[...] (59) P ¿Y qué más dicen esas cuatro paredes? 
(60) Diana Eh/ no sé, habla de madre ya muerta, si es la madre, si hace una analogía las paredes la 
celda con la casa y es la madre quien tiene las llaves y que abre, si la madre ya está muerta  es porque 
no viene más a abrir, y así él se va quedar pero [...] [inaudível] por isso, que dice: y solo me voy 
quedando. Es como si la madre que [...] que no pueda más porque ya  está muerta. 
(61) Angélica Yo pienso también, que  las casas, que no tienen madre, o que la madre ya está muerta 
es una casa triste, es una casa triste, silenciosa como una celda. 
[...] (62) P ¿Y esa celda como describe? En los versos cuatro, cinco, seis. 
(63) Diana   [Lendo] 
04  Criadero de nervios, mala brecha, 
05  por sus cuatro rincones cómo arranca 
06  las diarias aherrojadas extremidades. 
(64) Angélica [Lendo] 
07  Amorosa llavera de innumerables llaves, 
08  si estuvieras aquí, si vieras hasta 
09  qué hora son cuatro estas paredes. 
10  Contra ellas seríamos contigo, los dos, 
11  más dos que nunca. Y ni lloraras, 
12 di, libertadora! 
(65) P  [Inaudivél] Y en la última estrofa él afirma sólo yo me voy quedando. Y en el verso veintitrés 
dice: esta mayoría inválida de hombre… 
(66) Diana Varias personas que son presas injustamente. 
(67) P [...] ¿Si, relacionamos con la temática que estamos estudiando? 
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(68) Diana Está dentro de la temática. 
(69) P  Outra tema que podemos atribuir a este poema seria? 
(70) Diana La desesperanza, el sufrimiento. 
(71) P Por que será el sufrimiento? 
(72) Diana Porque está sufriendo mucho. 

 

 

Os alunos, ao se expressarem sobre o texto, procuraram justificar suas afirmações, 

mostrando os fragmentos que lhes autorizava determinada interpretação. Ou seja, eles 

buscaram seguir as marcas textuais que remetem à temática em estudo, assim como 

relacionaram a leitura do texto à realidade. Apresentaram, também, sugestões sobre a temática 

em estudo, ao sugerirem outras como, desesperança, sofrimento. Em seguida, de forma 

bastante rápida, dada a extensão do texto, lemos o poema XXVIII em leitura silenciosa seguida 

de uma leitura vozeada, como percebemos na descrição do Episódio n° 41: 

 

Episódio n° 41: 

 
(75) Octavio −−−− [Lendo] Poema XXVIII 
01  He almorzado solo ahora, y no he tenido 
02  madre, ni súplica, ni sírvete, ni agua, 
03  ni padre que, en el facundo ofertorio 
04 de los choclos, pregunte para su tardanza 
05 de imagen, por los broches mayores del sonido. 
(76) Jorge −−−− [Lendo]  
06  Cómo iba yo a almorzar. Cómo me iba a servir 
07  de tales platos distantes esas cosas, 
08  cuando habráse quebrado el propio hogar, 
09  cuando no asoma ni madre a los labios. 
10 Cómo iba yo a almorzar nonada. 
(77) Luísa −−−− [Lendo]  
11  A la mesa de un buen amigo he almorzado 
12  con su padre recién llegado del mundo, 
13  con sus canas tías que hablan 
14  en tordillo retinte de porcelana, 
15  bisbiseando por todos sus viudos alvéolos; 
16  y con cubiertos francos de alegres tiroriros, 
17  porque estánse en su casa. Así, qué gracia! 
18  Y me han dolido los cuchillos 
19 de esta mesa en todo el paladar. 
(78) Angélica −−−− [Lendo]  
20  El yantar de estas mesas así, en que se prueba 
21  amor ajeno en vez del propio amor, 
22  torna tierra el bocado que no brinda La 
23                                                         MADRE, 
24  hace golpe la dura deglución; el dulce, 
25 hiel; aceite funéreo, el café. 
(79) Diana −−−− [Lendo]  
26  Cuando ya se ha quebrado el propio hogar, 
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27  y el sírvete materno no sale de la 
28  tumba, 
29 la cocina a oscuras, la miseria de amor. 
(VALLEJO, 1999, p. 138) 
(80) P − [Os alunos escutam o CD do poema] Vamos escuchar el poema. 

 

Após este momento de leitura, os alunos escutam o texto declamado e, 

imediatamente após, iniciamos o processo de discussão sobre o poema, conforme podemos 

observar no Episódio n° 42: 

 

Episódio n° 42: 

 

[...] (82) P Vamos a ver la primera estrofa.  [Lendo][...] 
[...] (84) Luísa  Es como si él no tuviera familia para reclamar, para preguntar, para hacerle compañía, 
para darle o servirle algo. (85) P Sin padre, sin madre. 
(86) Angélica El ha cenado en la casa de un amigo y ha visto como es la convivencia familiar que 
ciertamente no ha querido. 
(87) P Y en la segunda estrofa dice: [...] 
(88) Diana Es como si él no tuviera más hogar. 
(89) Angélica Porque el propio hogar fue quebrado por la muerte de su madre. 
(90) P Muy bien se siente solo, hay soledad. 
[...] (103) Angélica Porque al ver toda la gracia de la familia, toda la alegría, las cosas, la mesa, el 
hogar, le ha dolido porque no tiene aquellas cosas, porque su hogar está quebrado.  
[...] (111) Diana Habla de cómo si ahora él traduciese el sentimiento de los dos últimos versos que es 
la ausencia de la familia, es el amor lejano, y no soporta que el amor lejano, le trae as lembranças 
tristes al no tener su propio hogar. 
(112) P  ¿Y ese amor? (113) Diana  Amor, lejano, como dice, no propio, no consigue sentirlo porque 
no es propio. (114) Angélica  Es ajeno, es la familia ajena. 
[...] (119) P Y en la última estrofa[...] 
(120) P ¿Qué nos puede decir esa última estrofa? 
(121) Diana Es como si esclareciese una vez más, que no tiene más su hogar es como si su madre 
hubiera muerto, porque, dice que el sírvete materno no sale de la tumba y sin el amor materno la 
cocina no tiene sentido la miseria de amor la cocina se torna oscura porque no hay el lugar de la 
madre. 
[...] (123) Diana  Es que es como si no tuviera madre no? no sólo la cocina se torna la miseria oscura 
como el amor que recibe de sus familiares es una miseria de amor porque sino tiene hogar. 
(124) Valéria   Es la falta de amor materno. 
[...] (126) P  Ustedes pueden apreciar el símbolo de la madre en estos poemas, que significa la madre? 
(127) Octavio Para él me parece que es la reina del hogar, si no tiene la madre el hogar no tiene 
sentido se acabo el hogar. 

 

Nesse processo, desmembramos o texto em partes. Começamos com os primeiros 

versos e prosseguimos até o final do texto.  A cada leitura de uma das estrofes, que compunha 

o texto, os alunos falavam sobre o que tinham compreendido.  Observemos que a leitura que 

fizeram do sentido do poema, algumas vezes, se fundamenta nas informações explícitas do 

texto. 
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Passados os momentos de leitura e análise dos textos trabalhados nesta aula, 

interrogamos sobre a relação dos mesmos com a temática em estudo. Os alunos, ao emitirem 

suas opiniões, também atribuíram novos títulos para  o texto. Falaram, ainda, sobre as estrofes 

mais impactantes, explicando por que elas lhes chamaram a atenção, como vemos no Episódio 

n° 43: 

 

Episódio n° 43: 

 
[...] (131) P     Entonces podemos ligarlo a la injusticia? O podemos colocar otros temas? 
(132) Diana  Podemos colocar, por ejemplo otro tema. 
(133) Valéria  La mala suerte.  
(134) Octavio   Mi triste hogar. 
(135) P  ¿Qué  estrofa es más impactante para ustedes? 
(136) Octavio   La (29)  la cocina a oscuras, la miseria de amor. 
(137) P Por qué? 
(138) Octavio  Es como si se resumiera todo el poema, ahí. La miseria de amor. 
(139) Jorge   Yo también la última, como ha dicho Octavio, por la miseria de amor y también un poco 
de envidia, la miseria causa la envidia también.  
(140) Angélica La estrofa que más me llamó la atención fue la penúltima estrofa que describe: El 
yantar de estas mesas así, en que se prueba, amor ajeno en vez del propio amor,  Que describe que ha 
cenado en la casa de un amigo, pero es un amor ajeno  y esa cena le fez recordar  o triste lugar, que no 
tenia mas sus padres. 

 

Finalmente, os alunos fazem uma relação dos três textos estudados com a temática 

em questão, conforme podemos notar, a seguir, no Episódio n° 44: 

 

Episódio n° 44: 

 

(141) P   ¿Qué relación podemos encontrar a estos tres poemas? La cena miserable, XVIII, XXVIII 
(142) Octavio  Lo que he podido perceber que en todos ellos, que el yo lírico está solo, la soledad es 
el tema principal en el poema. 
(143) Diana Y también hay la presencia, no hay la tendencia más la búsqueda de un hogar [inaudível]. 
(144) Diana No hay la tendencia, mas hay el primero en cena miserable, es como si fuera la situación 
miserable de un hogar y de una familia que no puede tener lo que quiere; el segundo es la persona 
clama por un hogar porque no está mesmo bueno y que está en él buraco está preso; y la tercera 
porque ya no tiene más un hogar. 
(145) P  ¿Y algo de religioso podemos encontrara en esos poemas? 
(146) Angélica Las personas que se quedan tristes siempre/ como se dice, se sienten injustiçadas e 
esquecidas, olvidadas por Dios quizás. 
(147) Octavio En el primero, la cena miserable na quarta estrofa hay una referencia a símbolos 
cristianos la cruz que nos alienta no detendrá sus remos aí mencionó símbolos cristianos de la cruz. 
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Depois da leitura do texto, observamos que as marcas textuais ali presentes 

permitiram aos alunos a construção de sentidos acerca daquilo que haviam lido. Ao fim das 

discussões, concluímos a sessão de leitura. 

No dia 27 de março de 2009, implementamos a 5a sessão de leitura, cuja temática era 

Dor. O objetivo geral foi compreender os poemas selecionados relacionando-os às 

experiências prévias dos alunos. Como objetivos específicos tivemos: observar, nos alunos, a 

apreciação ou não dos poemas selecionados; ler os poemas associando-os às suas experiências 

prévias; identificar nos poemas marcas textuais que remetam a ideia da temática em estudo; 

estabelecer uma relação entre o poema e a realidade dos alunos; observar a competência 

leitora em língua estrangeira dos alunos, com base na leitura dos poemas (APÊNDICE C). 

Nessa sessão, foram trabalhados dois textos: Yuntas e Los nueve monstruos. No primeiro 

momento, fizemos a apresentação do plano da sessão de leitura e iniciamos a sequência 

didática do primeiro texto. 

No momento da pré-leitura, fizemos previsões sobre o texto, perguntando aos alunos 

acerca das possibilidades de sentido que remeteria o título de Yuntas. Com base nelas, eles 

inferiram o tema em estudo, bem como participaram por meio de questões sobre o assunto em 

estudo. Desta vez, disseram que não sabiam o significado do título do poema; argumentaram 

que era confuso, pois já conheciam a palavra “yuntas”, mas num outro contexto, cuja grafia 

era com “j” e não com “y”. A dificuldade para com o vocabulário em língua estrangeira pode 

ter sido um dos entraves para a busca das previsões de leitura, conforme podemos perceber no 

Episódio n° 45:  

 

Episódio n° 45:  

 

(03) P Bueno tenemos ahí los dos poemas, el primero es Yuntas y el segundo es Los nueve monstruos. 
Y vamos empezar dándole sentido, a partir del título del primer poema, en este caso Yuntas ¿Qué idea 
les trae, conocen esa palabra? 
(04) RosaYunta? no. 
[...] (06) Mário  Próximo.  
[...] (08) Mário Pensava que era com jota. 

 

Após os esclarecimentos sobre as diferenças de significados e de escrita das palavras, 

os alunos realizaram uma leitura silenciosa do texto e, em seguida, fomos lhes dando pistas, 

explicando alguns outros termos, de modo que eles conseguissem elaborar significações, 

fundamentados na materialidade do texto em questão. Isso pode ser verificado no Episódio n° 

46: 
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Episódio n° 46: 

 

(09) P  Sólo que destacando el lenguaje del poeta, lenguaje poético; mas junta en otro significado  es 
con jota. 
(10) Mário  Sim 
(11) P   […] Yuntas como decir: Mi mejor  amigo, mi yunta, mi compañero. 
(12) Rosa  Humo? 
(13) Angélica  É fumaça. 
(14) Mário  É fumaça. 
(15) P  ¿De qué tratará el poema? 
(16) Mário  De las cosas que andan juntas, de la vida la muerte. 
(17) Rosa De la muerte. 
(18) Angélica Cosas que no son tan parecidas, contrarias, pero/ 
[...] (20) Rosa Uno oposto do outro. 
[...] (22) Valéria Oposiciones. 
 

 Observamos, no Episódio n° 46, que os alunos compreenderam a ideia central do 

poema, mas tiveram dificuldades em fazer previsões em virtude do estranhamento causado 

pela grafia da palavra.  

 

3.1.5 Da incompletude do texto ao contexto de interação 

 

Na sequência da sessão, sugerimos à turma que escutassem o poema Yuntas, mas uma 

das alunas sugeriu que todos gostariam de recitar o poema. Deste modo, vemos aqui a 

declamação feita pelos alunos no Episódio n° 47: 

 

Episódio n° 47:   

 

(23) P  Vamos a escuchar el CD del poema.  
[...]  (25) Angélica Pero nosotros vamos a simular, si,  hacer una simulación de declamación, porque 
nosotros ya sabemos cómo hacer, como decir, vamos. 
[...] (27) Angélica Nosotros ya sabemos cómo hacer, como decir. 
(28) P   [Entre eles se dividem em dois grupos e lêem o poema Yuntas] 
(29) AE (seguida/a de outras falas)  Yuntas 
(30) Valéria, Juana, Rosa y Glória  [Lendo ] 
01    Completamente. Además, ¡vida! 
(31) Mário, Angélica, Gabriela e Octavio [Lendo] 
02    Completamente. Además, ¡muerte! 
(32) Valéria, Juana, Rosa e Glória [Lendo] 
03    Completamente. Además, ¡todo! 
(33) Mário, Angélica, Gabriela e Octavio  [Lendo] 
04    Completamente. Además, ¡nada! 
(34) Valéria, Juana, Rosa y Glória  [Lendo] 
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05    Completamente. Además, ¡mundo! 
(35) Mário, Angélica, Gabriela y Octavio [Lendo]  
06    Completamente. Además, ¡polvo! 
(35) Valéria, Juana, Rosa y Glória [Lendo] 
07    Completamente. Además, ¡Dios! 
(36) Mário, Angélica, Gabriela y Octavio [Lendo] 
08    Completamente. Además, ¡nadie! 
(37) Valéria, Juana, Rosa y Glória   [Lendo] 
09  Completamente. Además, ¡nunca! 
(38) Mário, Angélica, Gabriela y Octavio  [Lendo] 
10    Completamente. Además, ¡siempre! 
(39) Valéria, Juana, Ana y Glória [Lendo] 
11    Completamente. Además, ¡oro! 
(40) Mário, Angélica, Gabriela y Octavio  [Lendo]  
12    Completamente. Además, ¡humo! 
(41) Valéria, Juana, Ana y Glória [Lendo] 
13    Completamente. Además, ¡lágrimas! 
(42) Mário, Angélica, Gabriela y Octavio  [Lendo] 
14    Completamente. Además, ¡risas!... 
(43) AE (seguida/a de outras falas [Lendo] 
15 ¡COMPLETAMENTE! 

 

 

Assim, os alunos dividiram-se em grupos e todos declamaram o texto Yuntas. No 

decorrer das sessões de leitura, portanto, atestamos que a participação dos alunos foi 

crescente, o que pode ser comprovado por essa iniciativa da turma.  Percebemos, assim, que o 

texto literário mais uma vez propicia uma série de possibilidades de aproximação com a 

língua estrangeira.  

Após este momento, passamos a discussão acerca do texto, quando os alunos tiveram 

oportunidade de observar as antíteses e/ou os paradoxos presentes no texto. A cada leitura das 

estrofes, fizemos interrogações que foram respondidas como vemos adiante no Episódio n° 

48: 

 

Episódio n° 48:   

 

(55) P Ese completamente además se repite en los quince versos. Ahí ustedes pueden observar. ¿Y por 
qué será esa contradicción de: vida opuesta a muerte, de todo opuesto a nada, de mundo a polvo, de 
Dios a nadie, de nunca y siempre, de oro a humo, de lágrimas, risas? 
(56) Valéria Porque uno completa la existencia del otro. 
(57) P Uno se complementa? 
(58) Valéria Sí. 
(59) Rosa   Yo creo que es un paradoxo. 
(60) Angélica Es paradoxo, pero las cosas diferentes, distintas andan juntas, como dicen: no hay como 
vivir sólo a vida, también hay momentos de la muerte. 
(61) P Si existe vida existe? 
(62) AE (seguida/a de outras falas)  Existe muerte. 
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(63) Valéria  Completa u otro. 
(64) Angélica Como dice en lo texto sagrado de la bíblia hay tiempo para todo, tiempo de llorar, 
tiempo de sonreír. 

 

Nessa aula, percebemos as previsões que os alunos fazem do texto, apresentando  

diversos significados possíveis.  Em todas as aulas, observamos que os alunos explicam bem 

os textos e constroem um conjunto de sentidos, mas ainda existe certo desinteresse para com 

determinados aspectos temáticos, como deixam entrever as últimas aulas.  

 

Episódio n° 49: 

 

(81) Angélica  Pero es mejor primero las lágrimas después las risas, que primero las risas y después 
las lágrimas. 
(82) Glória  Pero no siempre las lágrimas tienen sentido negativo. 
(83) Valéria  Nosotros podemos llorar de alegría. 
[...] (86) Octavio Como en el poema en los versos hay contradicciones, por supuesto que esas lágrimas 
es de tristeza. 
(87) Angélica De llanto; pero como lo ha dicho anteriormente es mejor lágrimas primero y después las 
risas do que risas primero y después lágrimas. 
(88) Rosa  ¿Entonces es mejor tener nadie, nunca y después siempre? 
(89) Glória Y todo esto hace parte de la vida de nosotros.  
[...] (99) Rosa  Nada es completo. 

 

No Episódio n° 49, notamos que os alunos propõem vários significados para o texto. 

Todavia, todos são pertinentes, uma vez que não podemos afirmar que o texto literário 

comporte um único sentido. Vale ressaltar, no entanto, a plurissignificação inerente à 

construção literária não permite que ao leitor seja permitido construir uma possibilidade de 

sentido que não esteja respaldada pelos elementos textuais e contextuais que conformam o 

texto.  

Vejamos como acontece no Episódio n° 50 o diálogo entre pesquisadora e aluno, 

acerca da vida do poeta, posto que essas informações contribuem para iluminar certos 

aspectos que estavam confusos, inicialmente, no processo de construção de significado do 

texto. Como podemos observar: 

 

 

 

 

 

 



103 
 

Episódio n° 50: 

 

[...] (111) Octavio - Yo pienso bueno que se tratando de César Vallejo como hemos visto que uno de 
los principales temas de él es el amor y por el título del poema Yuntas que ya explicado que es alma 
gêmia como se diz em português yo pienso que este poema es como si fuera, una carta de lamentación 
del yo lírico  para una persona amada derrepente ese amor como nosotros sabemos las aventuras 
amorosas tiene un lado bueno, lado malo en determinados momentos está en plena vida, después  se 
muere por causa de ese amor,  por decepciones y tal en momentos se tiene todo y en otros nada, 
momentos tiene todo el mundo en la mano, tiene todo el mundo para ti y en algún momento nada.  
(112) Angélica – Es verdad.  
(113) Octavio – Se tiene  todo el mundo para ti, después ese mundo va abajo se queda polvo. 
(114) Valéria - Hay momentos tristezas  y hay momentos de alegrías. 
(115) Octavio -  De lágrimas y risas; Yo pienso que sea eso que Vallejo quiere mostrar. 
(116) Rosa - Octavio, que te parece, el, Yo, lírico de este poema termina feliz porque aquí termina 14 
completamente además risas... 
(117) Octavio - Si porque yo pienso por las experiências que he visto en lo poemas anteriores César 
Vallejo, a pesar de hablar de está manera muy melancólica él parece que se ahh/ como yo digo/ ele 
mas o menos se conforma, como se fosse necesario vivir aquilo, el está sufriendo a causa de ese amor, 
que tiene momentos buenos, momentos malos; pero se conforma porque sabe que el amor es así, por 
que tiene partes buenas, partes  malas, por eso es completo; es como si él demostrase ese sentimiento/ 
de religión, de paradoxo,  del amor y después se conforma diciendo que para amar tiene que ser así, 
momentos buenos, momentos malos, tiene que sufrir.    
[...] (120) Angélica - Puede ser también, que el amor y a dor caminan juntos. Dios como siendo todo. 
(121) Octavio - Y como él es muy religioso, ahí habla de Dios. Y se tratando de Dios fue el mayor 
ejemplo de amor; es como se dijera que el amor es algo muy doloroso mas es necesario para la vida. 

 

 

Os alunos sempre modalizam o discurso, demonstrando que o poema pode ter vários 

significados. Estabelecem algumas linhas centrais de sentido, baseados no próprio texto 

literário Yuntas e na sua relação com o contexto, no caso, a vida particular do poeta, assim 

como com base em determinados aspectos que já veem de leituras dos textos das sessões 

anteriores.  Eles chegam à conclusão de que no poema existem sentidos contraditórios e 

conseguem estabelecer o entendimento de que no texto poético “nada é completo”.  

Depois, lemos o poema Los nueve monstruos. Pela extensão do texto, dividimos a 

leitura entre os alunos; como podemos ver no Episódio n° 51: 

 

Episódio n° 51: 

 

(122) P − Tenemos ahí el segundo poema. Los nueve mosntruos es el título/Qué idea les trae ese 
título? 
(123) Rosa − Así, si fueram siete né, de la bíblia.  
(124) Angélica −  Yo creo que va mostrar nueve cosas que pueden dejar alguien afligido.   
[Os AE lêem o poema] 
(125) Valéria − [Lendo] 
01   I, desgraciadamente, 
02   el dolor crece en el mundo a cada rato, 
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03   crece a treinta minutos por segundo, paso a paso, 
04   y la naturaleza del dolor, es el dolor dos veces 
05   y la condición del martirio, carnívora voraz, 
06  es el dolor dos veces 
 

(126) Juana −−−− [Lendo] 
07   y la función de la yerba purísima, el dolor 
08   dos veces 
09   y el bien de sér, dolernos doblemente. 
10   Jamás, hombres humanos, 
11 hubo tánto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera, 
11  en el vaso, en la carnicería, en la aritmética! 
 

(127) Rosa −−−− [Lendo] 
13   Jamás tánto cariño doloroso, 
14   jamás tan cerca arremetió lo lejos, 
15   jamás el fuego nunca 
16   jugó mejor su rol de frío muerto! 
17   Jamás, señor ministro de salud, fue la salud 
18  más mortal 
 
(128)  Glória −−−− [Lendo] 
19   y la migraña extrajo tanta frente de la frente! 
 
20   Y el mueble tuvo en su cajón, dolor, 
21   el corazón, en su cajón, dolor, 
22   la lagartija, en su cajón, dolor. 
23   Crece la desdicha, hermanos hombres, 
24  más pronto que la máquina, a diez máquinas, y crece 
 

(129)  Mário −−−− [Lendo] 
25   con la res de Rousseau, con nuestras barbas; 
26   crece el mal por razones que ignoramos 
27   y es una inundación con propios líquidos, 
28   con propio barro y propia nube sólida! 
29   Invierte el sufrimiento posiciones, da función 
30  en que el humor acuoso es vertical 
 

(130) Angélica −−−− [Lendo] 
31   al pavimento, 
32   el ojo es visto y esta oreja oída, 
33   y esta oreja da nueve campanadas a la hora 
34   del rayo, y nueve carcajadas 
35   a la hora del trigo, y nueve sones hembras 
36  a la hora del llanto, y nueve cánticos 
 
(131)  Gabriela  −−−− [Lendo] 
37   a la hora del hambre y nueve truenos 
38   y nueve látigos, menos un grito. 
39   El dolor nos agarra, hermanos hombres, 
40   por detrás de perfil, 
41   y nos aloca en los cinemas, 
42   nos clava en los gramófonos, 
43   nos desclava en los lechos, cae perpendicularmente 
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43   nos desclava en los lechos, cae perpendicularmente 
44   a nuestros boletos, a nuestras cartas; 
45  y es muy grave sufrir, puede uno orar… 
 
(132) Octavio −−−− [Lendo] 
46   Pues de resultas 
47   del dolor, hay algunos 
48   que nacen, otros crecen, otros mueren, 
49   y otros que nacen y no mueren, otros 
50   que sin haber nacido, mueren, y otros 
51   que no nacen ni mueren (son los más) 
52   Y también de resultas 
53   del sufrimiento, estoy triste 
54   hasta la cabeza, y más triste hasta el tobillo, 
55   de ver al pan, crucificado, al nabo, 
56   ensangrentado, 
57   llorando, a la cebolla, 
58   al cereal, en general, harina, 
59   a la sal, hecha polvo, al agua, huyendo, 
60   al vino, un ecce-homo, 
61   tan pálida a la nieve, al sol tan ardio! 
62   ¡Cómo, hermanos humanos, 
63   no deciros que ya no puedo y 
64   ya no puedo con tanto cajón, 
65   tánto minuto, tánta 
66   lagartija y tánta 
67   inversión, tánto lejos y tánta sed de sed! 
68   Señor Ministro de Salud; ¿qué hacer? 
69   !Ah! desgraciadamente, hombres humanos, 
70  hay, hermanos, muchísimo que hacer. 
(133) P −  ¿Qué han comprendido del poema? 
(134) Octavio − Tem alguma relação deste poema com o contexto que tava vivendo lá? Tem um 
histórico detrás deste poema? Conta aí pra a gente. 
 

Como vemos, no Episódio n° 51, a leitura deste poema foi feita pelos alunos de 

maneira silenciosa e, em seguida, em voz alta, de forma que cada um leu uma determinada 

estrofe. Vemos aqui também que um dos alunos percebe no poema as influências do contexto 

histórico e pede para falarmos sobre isso. Assim, relatamos um pouco sobre parte deste 

contexto, ao qual o poema nos remete.  

Após uma explicação sobre o contexto do poema em estudo, observamos que os 

alunos sempre modalizam o discurso, isto com base no conhecimento de mundo que têm e ao 

qual lhes permite associar a leitura do texto, visto que cada sujeito é um ser socialmente 

constituído. A leitura dos textos, portanto, permitiu que os alunos ativassem seus 

conhecimentos de mundo,  como vemos no Episódio n° 52: 
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Episódio n° 52: 

 

(138) Octavio Quando eu li pela primeira vez eu pensei que falava de um período de seca o cara fala 
aqui de água, de sede falta isso aquilo eu pensei que uma guerra também ai ele ao ministro da saúde 
fazer alguma coisa. 
... (141) P Y cuando menciona El ministro de salud, y la frase de Hay hermanos muchísimo que hacer. 
(142) Glória  Creo que es un llamado/ que todos nosotros hacer algo. 
  

O conhecimento de mundo está ligado ao contexto sócio-histórico da vida de cada 

aluno. Podemos comprovar isso quando Octavio, num primeiro momento, afirma que pensava 

que o texto tratasse de uma seca, percebemos essa ligação a seca, pois é  realidade do contexto 

de vida.  

A realização da sexta sessão de leitura foi feita no dia 03 de abril de 2009. A 

temática em estudo foi Morte . O objetivo geral foi: “analisar que tema será evocado pelos 

alunos, relacionando-o às experiências prévias. Os objetivos específicos foram: observar nos 

alunos a apreciação ou não dos poemas selecionados pela pesquisadora; ler os poemas 

associando as suas experiências prévias; identificar nos versos do poema marcas textuais que 

remetam à ideia da temática em estudo; estabelecer uma relação com o poema e a realidade 

dos alunos; observar a competência leitora dos alunos com base na leitura dos poemas” 

(APÊNDICE C). Os poemas que compuseram esta sessão foram: Los dados eternos, Piedra 

negra sobre una piedra blanca, XII Masa e España aparta de mí este cáliz.  

Pela razão da quantidade e extensão dos poemas e com a intenção de não sermos 

repetitivos, nesta sessão de leitura de Dor, ressaltamos que, por meio das leituras dos textos, 

os alunos se interessaram pelo contexto que estes desenvolveram, pela história de vida do 

poeta e por outros aspectos sobre sua vida e obra tendo o texto como um suporte. Observamos 

também que os conhecimentos de cada um dos alunos contribuíram para a realização das 

leituras dos textos.  

De forma geral, o objetivo desta sessão foi “identificar nos poemas versos, marcas 

textuais que remetam à ideia da temática em estudo”. Já no decorrer das sessões de leitura, os 

alunos tomaram o texto como ponto de referência para sua compreensão, conforme podemos 

observar no Episódio n° 53: 
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Episódio n° 53: 

 
[Os alunos lêem o título do poema] 
(04) P −−−− ¿Qué entienden, que comprenden del título del poema Los dados eternos? 
 
(05) Mário −−−− Habla de la vida, después, la muerte. 
[Os alunos lêem o poema] 
(06) Angélica −−−− Habla también del dolor que la muerte trae. 
(07) P −−−− ¿Es un tema que tiene que ver con muerte ligado a muerte? 
(08) AE (seguida/a de outras falas) −−−− Sí. 
(09) P −−−− [Os alunos lêem e depois escutam o CD do poema Los dados eternos] 
01  Dios mío, estoy llorando el ser que vivo; 
02  me pesa haber tomádote tu pan; 
03  pero este pobre barro pensativo 
04  no es costra fermentada en tu costado: 
05  tú no tienes Marías que se van! 
 
06  Dios mío, si tú hubieras sido hombre, 
07  hoy supieras ser Dios; 
08  pero tú, que estuviste siempre bien, 
09  no sientes nada de tu creación. 
10  ¡Y el hombre sí te sufre: el Dios es él! 
 
11  Hoy que en mis ojos brujos hay candelas, 
12  como en un condenado, 
13  Dios mío, prenderás todas tus velas, 
14  y jugaremos con el viejo dado... 
15  Tal vez ¡oh jugador! al dar la suerte 
16  del universo todo, 
17  surgirán las ojeras de la Muerte, 
18  como dos ases fúnebres de lodo. 
 
19  Dios mío, y esta noche sorda, oscura, 
20  ya no podrás jugar, porque la Tierra 
21  es un dado roído y ya redondo 
22  a fuerza de rodar a la aventura, 
23  que no puede parar sino en un hueco, 
24 en el hueco de inmensa sepultura. 
(10) P −−−− Tiene que ver con muerte? 
(11) AE (seguida/a de outras falas) −−−− Sim. 
(12) P −−−− ¿Qué han entendido del poema? 
(13) Jorge −−−− Parece que alguien está sofriendo mucho, a dor de morir, alguna enfermedad, está triste, 
algo así. 
(14) Mário −−−−Una reflexión né, sobre la vida y sobre la muerte, e/ um questionamento incluso del por 
qué de la muerte, habla también, achei interesante que el verso tres, habla de barro pensativo, barro 
porque somos fracos, limitados pero tenemos el pensamiento.     
(15) Angélica −−−− Y que también nas escrituras sagradas, la bíblia, dice que el hombre es del barro. 
(16) P −−−− La creación. 
(17) Mário e Angélica −−−− É, la creación. 
(18) P −−−− También tiene una inter-textualidad con lo religioso, en relación a Dios, Aquel        reclamo.   
(19) Angélica −−−− Es un barro pensativo. 
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Outro ponto a ressaltar é que o contato dos alunos com a poesia por meio da leitura 

fez com que eles incorporassem aspectos sobre a vida do poeta e sua produção poética. Os 

alunos foram perguntando gradualmente, em cada sessão, e com mais intensidade sobre o 

contexto histórico e a produção do texto, assim como sobre o poeta. Estas perguntas iam 

surgindo com a leitura dos poemas, conforme no Episódio n° 54: 

 

Episódio n° 54: 

 

[...] (14) Mário −−−−Una reflexión né, sobre la vida y sobre la muerte, e/ um questionamento incluso del 
por qué de la muerte, habla también, achei interesante que el verso tres, habla de barro pensativo, 
barro porque somos fracos, limitados pero tenemos el pensamiento.  
[…] (15) Angélica −−−− Y que también nas escrituras sagradas, la bíblia, dice que el hombre es del barro. 
[...] (85) Jorge - Los poemas de César Vallejo tienen a ver todo con la religión, otros poemas que 
hemos visto en las clases pasadas podemos ver que está presente la religión. 
[…]  (90) Mário -  ¿A él le gustaba la religión? 
[…] (94) Mário - ¿Que él hacia en Paris? 

 

Estes alunos, muitas vezes, citam partes do poema para situar o que estão falando. 

Estes dois tópicos temáticos são muito semelhantes aos quatros primeiros, que enfatizamos 

aqui, nos quais o contato dos alunos com o texto fez com que eles incorporassem, no decorrer 

das aulas, aspectos sobre o autor.  

O trabalho destes últimos tópicos desenvolveu-se, sobretudo, com ênfase na leitura 

dos textos, sem a realização dos demais momentos previstos, em virtude da extensão dos 

poemas e das atividades similares nas sequências didáticas às já realizadas anteriormente. 

Assim, decidimos apresentar só alguns dos Episódios.  

Observamos que os alunos reconheciam a dificuldade de compreensão dos poemas 

estudados, mas era exatamente isso que os instigava a construir significados e a se auto-

avaliar. Os alunos, inicialmente, iam achando o poema contraditório, mas o diálogo com a 

mediadora vai esclarecendo alguns significados.  A mediadora, nesse caso, negocia os 

significados com os alunos, oferecendo-lhes algumas pistas e, ao mesmo tempo, deixando-os 

compreender e interpretá-los individualmente. Os alunos sempre modalizam o discurso, 

demonstrando que o poema pode ter vários significados. 

Vemos que, depois das primeiras aulas, os alunos começaram a participar e a 

interpretar os poemas, mesmo enfatizando, quase sempre, a dificuldade que eles têm com a 

leitura. Um dos aspectos interessantes nas aulas é que nos limitamos ao texto. Não há 

reconstituição de períodos históricos, nem mesmo da “intenção do autor”. Nesse caso, é  
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pertinente enfatizar que aulas de literatura devem sempre partir do texto e retornar a ele. Além 

disso, as diferentes temáticas abordadas sempre foram exploradas com base no texto.  Nem 

houve confirmação das previsões, até porque em algumas aulas nós não tivemos o momento 

da previsão de leitura. Ressaltamos que, mesmo em curto tempo, acreditamos que a leitura, 

em si, é uma oportunidade de os alunos se aproximarem do texto literário. 

Para efeito de análise, das perguntas do questionário aplicado com os alunos, 

levamos em consideração as três últimas, uma vez que guardaram relação com nosso objetivo 

da pesquisa. Apresentamos três perguntas do questionário, que tratavam da avaliação da 

experiência vivida no percurso da realização das sessões.     

  

3.2 Da experiência às observações  

 

A experiência é considerada aqui como o contato dos sujeitos da pesquisa com a 

poesia de César Vallejo. As experiências foram diversas, pois cada um dos sujeitos 

participantes da pesquisa tem suas próprias características e, ao referir-nos à atividade de 

leitura, estamos conscientes de que cada um dos alunos já tinham leituras anteriores da 

literatura Espanhola. Ao entrar em contato com o texto, sabemos que nem todos têm o mesmo 

conhecimento de mundo, consequentemente as experiências prévias à leitura da poesia de 

Vallejo varia de aluno para aluno. Neste sentido, aqui buscamos entender como os alunos 

avaliam sua experiência com a leitura da poesia desse poeta peruano.  Assim, na segunda-

feira, 02 de setembro do ano de 2009, às 10h, voltamos à turma em que coletamos os dados, 

nos reunimos com os alunos que participaram da pesquisa e aplicamos um questionário para 

saber como eles avaliavam a experiência vivenciada. 

Alguns alunos alegaram a necessidade de se ausentar da sala para fazer provas e 

trabalhos das disciplinas que cursavam, de modo que nem todos participaram desse momento 

de avaliação. Entregamos os questionários às 10h30min e, por sugestão da turma, marcamos o 

recebimento desses documentos para as 12h30min do mesmo dia. Dos quatorze questionários 

elaborados e destinados a cada um dos participantes da pesquisa só foram entregues doze, 

haja vista que dois alunos não estavam presentes no momento de distribuição. Dos doze que 

foram entregues, recebemos de volta sete.  
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3.2.1 Das várias experiências com a poesia: “tomando uma boa taça de vinho, 

saboreando a textura, aroma e sabor”   

 

Apresentamos aqui algumas respostas dos sujeitos da pesquisa, as quais nos falam da 

experiência com a leitura da poesia de César Vallejo. Mediante a terceira questão, os alunos 

afirmaram ter gostado da experiência. Aqui, eles descrevem alguns fatores positivos da 

experiência, mas também observamos o que, segundo estes depoimentos, houve de negativo, 

como podemos observar sobre o depoimento de Angélica no Exemplo n° 1 , o qual coincidiu 

com o de outros alunos (APÊNDICE E). Com relação à falta de participação dos alunos, 

acreditamos que se deu em função da dificuldade de mediação da própria pesquisadora e à 

ausência de conhecimentos prévios dos alunos para com os textos em estudo.  

 

Exemplo n° 01: 

 

 
Sim, participei. Eu gostei da metodologia utilizada, gostei do tom amistoso com que eram conduzidas 
as aulas. Nós líamos os poemas de Vallejo apreciando-os como quem toma uma boa taça de vinho 
percebendo a textura, o aroma, o sabor, em fim, sentindo prazer em apreciar as qualidades do texto 
lido, sem nenhum tipo de pressão ou cobrança. No final de cada leitura, nem era necessário que a 
professora exigisse uma análise, nós comentávamos espontaneamente as nossas impressões, 
determinado trecho do texto ou alguma idéia que a leitura provocou. Foi muito bom (Octavio). 
 
Participei e gostei muito. Tive a oportunidade de ouvir a entonação de um poema. Tive contato não só 
com a poesia, mas com a cultura do poeta. Os temas eram bastante diversificados, porém o autor 
sempre deixava transparecer sua alma ou de um “eu lírico”. O único aspecto negativo foi a 
participação um tanto falha por parte dos alunos (Angélica). 
 

Os alunos citaram como ponto positivo a leitura em Língua Espanhola da poesia de 

César Vallejo, bem como o contato com o poeta e com o contexto desta obra, o que 

aproximou-os da cultura peruana. 

Como fatores negativos, citaram a falta de participação de alguns alunos e o tempo 

destinado às aulas (quatro horas por semana) durante o desenvolvimento da pesquisa. Um dos 

alunos manifestou ter encontrado dificuldades na leitura, alegando que o contato com o texto 

poético para ele é complicado e difícil, mas isso fez com que ele encarasse como um desafio 

para superar as dificuldades.  
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3.2.2 A seleção dos textos pela pesquisadora: aspectos positivos e negativos da 

experiência de leitura  

 

Ao perguntar sobre a escolha dos poemas de César Vallejo selecionados pela 

pesquisadora, pedimos que comentassem sobre a contribuição destes ou não para sua 

formação leitora. Como mostra o exemplo n° 09, para os alunos, isso contribuiu sim, uma vez 

que alegam ter conhecido diversos aspectos da obra de Vallejo, como o estilo, o vocabulário, 

o contexto da obra e a cultura do poeta e do país. Além disso, as sessões de leitura 

contribuíram na formação curricular dos alunos, uma vez que nos levaram ao contato com os 

estudos sobre a literatura hispano-americana, contato este que seria desenvolvido na disciplina 

em questão, caso tivessem, dentro dos conformes, tido professor específico. Como sabemos, 

chegamos ao curso para o desenvolvimento desta pesquisa e demos pela ausência de 

professor.  

  

Exemplo n° 09:  

 

Todos os poemas analisados tiveram uma enorme contribuição tanto para minha formação leitora 
como também par aminha formação acadêmica, tivemos oportunidade de conhecer vários aspectos da 
poesia de César Vallejo (Juana). 
 
César Vallejo é um poeta do século XX e os nossos estudos de literatura (já que estamos no 6º 
período) ainda não haviam contemplado esse importante literato hispano-americano. Então, a primeira 
contribuição que percebo para a minha formação é de estar antecipando o estudo de obras que me 
serão cobradas futuramente. Outra vantagem é de ter conhecido uma boa parte da obra poética de um 
escritor que junto com Neruda e Huidobro representam as vozes mais conhecidas e originais da 
literatura hispano-americana. No que diz respeito à seleção dos poemas, eu acredito que a seqüência 
sistemática foi muito boa, porque nos permitiu apreender as características do mundo poético de 
Vallejo, seu profundo apego familiar, sua influencia religiosa, suas experiências de dor cotidiana e 
morte, sua visão de mundo como um lugar penitencial sem certeza de salvação, sua solidariedade com 
pobres e desamparados, etc., em fim, nos forneceu um panorama geral da obra de Vallejo (Octavio). 
 
[...] Foi a partir dessa experiência que comecei a ter um olhar mais direcionado pela poesia, pois 
acredito que tanto a poesia como qualquer outra expressão literária é preciso antes nos emocionar para 
então compreender o seu verdadeiro sentido. [...] (Rosa). 
 
Além de ampliar o vocabulário, nos colocou em contado e apreciação com o estilo do poeta, cultura de 
seu país (Angélica). 

 

Moldadas essas idéias, é possível compreendermos que, ao lermos uma obra 

literária, é importante que nos conscientizemos de que estamos diante de um objeto artístico e, 
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por isso, temos que vivenciá-lo. É certo que o objeto artístico em si, aqui no caso as obras 

literárias, nos exige uma apreensão mais sensível, uma intuição mais aguçada, de forma que 

possamos estabelecer relações entre o que estamos lendo e aquilo que vivenciamos em nossas 

experiências cotidianas, conforme Pinheiro (2007). 

Deste modo, a literatura é um denominador comum da experiência humana, como 

enfatizado por Llosa (2009), e, sobretudo, a literatura vai além da posição social, geográfica, 

temporal e histórica. Podemos atribuir isso à importância das citações que os alunos fazem em 

relação ao contexto histórico-cultural em que os poemas em estudo se desenvolveram. 

Mediante a diversidade de posicionamentos dos alunos a respeito do conceito de 

literatura, podemos constatar que não existe uma definição absoluta na teoria literária que 

priorize ou defenda uma única definição de literatura (COMPAGNON, 2006), de forma que é 

preciso pensar a literatura a partir da relação existente entre um autor, um livro, um leitor, 

uma língua e um referente, os cinco elementos envolvidos no estudo da literatura. Assim, 

vemos que, quando elaboramos uma pergunta sobre um desses elementos, há uma possível 

variedade de respostas, de acordo com a linha de pensamento ou corrente de estudos que se 

adota na hora de se trabalhar com literatura. 

 

3.2.3 A escolha de textos literários pelos sujeitos da pesquisa  

 

No questionário, perguntamos: E dos poemas por você selecionados: quais foram e 

por quê? Caso não tenha selecionado comente por quê. Desse modo, apresentamos os 

depoimentos de quase todos os alunos que participaram da pesquisa, conforme o exemplo n° 

10, o que nos permitiu saber sobre suas preferências acerca da leitura da poesia de Vallejo. Os 

alunos selecionaram os poemas de que mais gostaram, resultando, entre eles, numa 

diversidade de poemas de César Vallejo. Assim, temos os poemas  El palco estrecho, Amor, 

Nochebuena, Setiembre, España, aparta de mí este cáliz, Amor Prohibido, e Para el alma 

imposible de mi amada.  

 

Exemplo n° 10: 

 

Selecionei apenas um poema que é intitulado El palco estrecho, a primeira coisa que me chamou a 
atenção foi o título remetia a algo (palco) que lembrava o teatro, ao ler o poema o contexto também 
chamou minha atenção (Juana). 
 
Eu selecionei o poema Amor, o motivo pelo qual o escolhi é que gosto de poemas que retratam ou que 
de alguma maneira falam de amor. Isso me encanta muito. E Nochebuena, es un poema que hace parte 
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del libro Los Heraldos Negros de 1918. Es también un poema que charla de amor, entonces fue por 
esto que yo guste (Rocio). 
 
Eu preferi não selecionar um poema em particular, porque gostei de todos e acho que cada um deles 
representa uma interface característica da obra poética de Vallejo. Assim, eu prefiro me referir a obra 
poética de César Vallejo em conjunto, quando digo que fiquei fascinado pela forma como ele escreve 
seus poemas, realmente está em igual grandeza com outros literatos consagrados como Neruda e 
Huidobro (Octavio). 
 
Os poemas que eu selecionei, foram: Setiembre e España, aparta de mí este cáliz. Esses poemas foram 
selecionados por mim devido o contexto que eles trazem (Mário). 
 
Nochebuena, porque me encanta as coisas da noite os seus mistérios (Rosa). 
 
De maneira geral gostei dos poemas que estudamos em sala de aula, pois fiquei intrigado com a 
linguagem que Vallejo utilizava em sua poesia. Em definir um foi o poema España aparta de mi este 
cáliz pelo seu contexto interessante (Jorge). 
Os temas que mais me tocaram Amor, Amor Prohibido, Para el alma imposible de mi amada 
(Angélica). 
 

Os alunos argumentaram que gostaram dos poemas, pois se identificavam com as 

temáticas que eles contêm e o contexto que eles remetem sobre outra cultura. Octavio afirma 

não ter escolhido, pois gosta da obra em geral. Ele acredita que a experiência foi uma 

antecipação a futuros estudos de literatura hispano-americana, além disso, chamou-lhe a 

atenção a linguagem empregada nos poemas. Como vemos, no poema; apresentado no 

Exemplo n° 11: 

 

Exemplo n° 11: 

 

Amor: 01 Amor, ya no vuelves a mis ojos muertos; 
02 y cuál mi idealista corazón te llora. 
03 Mis cálices todos aguardan abiertos 
04 tus hostias de otoño y vinos de aurora. 
 
05 Amor, cruz divina, riega mis desiertos 
06 con tu sangre de astros que sueña y que llora. 
07 ¡Amor, ya no vuelves a mis ojos muertos 
08 que temen y ansían tu llanto de aurora! 
 
09 Amor, no te quiero cuando estás distante 
10 rifado en afeites de alegre bacante, 
11 o en frágil y chata facción de mujer. 
 
12 Amor, ven sin carne, de un Icor que asombre; 
13 y que yo, a manera de Dios, sea el hombre 
14 que ama y engendra sin sensual placer! 
(VALLEJO, 1999, p. 107-8) 
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Observamos um dos poemas trabalhado na terceira sessão de leitura, cuja temática é 

Amor. Esse poema está entre aqueles de que os alunos mais gostaram. Acreditamos nisso, 

pelo já observado, e pela participação dos alunos que foi ativa. Isto se deu em razão de que os 

alunos conseguiram ativar suas experiências, o que tornou esta sessão de leitura significativa, 

pois os leitores encontraram-se dentro do texto e se sentiram sujeitos à medida que se 

construíam uma compreensão. 
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CONCLUSÕES 

 

O estabelecimento do Espanhol como língua estrangeira, pela Lei N° 11.161, de 05 

de agosto de 2005, no Brasil, é um acontecimento que reforça o interesse de desenvolver 

estudos relacionados a essa área.  O nosso contato com a Língua estabelecida e o interesse 

particular pelo trabalho com leitura de textos literários terminou levando-nos a desenvolver a 

presente pesquisa. Nela, apontamos alguns aspectos observados durante o percurso da 

investigação com textos literários. Desse modo, sabemos que a inclusão da língua espanhola, 

no sistema educativo brasileiro hoje, tem se dado de maneira mais significativa. A 

aprendizagem de uma língua estrangeira contribui na formação sócio-cultural do aluno, além 

de fazê-lo um indivíduo competente no domínio da sua própria língua, bem como de uma 

nova. Com isso, ele atenda às novas demandas da sociedade.  

Tendo em vista as mudanças no contexto sócio-histórico atual e a importância de se 

apreender o Espanhol, acreditamos que um trabalho de leitura com textos literários, 

especificamente com a poesia de César Vallejo, foi de fundamental importância para a 

aquisição e o domínio por parte dos alunos desse idioma. Sobretudo, quando entramos no 

campo de ensino, percebemos que é preciso nos concentrar numa prática pedagógica que 

considere a realidade do aluno.  Devemos, portanto, entender o planejamento como 

instrumento de mediação na sala de aula, pelo qual podemos alcançar nossos objetivos 

traçados.  

Notamos que, no ensino de Língua estrangeira, neste caso o Espanhol, o processo de 

mediação da leitura literária requer que levemos em conta diversos fatores, os quais 

influenciam no momento de ensino. Desse modo, conseguimos desempenhar o papel de 

mediador, com o intuito de conseguir uma aprendizagem significativa. Na nossa pesquisa, 

como já dito, ancoramo-nos em Graves & Graves (1995), cujas propostas de estratégias 

permitiram organizar e estabelecer os objetivos a serem cumpridos no decorrer das sessões de 

leitura. Observamos também que a ação de planejar as estratégias, que guiam o plano de aula 

(estratégias de leitura), não pode ser intransigente. Devem, portanto, permitir-nos certa 

flexibilidade no momento da implementação do plano.   

Sabemos que existem polêmicas em relação a incluir os textos literários em sala de 

aula de língua estrangeira. Focalizamos, no entanto, a ideia de Pinheiro (2007) de que vale a 

pena trabalharmos com a poesia em sala de aula, posto que propicia aos alunos um contato 
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com as experiências comunicadas pelos poetas. Do mesmo modo, valemo-nos da ideia 

defendida por Eliot (1991) de que a leitura de poesia é uma forma de contribuir para que os 

alunos consigam, além de desenvolver as competências linguísticas de ler, ouvir, falar e 

escrever, pensar numa outra língua, meta comum na aprendizagem de uma nova língua.            

Fazemos, portanto, a defesa de que o trabalho com leitura nos permite o contato com 

o texto de maneira original, o qual por sua vez permite ao aluno a atribuição de sentidos 

vários.  Quando trabalhamos com textos literários na sala de aula, estamos necessariamente 

nos referindo ao ensino de literatura. No entanto, podemos afirmar que a presença destes 

textos na sala de aula foi uma oportunidade extremamente favorável não só para o ensino de 

literatura, como também para o ensino da língua espanhola, apesar das dificuldades ocorridas, 

sobretudo, no que diz respeito ao processo de mediação.  

Se, conforme Jouve (2002), a leitura de literatura pressupõe o conhecimento da 

cultura de um determinado povo, a leitura de poesia de língua espanhola é importante para a 

aprendizagem da língua, considerando que esta é instrumento de cultura. No trabalho em sala 

de aula com a leitura literária, temos de buscar compreender que teoria e prática são 

indissociáveis. Ou seja, é imperioso pensar a teoria com vistas à prática, assim como refletir a 

prática com base na teoria. Nesse sentido, faz-se necessário buscarmos metodologias que 

propiciem o encontro do aluno de Espanhol com a literatura em língua espanhola. Diante 

disso, foi que propusemos a leitura de imagens, numa das sessões de leitura do tópico 

temático Amor, uma das sessões, com o intuito de instigar as experiências prévias dos alunos.  

Em relação ao uso de vocabulário, enfatizamos que se deve incluir seu estudo, já que 

isto faz com que o aluno alcance uma compreensão do texto em língua estrangeira. Em nossa 

investigação, pudemos verificar que as aproximações entre o espanhol e o português, línguas 

consideradas irmãs, foi fator predominante na leitura.   

  No processo de desenvolvimento das sessões de leitura, evidenciamos que, no 

trabalho com a leitura da poesia de César Vallejo, o planejamento das aulas foi fundamental 

para o processo de ensino-aprendizagem, por sua função mediadora.  

A mediação pedagógica desempenhou papel importante no desenvolvimento das 

aulas. Assim é que podemos analisar que a participação dos alunos no início das primeiras 

sessões de leitura em sala de aula foi mínima, entretanto na proporção em que a mediação ia 

acontecendo, eles se mostravam mais motivados e seguros para participarem de forma mais 

ativa. Desse modo, os alunos expressam que a leitura de poesia é “difícil”, “complicado” de 
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se compreender. Vemos isso na primeira sessão de leitura, cujo objetivo foi “compreender os 

poemas de acordo as experiências prévias dos alunos. 

As dificuldades alegadas pelos alunos aparecem no processo de desenvolvimento da 

leitura da poesia de César Vallejo, por meio de afirmações de que “poesia é difícil”, 

“complicada de se compreender”. Observamos, desse modo, as dificuldades dos alunos no 

momento de lidar com a leitura de um texto, ainda mais se este é uma poesia que se 

materializa através do poema. Todavia, acreditamos que isso não deva se constituir como 

entrave para que os alunos tenham acesso à poesia, no contexto da sala de aula.  

Ressaltamos, nesse momento conclusivo, a dificuldade ocasionada muitas vezes no 

processo de construção de sentido dos textos, em virtude da falta de conhecimento do aluno 

acerca do significado de uma determinada palavra, ou da dificuldade por parte dos alunos em 

ativar conhecimentos de mundo que contribuam para dar significação ao texto. 

Nesta comunhão de diversos fatores, que entram em jogo na hora da junção da 

teoria-prática, percebemos que todos os fatores envolvidos no processo educativo são 

responsáveis pelos resultados do trabalho: o planejamento, o tempo, a mediação, a 

participação dos alunos. Tudo isso entra em jogo na complexidade do ensinar-aprender.   

Após este trabalho, passamos a compreender que a mediação de leitura, estabelecida 

na relação professor-aluno, pode ser vista como possibilidade de construção de conhecimento, 

com base na co-responsabilidade no processo do trabalho educativo. A mediação ocupa, 

assim, um lugar privilegiado na pesquisa por colocar em evidência o papel do sujeito aprendiz 

e do professor no processo de ensino-aprendizagem, com vistas ao desenvolvimento 

intelectual, afetivo, e de competências e atitudes, que favoreçam aos alunos compreenderem a 

sua realidade.  

Afinal, no decorrer do processo de trabalho com a leitura da poesia em sala de língua 

espanhola, que a leitura literária proporciona ao aluno a possibilidade de (re) construir 

sentidos tomando como base o texto. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE  

 
Esclarecimentos 
 

Este é um convite para você participar da pesquisa “O texto literário no ensino de 
espanhol como língua estrangeira: experiências com a poesia de César Vallejo” que é 
desenvolvida pela Mestranda Orfa Noemí Gamboa Padilla. Sua participação é voluntária, o 
que significa que você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento, sem 
que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade.  

Essa pesquisa procura analisar o processo de trabalho com o texto literário através das 
sessões de leitura da poesia de César Vallejo. Caso decida aceitar o convite, você será 
submetido (a) ao (s) seguintes procedimentos: questionários, relato oral ou escrito, gravado 
em áudio e/ou vídeo.   

Os riscos envolvidos com sua participação será o de apenas o expor seu nome, que será 
minimizado através das seguintes providências: substituição do seu nome por outro fictício. 
“ Você terá o seguinte benefício ao participar da pesquisa: à prática de leitura da poesia de 
Vallejo”; realizada em UERN do município de Pau dos Ferros/RN. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta 
pesquisa, poderá perguntar diretamente para a Mestranda: Orfa Noemí Gamboa Padilla no 
endereço Rua Manoel Flor, 14, Bairro Frei Damião, Pau dos Ferros - RN ou pelo telefone 
3351-2670/9942-6210. 
 
Consentimento Livre e Esclarecido 
 
Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 
benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa “O texto 
literário no ensino de espanhol como língua estrangeira: experiências com a poesia de 
César Vallejo”. 
 
Participante da pesquisa:  
Nome 
Assinatura  
Pesquisador (s) responsável (s): Orfa Noemi Gamboa Padilla  
UERN/DEPARTAMENTO DE LETRAS – DL 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS – PPGL 
Curso de Mestrado Acadêmico em Letras 
BR 405, Km 153, Bairro Arizona. CEP. 59.900-000 - Pau dos Ferros/RN 
Fones: (84) 3351-2560/2275      Fax: (84) 3351- 3909 
E-mail: letras.pferros@mestrado.uern.br Sítio: www.uern.br/mestrado/letras 
 
Observações adicionais:  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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EEssttrruuttuurraa  ddaa  ccoommppii llaaççããoo  ddaa  ppooeessiiaa  ddee  CCééssaarr  VVaall lleejjoo  
((OObbrraa  ppooééttiiccaa  CCoommpplleettaa)) 
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OBRA POÉTICA  COMPLETA 

 

LOS HERALDOS 
NEGROS 

TRILCE POEMAS HUMANOS ESPAÑA, 
APARTA DE MI 
ESTE CÁLIZ 

 
1.- Los Heraldos 
Negros  
 
2.- Plafones ágiles 
  
2.1.- Deshojación 

sagrada 
2.2.- Comunión  
2.3.- Nervazón de 

angustia 
2.4.- Bordas de hielo 
2.5.- Nochebuena  
2.6.- Ascuas  
2.7.- Medialuz  
2.8.- Sauce 
2.9.- Ausente 
2.10.- Avestruz 
2.11.- Bajo los 

álamos 
 
3.- Buzos 
 
3.1.- La araña 
3.2.- Babel 
3.3.-  Romería 
3.4.- El palco 
estrecho 
 
4.- De la tierra 
 
4.1.- El poeta a su 

amada 
4.2.- Verano 
4.3.- Setiembre 
4.4.- Heces 
4.5.- Impía 
4.6.- La copa negra 
4.7 Deshora 
4.8.- Fresco 
4.9.- Yeso 
 
5.- Nostalgias 
imperiales  
 
5.1.- Nostalgias 

imperiales 
5.2.- Hojas de ébano 
5.3.- Terceto 

autóctono 
5.4.- Oración del 

camino 
5.5.- Huaco 
5.6.- Mayo 
5.7.- Aldeana 

 
I 

II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
XIII 
XIV 
XV 
XVI 
XVII 
XVIII 
XIX 
XX 
XXI 
XXII 
XXIII 
XXIV 
XXV 
XXVI 
XXVII  
XXVIII  
XXIX  
XXX 
XXXI 
XXXII  
XXXIII 
XXXIV 
XXXV 
XXXVI 
XXXVII 
XXXVIII 
XXXIX 
XL 
XLI 
XLII 
XLIII 
XLIV 
XLV 
XLVI 
XLVII 
XLVIII 
XLIX 
L 
LI 
LII 
LIII 
LIV 

 
Poemas en prosa  
 
1 El buen sentido 
2 La violencia de las horas 
3 Lánguidamente su licor 
4 El momento más grave de la vida 
5 Las ventanas se han estremecido 
6 Voy a hablar de la esperanza 
7 Hallazgo de la vida 
8 Nómina de huesos 
9 Una mujer 
10 No vive ya nadie 
11 Existe un mutilado 
12 Algo te identifica 
13 Cesa el anhelo 
14 ¡Cuatro conciencias 
15 Entre el dolor y el placer 
16 En el momento en que el tenista 
17 Me estoy riendo 
18 He aquí que hoy saludo 
19 Lomo de las sagradas escrituras 
 
Poemas humanos  
 
20 Altura y pelos 
21 Yuntas 
22 Un hombre está mirando a una mujer 
23 Primavera tuberosa 
24 Terremoto 
25 Sombrero, abrigo, guantes 
26  Hasta el día que vuelva de esta piedra 
27 Salutación angélica 
28 Epístola a los transeúntes 
29 Los mineros salieron de la mina 
30  Fue domingo en las claras orejas de mi 

burro 
31 Telúrica y magnética 
32 Gleba 
33 Pero antes que se acabe 
34 Piensan los viejos asnos 
35 Hoy me gusta la vida mucho menos 
36 Confianza en el anteojo, no en el ojo 
37 Dos niños anhelantes 
38 Otro poco de calma, camarada 
39 Esto 
40 Al cavilar en la vida, al cavilar 
41 Quisiera hoy ser feliz de buena gana 
42 Los nueve monstruos  
43 Me viene, hay días, una gana ubérrima, 

política 
44 Sermón sobre la muerte  
45 Considerando en frío, imparcialmente 
46  Guitarra 
47  Aniversario 

 
I Himno a los 
voluntarios de la 
República 
II Batallas 
III 
IV 
V Imagen española 
de la muerte    
VI Cortejo tras la 
toma de Bilbao 
VII 
VIII 
IX Pequeño responso 
a un héroe de la 
República 
X Invierno en la 
batalla de Teruel 
XI 
XII Masa 
XIII Redoble fúnebre 
a los escombros de 
Durango 
XIV 
XV España, aparta 
de mí este cáliz 
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5.8.- Idilio muerto 
 
6.- Truenos 
 
6.1.- En las tiendas 
griegas 
6.2.- Ágape  
6.3.- La voz del 

espejo 
6.4.- Rosa blanca 
6.5.- La de mil 
6.6.- El pan nuestro 
6.7.- Absoluta  
6.8.- Capitulación  
6.9.- Desnudo en 

barro 
6.10.- Líneas 
6.11.-Amor prohibido 
6.12.- La cena 

miserable 
6.13.- Para el alma 

imposible de mi 
amada  

6.14.- El tálamo 
eterno 

6.15.-Las piedras 
6.16.-Retablo 
6.17.- Pagana  
6.18.- Los dados 

eternos 
6.19.- “Los anillos 

fatigados” 
6.20.- Santoral 
6.21.- Lluvia 
6.22.- Amor 
6.23.-Dios 
6.24.- Unidad 
6.25.- Los arrieros 
 
7.- Canciones de 

hogar 
  
7.1.-Encaje de fiebre 
7.2.-“Los pasos 

lejanos” 
7.3.-A mi hermano 

miguel 
7.4.- Enereida 
7.5.- Espergesia 
 
 
 
 
 
 

LV 
LVI 
LVII 
LVIII 
LIX 
LX 
LXI 
LXII 
LXIII 
LXIV 
LXV 
LXVI 
LXVII 
LXVIII 
LXIX 
LXX 
LXXI 
LXXII 
LXXIII 
LXXIV 
LXXV 
LXXVI 
LXXVII 
 

48  Parado en una piedra 
49 Va corriendo, andando, huyendo 
50 Por último, sin ese buen aroma sucesivo 
51 Piedra negra sobre una piedra blanca 
52 Poema para ser leído y cantado 
53 De disturbio en disturbio 
54 Intensidad y altura 
55 ¡De puro calor tengo frío! 
56 Un pilar soportando consuelos 
57 Calor, cansado voy con mi oro 
58 Panteón 
59 Quedéme a calentar la tinta en que me 

ahogo 
60 Acaba de pasar el que vendrá 
61 La rueda del hambriento  
62 La vida, esta vida 
63 Palmas y guitarra 
64 ¿qué me da, que me azoto con la línea? 
65 Oye a tu masa, a tu cometa, escúchalos; no 

gimas 
66 ¡Y si después de tantas palabras...! 
67 París, octubre 1936 
68 Despedida recordando un adiós  
69 Y no me digan nada 
70 En suma, no poseo para expresar mi vida 
71 Los desgraciados 
72 El acento me pende del zapato 
73 La punta del hombre 
74 ¡Oh botella sin vino! ¡Oh vino 
75 Al fin, un monte 
76 Quiere y no quiere su color mi pecho 
77 La paz, la abispa, el taco, las vertientes 
78 Transido, salomónico, decente 
79 ¿Y bien? ¿te sana el metaloide pálido? 
80 Escarnecido, aclimatado al bien, mórbido 
81  Alfonso: estás mirándome, lo veo 
82 Traspié entre dos estrellas 
83 A lo mejor, soy otro 
84 El libro de la naturaleza  
85 Tengo un miedo terrible de ser un animal 
86 Marcha nupcial 
87 La cólera que quiebra al hombre en niños 
88 Un hombre pasa con un pan al hombro 
89 Hoy le ha entrado una astilla 
90 El alma que sufrió de ser su cuerpo 
91 ¡Ande desnudo, el pelo, el millonario!... 
92 Viniere el malo, con un trono al hombro 
93 Al revés de las aves del monte 
94 ¡Dulzura por dulzura corazona! 
95   Ello es que el lugar donde me pongo 
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PLANO DAS SESSÕES DE LEITURA 

 
 
 

 

OBJETIVOS 
 

SESSÕES  

Objetivo 
geral 

 

 

Objetivos específicos 

 
Sessão  
 N° 1  

 
Compreender 
os poemas, 
relacionando-
os às 
experiências 
prévias dos 
alunos. 

 
Estabelecer uma relação com o poema e a realidade dos 
alunos; 
Analisar o texto, associando às experiências prévias dos 
alunos; 
Observar nos alunos a competência leitora com base na leitura 
dos poemas. 
 

 
Sessão  
 N° 2 

 
Analisar que 
tema será 
evocado pelos 
alunos, 
relacionando-
o às 
experiências 
prévias. 

 
 

 
Observar nos alunos a apreciação ou não dos poemas 
selecionados pela pesquisadora; 
Ler os poemas, associando as suas experiências prévias; 
Identificar, nos poemas versos, marcas textuais que remetem a 
ideia de solidão;  
Estabelecer uma relação com o poema e a realidade dos 
alunos; 
Observar a competência leitora, dos alunos com base na 
leitura dos poemas. 
 

 
Sessão  
 N° 3 

 
Analisar que 
tema será 
evocado pelos 
alunos, 
relacionando-
o às 
experiências 
prévias. 
 
 

 
Observar nos alunos a apreciação ou não dos poemas 
selecionados pela pesquisadora; 
Ler os poemas, associando às suas experiências prévias; 
Identificar, nos poemas versos, marcas textuais que remetem a 
ideia da temática do Amor; 
Estabelecer uma relação com o poema e a realidade dos 
alunos; 
Observar a competência leitora dos alunos com base na leitura 
dos poemas. 
 

 
Sessão  
 N° 4 

 
Compreender 
os poemas 
selecionados, 
relacionando-
o as 
experiências 
prévias. 

 
Observar nos alunos a apreciação ou não dos poemas 
selecionados pela pesquisadora;  
Ler os poemas associando as suas experiências prévias; 
Identificar, nos poemas versos, marcas textuais que remetem a 
ideia da temática em estudo;  
Estabelecer uma relação com o poema e a realidade dos 
alunos; 
Observar a competência leitora dos alunos com base na leitura 
dos poemas. 
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Sessão  
 N° 5 

 
Compreender 
os poemas 
relacionando-
os às 
experiências 
prévias. 

 
Observar nos alunos a apreciação ou não dos poemas 
selecionados pela pesquisadora;  
Ler os poemas, associando as suas experiências prévias; 
Identificar nos poemas versos, marcas textuais que remetem a 
ideia da temática em estudo;  
Estabelecer uma relação com o poema e a realidade dos 
alunos; 
Observar a competência leitora e língua estrangeira dos alunos 
com base na leitura dos poemas. 
 

 
Sessão  
 N° 6 

 
Analisar que 
tema será 
evocado pelos 
alunos, 
relacionando-
o às 
experiências 
prévias. 
 

 
Observar nos alunos a apreciação ou não dos poemas 
selecionados pela pesquisadora;  
Ler os poemas, associando as suas experiências  prévias; 
Identificar, nos poemas versos, marcas que remetem a ideia  
da temática em estudo;  
Estabelecer uma relação com o poema e a realidade dos alunos; 
Observar a competência leitora dos alunos com base na leitura  
dos poemas. 

 
TÓPICOS TEMÁTICOS 

 

 
CONTEUDOS 

 
 

DESESPERANÇA 
 
Los Heraldos Negros, Los anillos fatigados 
 

 
SOLIDÃO 

 

 
Los pasos lejanos, Enereida, Espergesia 
 

AMOR  
Amor, Dios, Para el Alma Imposible de mi amada e 
Amor Prohibido 
 

INJUSTIÇA  
La cena miserable, XVIII e XXVIII 
 

DOR  
Yuntas e Los nueve monstruos 
 

MORTE 
 

 
Piedra negra sobre una piedra blanca 
Los dados Eternos, Masa e 
España Aparta de mí Este Cáliz 
 

 
 

IMPLEMENTAÇÃO: SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS 
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INÍCIO:  27/02/2009               TÉRMINO:  03/04/09 

 
ATIVIDADES DAS SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS 

E 
PRODEDIMENTOS  

 
 
 
Atividades: Procedimentos  
 
 
Apresentação do plano do trabalho da sessão de leitura; 
Entrega da cópia dos poemas aos alunos. 
 
A) Pré - leitura: Discussões e previsões sobre o texto, a partir do título com base nos 
seguintes questionamentos: 
 
O que sugere o título do poema? 
Esse título lhe remete a algum outro texto/poema? Qual? 
Além do que já foi mencionado, de que mais tratará o poema? 
 
B) Leitura: Temos assim: 
 
Leitura silenciosa e em voz alta dos alunos  
Leitura do poema pela pesquisadora, como forma de motivá-los; 
Escuta da declamação do poema; 
 
C) Pós - leitura: Discussão sobre o poema e confirmação ou não das previsões e inferências a 
partir das seguintes perguntas: 
 
Que inferências acerca do tema, através do título do poema foram confirmadas? 
Como você descreveria esse poema? 
Você gostou ou não de poema? Por quê? 
Que sentimento este poema lhe remete como leitor/a? 
Que parte você considera mais impactante no poema? Por quê? 
Que relação poderia ser estabelecida entre o poema e sua realidade. 
Que relação pode ser estabelecida entre os poemas? 
 
 
Referências 
 
 
VALLEJO, C. Obra poética completa.  Madrid, Alianza Editorial S.A. 1999. 
VALDIVIA, H .  31 Tributo al poeta universal, 60 temas notables e inolvidables. New 
York  Mercury Recods. 2005. 
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Tópico temático I: Desesperança 
 
Tempo de Duração: 1h/Aula - Data: 27/02/09 
 
[Antes desta primeira sessão de leitura a pesquisadora tivermos um encontro com a turma dos 
alunos para a apresentação da pesquisadora e expor o estudo em andamento] 
 

(01) P −−−− A primeira aula, a gente já pudo converzar, vocês já me conhecem meu nome é 
[...] durante a aula ustedes podem este falar com seu nome, não tem problema nenhum, 
certo, se vocês acharem que ...não gostassem que seu nome mm... A gente vai optar 
por outro nome, no caso da literatura, homes, poderão optar por alguns escritores em 
espanhol ou outros, William Skakespeare, Rubén Darío etc. igualmente as mulheres, 
Gabriela Mistral, Clorinda Matto de Turner, pesquisar autores escritores em espanhol, 
cierto. 

(02) P −−−− Bom/ no dia de hoje vamos a desenvolver um estudo de dois poemas, que 
pertencem ao poeta César Abraham Vallejo Mendoza e para empezar vamos a situar 
ao autor, a vez passada a gente trouxe, mas não tinha o som, tomara que agora de 
certo, né?  
[A pesquisadora entregando o plano da sessão de leitura] 

(03) P −−−− Vamos a empezar por apresentar a vocês o plano de aula para que vocês tenham 
ideia do que se vá desenvolver em aula, está aí tudo passo a passo como vamos a 
seguir. O plano de aula é para ustedes se guiarem cierto? 
[P entrega o plano a os alunos]  

(04) AE (seguida/o de outras falas) −−−− Sim. 
(05) P −−−− Qual é o objetivo de esta sessão de leitura? [Referindo-se ao plano] 
(06) P − [Lendo] É compreender os poemas relacionados às experiências prévias dos 

alunos. Neste caso vocês, né, aí vamos estabelecer uma relação com os poemas a 
realidade de vocês, analisarem o texto associando com as experiências prévias, vocês 
que são de espanhol e acredito tem um vocabulário um pouco mais avançado que os 
meninos dos primeiros ciclos, né, e também em base aos poemas. 

(07) P −−−− Bien, ahora vamos a poder situar a obra do autor numa pequena reportagem que 
fala sobre quem é César Abraham Vallejo Mendoza, certo. [Conectando o DVD] 

(08) P −−−− Qualquer pergunta alguma inquietude que tenham podem dizer certo.  
(09) P −−−− Dá para ouvir? 
(10) AE (seguida/o de outras falas) −−−− Sim.  
(11) P −−−− As imagens que estão observando pertencem à cidade do Peru. 

[Os alunos assistem ao vídeo-áudio de 10 minutos que trata sobre parte da vida e obra 
de César Vallejo, objetivando situar autor e obra] 
[Após assistir ao áudio-vídeo em espanhol] 

(12) P −−−− O que vocês compreenderam do áudio-vídeo assistido? 
(13) Octavio −−−− O vídeo fala da vida do poeta que começou a universidade, mas teve que 

parar os estudos porque a família não tinha condições e tal e ele começou a dar aulas 
para poder bancar os estudos. 

(14) P −−−− Isso. 
(15) P −−−−Alguém mais logrou captar algo mais? Diga. 
(16) Octavio −−−− Ah, uma coisa interessante [inaudível] porque no caso aí é poeta, mas na 

história de trabalho do documental ele se interessava por ciências, por ciências exatas 
né? Uma coisa que distorce né? 
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(17) P −−−− Sim é verdade inclusive na reportagem ele diz que ele dava aulas de ciências, 
biologia; aí nada que se diga o que seria letras ou literatura. 

(18) Octavio −−−− Ou literatura. 
(19) P −−−− E que seria um poeta. 
(20) P −−−− Bom gente a ideia era isso mesmo, né, César Vallejo nasceu em Santiago de 

Chuco un pueblo no interior da cidade de Trujillo – Peru e bom é aí, onde viveu, desde 
pequeno, numa família grande, foram onze irmãos e ele foi o caçula como se diz aqui. 

(21) P −−−− Bom agora que a gente tem uma noção mais ou menos sobre quem foi César 
Vallejo; vamos a passar e tem aí, o que é o primeiro poema Los Heraldos Negros 
certo, todo mundo esta já aí, com Los Heraldos Negros. [Os alunos estão com o plano 
da sessão de aula a trabalhar] 

(22) P −−−− Seu nome, por favor. 
(23) Rocío −−−− Rocío 
(24) P −−−− Pode ler o título do poema, por favor. 
(25) Rocío −−−− Que eu escolhi? 
(26) P −−−− Não, o poema que vamos a trabalhar. 
(27) Rocío −−−− Los Heraldos Negros 
(28) P −−−− Isso, Los Heraldos Negros que ideia assim remete para vocês Los Heraldos 

Negros? 
(29) P −−−− Alguém tem alguma opinião, alguém conhece o que é um Heraldo? 
(30) AE (seguida/o de outras falas) −−−− Não.  

[Ninguém falou do título os alunos ficaram em silencio] 
(31) P −−−− Certo. Na antiga Grécia foram chamados a aqueles mensageiros da morte. Eram 

chamados de los heraldos, na literatura Grega, certo. 
(32) P −−−−Então Heraldo é um mensageiro da morte. Está certo? 
(33) P −−−− E sabendo isso a gente o que poderia dizer sobre o título Los Heraldos Negros a 

que se estará referindo-se? [Os alunos ficam em silencio] 
(34) P −−−− Si heraldo vem de mensageiro da morte, anunciante da morte, Los Heraldos 

Negros nos remete a que? 
(35) P −−−− Anúncio da morte poderia ser? 
(36) AE (seguida/o de outras falas) −−−− Aham! É. 
(37) P −−−− Poderia ser né? 
(38) P −−−− Já que a cor negra vem associada com algo obscuro, algo triste, né. Talvez seja 

isso, possivelmente, né?   
(39) AE (seguida/a de outras falas) −−−− Parece. 
(40) AE (seguida/a de outras falas) −−−− É sim. 
(41) Angélica −−−− As características em o geral. 
(42) P −−−− Então vamos fazer uma leitura silenciosa do poema, vocês primeiro, certo.  

[P indica que os poemas estão nos anexos da sessão de leitura] 
(43) P −−−− Uns minutos para vocês dar uma leitura. [Os alunos lêem em silencio o poema Los 

Heraldos Negros e posteriormente os alunos lêem em voz alta] 
(44) Rocío −−−− Los Heraldos Negros 

01  Hay golpes en la vida, tan fuertes... Yo no sé! 
02  Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos, 
03  la resaca de todo lo sufrido 
04  se empozara en el alma... Yo no sé! 
05  Son pocos; pero son... Abren zanjas oscuras 
06  en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. 
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07  Serán tal vez los potros de bárbaros atilas; 
08  o los heraldos negros que nos manda la Muerte. 
09  Son las caídas hondas de los Cristos del alma, 
10  de alguna fe adorable que el Destino blasfema. 
11  Esos golpes sangrientos son las crepitaciones 
12  de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. 
13  Y el hombre... Pobre... pobre! Vuelve los ojos, como 
14  cuando por sobre el hombro nos llama una palmada; 
15  vuelve los ojos locos, y todo lo vivido 
16  se empoza, como un charco de culpa, en la mirada. 
 
17 Hay golpes en la vida, tan fuertes... Yo no sé! 
[Rocío apresenta dificuldades na leitura/pronúncia de algumas palavras (em negrito) 

(45) Angélica −−−− Los Heraldos Negros 
01  Hay golpes en la vida, tan fuertes... Yo no sé! 
02  Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos, 
03  la resaca de todo lo sufrido 
04  se empozara en el alma... Yo no sé! 
05  Son pocos; pero son... Abren zanjas oscuras 
06  en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. 
07  Serán tal vez los potros de bárbaros atilas; 
08  o los heraldos negros que nos manda la Muerte. 
09  Son las caídas hondas de los Cristos del alma, 
10  de alguna fe adorable que el Destino blasfema. 
11  Esos golpes sangrientos son las crepitaciones 
12  de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. 
13  Y el hombre... Pobre... pobre! Vuelve los ojos, como 
14  cuando por sobre el hombro nos llama una palmada; 
15  vuelve los ojos locos, y todo lo vivido 
16  se empoza, como un charco de culpa, en la mirada. 
17 Hay golpes en la vida, tan fuertes... Yo no sé! 
[Angélica apresenta dificuldades na leitura/pronúncia de algumas palavras em 
negrito]  

(46) P −−−−  Muy bien. 
(47) P −−−− Entonces como vemos tenemos diecisiete, renglones, versos, certo. Ahí en la 

primera. 
[P Lendo] 1 Hay golpes en la vida tan fuertes yo no sé! 

(48) P −−−− Alguém pode dizer, o há tido um golpe desses na vida tão, fuerte alguma 
experiência? Disse: 2  Golpes como del odio de Dios. 

(49) Angélica −−−− Cuando se quiere alguien que se ama, así; nunca se está preparado siempre 
ocurren golpes fuertes; si muchas veces y pensamos que he hecho para merecer esto. 

(50) P −−−− Quizás é isso o que o autor plasma em este verso, né? 17 Hay golpes en la vida 
tan fuertes yo no sé  

(51) P −−−− Em referencia a aquela resposta que nunca se [inaudível] a esse por quê? 
(52) P −−−− No número dois, donde dice: Golpes como el odio de Dios; odio de Dios. 
(53) P −−−− Para ustedes Dios significa o qué? 
(54) Angélica −−−− Como si / que castiga. 
(55) AE (seguida/o de outras falas) −−−− Amor, paz, fe, poder e felicidade todo. 
(56) P −−−− Se relacionamos a isso que dizem vocês, Dios es amor, que mais? 
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(57) P −−−− Amor, paz que mais? 
(58) AE (seguida/a de outras falas) − Felicidade, paz, todo. 
(59) Octavio −−−− Paz e felicidade, todo 
(60) P −−−− Mas si relacionar odio, a palavra odio, odio, viene de algo bom? 
(61) AE (seguida/o de outras falas) −−−− Não. 
(62) P −−−− Não. Então por que ele diz golpes como el odio de Dios? 
(63) Octavio −−−− Esses fatos aí/ esses golpes. 
(64) P −−−− Estaria relacionado a quê? O odio de Dios. Tem algo de evangélico, religioso/ 

talvez. 
(65) Octavio −−−− Sim. 
(66) P −−−− Talvez, né? 
(67) P −−−− Si, vemos en el número dos dice: golpes como el odio de Dios;  está mencionando 

un Dios,  não embora  tambiém está mencionando a u odio. 
(68) Octavio −−−− É o fato de Dios. 
(69) Angélica −−−− Dios que castiga. 
(70) P −−−− Exato. No evangelho a gente tem a crença, que quando Dios tem sua fúria, é 

quando a gente passa algo ruim, algo mal, é o odio que a gente recebe de Deus como 
algo malo. 

(71) P −−−− [Lendo] 03 la resaca de todo lo sufrido 
(72) AE (seguida/o de outras falas) −−−− O que é resaca? 
(73) P −−−− Resaca 
(74) AE (seguida/o de outras falas) −−−− Sim, que é? 
(75) P −−−− A gente diz: ontem estive numa festa, ah! Estou com uma resaca. Uma dor de 

cabeça. 
(76) AE (seguida/a de outras falas) −−−− Sim. 
(77) P −−−− Aqui ele plasma essa palavra dentro do poema, diz: 03 la resaca de todo lo 

sufrido. 
(78) AE (seguida/a de outras falas) −−−− Sufrido? 
(79) P −−−− Sufrido remete a algo que é muito doloroso que ele suporta tudo isso, então aqui 

ele diz:  
03 la resaca de todo lo sufrido 
04 se empozara en el alma.  
[Os alunos interrogam sobre palavras novas ou que não lembram o cujo significado 
não sabem.] 

(80) AE (seguida/o de outras falas) −−−− Empozar?  
(81) P −−−− Empozar, vem de afundar é fazer algo fundo e ele remete no final com estas 

palavras: Yo no sé! 
(82) P −−−− Ele não sabe com explicar aqueles golpes da vida. 
(83) P −−−− Nos versos, cinco, seis y siete. 
(84) P −−−− Pode dar leitura, por favor. 
(85) Gabriela −−−− [Lendo] 

05  Son pocos; pero son... Abren zanjas oscuras 
06  en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. 
07  Serán tal vez los potros de bárbaros atilas; 

(86) P −−−− Muy bien, dice:  
05 Son pocos; pero son... Abren zanjas oscuras. 

(87) P −−−− As palavras que estão aí, para vocês está compreensíveis ou alguma inquietude 
sobre as palavras? 
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(88) AE (seguida/o de outras falas) −−−− Zanjas é o quê? 
(89) P −−−− Zanjas? 
(90) Octavio −−−− Sim. 
(91) P −−−− É uma abertura profunda, certo? 
(92) AE (seguida/o de outras falas) −−−− Fiero? 
(93) P −−−− Fiero de fiera, fuerza, decimos, por exemplo, que é um animal feroz, de coragem, 

ela é fera. 
(94) P −−−− Decimos entonces: 06 En el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. 
(95) AE (seguida/o de outras falas) −−−− Lomo? 
(96) P −−−− Lomo é a parte da espalda, lomo más forte. [A (P) indica com as mãos a parte das 

costas] 
(97) P −−−− Ele remete a possível resposta, que ele dá.  
(98) P −−−− [Lendo] 

06 Serán tal vez los potros de bárbaros atilas;  
07 los heraldos negros que nos manda la muerte. 

(99) AE (seguida/o de outras falas) −−−− Potros, potros? 
(100) P −−−− É quando um cavalo ainda está... 
(101) Octavio −−−− Jovem, sim. [risos] 
(102) P −−−− Jovem, isso, isso é um potro. 
(103) AE (seguida/o de outras falas) −−−− Bárbaros? 
(104) P −−−− Bárbaros/ é denominado a aquele, sem civilização, então os bárbaros atilas eram 

homes sangrentos que matavam, destroçavam, sem sentimentos. [... Inaudível] 
(105) Diana −−−− [Lendo] 

09  Son las caídas hondas de los Cristos del alma, 
10  de alguna fe adorable que el Destino blasfema. 

(106) P −−−− Que vocês creen que se refere com essas caídas de los Cristos del alma, de alguna 
fe adorable que el destino blasfema. 

(107) P −−−− Remetemos a parte da religiosidade, Fe, Dios, verdad? De alguma forma outra 
está remetendo a religião? 

(108) Octavio − Isso. Tipo assim, golpes, sangre, eee, fazem com que do fim da Fe dele, eee 
como se esses golpes fossem blasfêmia a crença dele, né! 

(109) P −−−− Certo, Cristo, a que nos remetem as caídas de Cristo, alguém já assistiu algum 
filme, da morte de Cristo, o vida e morte de Cristo; Temos aquelas caídas. 

(110) P −−−− Como eram? Dolorosas? Não eram? Então, a que nos remete caída dos cristos da 
alma. 

(111) P −−−− Então o sofrimento que esta plasmando no poema talvez seja tão forte que ele liga 
as caídas de cristo, as caídas de los cristos del alma y dice: de alguna fe adorable que 
el destino blasfema. 

(112) P −−−− Justamente como aqui diz né, quizas está duvidando dessa Fe num Deus, se a 
gente tem aquele pensamento de que Deus é bom, então por que eu estou sofrendo? 
né, por qué? Quizás, Yo perdí um ser querido, o quizás por que tenho que viver aquele 
acontecimento triste? 

(113) P −−−− Seguimos com a leitura, número onze e doze  
(114) Jorge −−−− [Lendo] 

11  Esos golpes sangrientos son las crepitaciones 
12  de algún pan que en la puerta del horno se nos quema 

(115) P −−−− Certo. 
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(116) P −−−− Então aqui ele descreve como são aqueles golpes, são sangrentos, que vem de 
sangre e ele aqui remete a um pan que em la puerta del horno se nos quema. 

(117) P −−−− Quer dizer que quando a gente talvez têm algum projeto no último momento todo 
sai mal, aqui remete um pan na puerta del horno se nos quema; então é um projeto não 
acontecido o algo que não deu certo o talvez não vocês que acham?  

(118) AE (seguida/o de outras falas) −−−− É. 
(119) P −−−− Pasamos al número trece. 
(120) Juan −−−− [Lendo] 

13  Y el hombre... Pobre... pobre! Vuelve los ojos, como 
14  cuando por sobre el hombro nos llama una palmada; 
15  vuelve los ojos locos, y todo lo vivido  
16  se empoza, como un charco de culpa, en la mirada. 

(121) P −−−− Compreendeu que você acha que se refere isso?  
(122) Juan −−−− [Ficou em silencio] 
(123) P −−−− Dice y el hombre pobre, pobre… vuelve los ojos locos como por cuando por sobre 

el hombro nos llama una palmada. 
(124) P −−−− [P exemplifica a ação com as mãos] Se eu fizer isso, nas costas dela, ela vai voltar 

de que jeito? Assustada; quem foi que pegou aqui? 
(125) P −−−− Então aqui diz: vuelve los ojos locos como por cuando por sobre el hombro nos 

llama una palmada. 
(126) P −−−− Se alguém da uma palmada no hombro a gente vai reaccionar. Quien es? 
(127) P −−−− Quizás el trata de levar isso a expressão da mirada de alguém que está sofrendo 

muito; alguém que quizás está con la mirada perdida que não sabe como reaccionar 
ante un devido acontecimiento.  

(128) P −−−− Después dice se empoza como un charco de culpa en la mirada.  
(129) P −−−− Essa pessoa fica triste, né? 
(130) Diana −−−− É como tuviera ver a vida que tinha passado. 
(131) Octavio −−−− A forma de como los hombres, talvez suas consciências de o que eles 

passaram.  
(132) Diana −−−− E quando diz pobre, pobre a sensação, a ideia assim de como se ele está 

terminando [... Inaudível] 
(133) P −−−− E ele associa se vocês perceberem a dor com a pobreza, que ele menciona muito 

ao homem pobre, ele da parecer que no poema ele  relaciona o sentimento de dor 
exatamente com a pessoa pobre e diz: e el hombre, pobre, pobre e ele repete 
justamente aquela palavra que sua companheira falou. 

(134) Angélica −−−− A gente utiliza muito o pobre como o coitado, o probrecito está sofrendo. 
(135) P −−−− Exato. 
(136) P −−−− E ele repete a palavra duas vezes. 
(137) Angélica−−−− É probrecito. 
(138) P −−−− Puede ser. 
(139) Octavio −−−− Ele termina com a frase aquela que ele começou. 
(140) P −−−− No número dezessete ele chega a uma conclusão. 
(141) P −−−− Então ele descreve. Alguém lê por favor? 
(142) Octavio −−−− [Lendo] 17 Hay golpes en la vida tan fuerte yo no sé! 
(143) P −−−− Ele culmina com isso, né. 
(144) Angélica −−−− E com a mesma frase com a que ele começou.  
(145) P −−−− Então ele descreve talvez todo o sentimento de dor, ligando-o a pessoa pobre e aos 

acontecimentos da vida, quizás a morte de alguém, algo triste, algo fatal. 
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(146) P −−−− Só que ele talvez de alguna forma u outra ele se resigna a isso, ele culmina com: 
17  hay golpes en la vida tan fuertes yo no sé. 

(147) P −−−− Se nosotros associamos esse poema com o tema da sessão de leitura tem a ver? 
(148) P −−−− Vamos para o tema. 
(149) P −−−− Nosso tema é? 
(150) AE (seguida/o de outras falas) −−−− [Lendo] Los Heraldos Negros 
(151) P −−−− E o tema da leitura? 
(152) AE (seguida/o de outras falas) −−−− Desesperança. 
(153) P −−−− Tendrá algo que a ver com o poema? 
(154) AE (seguida/o de outras falas) −−−− Sim. 
(155) P −−−− Por quê? 
(156) Angélica − Porque quien está muriendo está sin esperanza. 
(157) Angélica − Alguien que está muriendo  a los pocos. 
(158) Jorge − O poema habla  de sufrimiento, la forma en que está escrito: lo sufrido, zanjas 

oscuras, golpes sangrientos, la manera como se ha escrito  habla del desespero de una 
persona. 

(159) P −−−− Ele fica sim esperança, né, a o que ele diz: Yo no sé! 
(160) Octavio −−−− Ele não sabe explicar, o lugar de onde vêm, esses golpes. 
(161) P −−−− E vocês acham que alguma vez ter vivido uma experiência assim como para 

plasmar-se u enfocar-se nessas palavras do autor, algum momento ter dito Dios mio! 
por qué?  Já que se vê que ele está muito sofrido é muito sofrimento para ele.    

(162) P −−−− Talvez sim ou não? 
(163) AE (seguida/o de outras falas) −−−− Sim.  
(164) Octavio −−−− Então, talvez não com tanta intensidade, do autor, quase. 
(165) Jorge −−−− Eu também não. 
(166) P −−−− Ainda bem, por que se fossem da intensidade, das palavras que utilizam o autor. 
(167) Angélica −−−− Sou eu [... inaudível] 
(168) P −−−− Então, essa relação com o sofrimento, agora podemos ligar os heraldos negros, 

existe essa relação entre o título do poema e o que está no poema; agora com o que a 
gente discutiu aqui? 

(169) P −−−− Los Heraldos Negros 
(170) AE (seguida/o de outras falas) −−−− Sim. 
(171) P −−−− É verdade ele fala muito de morte. 
(172) P −−−− Então o heraldos negros é um mensageiro da morte que talvez ele plasme nesse 

título, tudo o que falaria depois nos outros versos. 
(173) Angélica −−−− Como se ele estive se sentindo que Los Heraldos Negros estaria de perto. 
(174) P −−−− É verdade. E o destino? Ele fala sobre o destino quer dizer que o destino a gente 

não pode mudar a gente tem essa concepção do destino que ele tem que acontecer sim 
o sim, ele plasma Los Heraldos Negros e na seguinte estrofe que el destino blasfema. 

(175) P −−−− Vocês gostaram do poema sim o não? Quizá sim ou não? 
(176) Octavio −−−− Um pouco complicado mais é legal, eu gostei. 
(177) Diana −−−− Gostei. 
(178) P −−−− Um pouco complicado talvez pelas palavras. 
(179) Octavio −−−− Não, até que o nível do poema foi fácil, algumas palavras que não dava 

para entender, e a intertextualidade que faz aí, que se não fosse você. 
(180) P −−−− Que sentimento desperta em vocês como leitores? 
(181) Diana −−−− Tristeza. O sofrimento dos outros também afeta. 
(182) Diana −−−− A dor dos outros, também afeta. 
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(183) Angélica −−−− Dá para sentir. 
(184) Angélica −−−− Tu dolor es mi dolor. 
(185) Diana −−−− Duele. 
(186) P −−−− Vamos escuchar o poema declamado, que lês parece, gostariam?  
(187) Alunos todos −−−− Sim. [Escutam o CD do poema declamado Los Heraldos Negros; eles 

escutam e acompanham repetindo em voz baixa o poema] [ Intervalo] [Depois do 
intervalo indica a leitura do poema os alunos lêem em silencio o poema Los anillos 
fatigados. Posteriormente a P da leitura o poema] 

(188) P −−−− [Lendo] Los anillos fatigados 
01 Hay ganas de volver, de amar, de no ausentarse,  
02 y hay ganas de morir, combatido por dos  
03 aguas encontradas que jamás han de istmarse.  
04 Hay ganas de un gran beso que amortaje a la Vida,  
05 que acaba en el áfrica de una agonía ardiente,  
06 suicida! 
 
07 Hay ganas de... no tener ganas Señor;  
08 a ti yo te señalo con el dedo deicida: 
09 hay ganas de no haber tenido corazón. 
10 La primavera vuelve, vuelve y se irá. Y Dios,  
11 curvado en tiempo, se repite, y pasa, pasa  
12 a cuestas con la espina dorsal del Universo.  
13 Cuando, las sienes tocan su lúgubre tambor,  
14 cuando me duele el sueño grabado en un puñal,  
15 ¡hay ganas de quedarse plantado en este verso! 

(189) P −−−− Vamos por el título: Los anillos fatigados 
(190) Octavio −−−− Os anéis cansados? 
(191) P −−−− Isso. 
(192) P −−−− A figura de anillo nos remete a uma circunferência verdade? A algo que não tem 

fim; que sempre vai estar no mesmo ponto. 
(193) P −−−− Será isso? Vocês que acham? 
(194) Alunos todos −−−− Sim. 
(195) P −−−− É fatigados, cansados, abatidos. 
(196) Octavio −−−− Cansados de rodar. 
(197) P −−−− Será isso o que o poeta quer nos dizer? Vocês que acham? 
(198) P −−−− Alguém, lê. 
(199) Rocío −−−− [Lendo com uma boa pronúncia] 

01 Hay ganas de volver, de amar, de no ausentarse, 
02 y hay ganas de morir, combatido por dos 
03 aguas encontradas que jamás han de istmarse. 

(200) P −−−− Que entendeu desses versos? 
(201) Rocío −−−− Não sei. [Risos] 
(202) P −−−− Palavras desconhecidas demais? 
(203) AE (seguida/o de outras falas) −−−− Istmarse. 
(204) P −−−− Istmo, a palavra istmo na língua espanhola está associada à união de uma parte do 

cerebelo e o cérebro na cabeça do ser humano; o istmo vem a ser uma pequena junção 
entre eles dois. 

(205) P −−−− Só que aqui, Vallejo faz um jogo com a linguagem, com as palavras, faz do istmo 
a palavra istmarse ele associa da vida a isso, juntar-se, unir-se. 
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(206) P −−−− Então, Hay ganas de volver de voltar, de amar. 
(207) P −−−− Quem não sabe amar?  Existe alguém que não quer amar? 
(208) AE (seguida/o de outras falas) −−−− Não. 
(209) Diana −−−− Yo quiero. 
(210) P −−−− Hay ganas de volver, de amar, de no ausentarse y hay ganas de morir. 
(211) P −−−− Tomara que ninguém tenha essas ganas, né?  
(212) AE (seguida/a de outras falas e risos) −−−− Não. 
(213) P −−−− Combatido por dos águas encontradas que jamás han de istmarse.  
(214) P −−−− Olhem só a contradição, diz: combatido por duas águas encontradas quer dizer que 

essas águas já se encontram, mais que jamais van a juntar-se, misturar-se, mesclar-se. 
(215) P −−−− Ele joga aqui com duas palavras: encontradas e istmarse. 
(216) P −−−− Seguimos a leitura. Alguém le o cuatro, cinco y seis? 
(217) Jorge −−−− Yo.  [Lendo] 04 Hay ganas de un gran beso que amortaje a la Vida,  

05 que acaba en el áfrica de una agonía ardiente,  
06 suicida! 

(218) P −−−− Que entenderam? 
(219) Diana −−−− Pois no é, o que diz  

04 Hay ganas de un gran beso que amortaje a la Vida,  
05 que acaba en el áfrica de una agonía ardiente,  
06 suicida! 

(220) P −−−− O beso é paixão e força, é esse encontro, isso ele diz: o beso que amortaja la vida. 
(221) Octavio −−−− Mata. 
(222) P −−−− Que o beijo vai lhe matar. 
(223) P −−−− Mas não vai lhe matar no sentido literal do texto. 
(224) Octavio −−−− Uma morte bonita (risos). 
(225) Angélica −−−− O pior que é mesmo. 
(226) AE (seguida/a de outras falas) −−−− Amortaje? 
(227) P −−−− Quando uma pessoa morre agente amortajada a ela, coloca a roupa e veste a ela. 
(228) Octavio − Mas essa áfrica aí, é a África mesmo? 
(229) Jorge −−−− Sim. 
(230) P −−−− Mmm vocês que acham? 
(231) AE (seguida/o de outras falas) −−−− Essa letra maiúscula aí? 
(232) P −−−− O que remete para vocês o continente da África? nos remeteu a? 
(233) Octavio −−−− Monte de negro. 
(234) P −−−− Que mais, só isso? 
(235) AE (seguida/o de outras falas) −−−− Quente demais. 
(236) Diana −−−− Não tem água. 
(237) AE (seguida/o de outras falas) −−−− Morte. 
(238) P −−−− Então África remete a sofrimento a tristeza; não sei se vocês já assistiram as 

reportagens de Discovery Chanel, crianças que morrem de fome, de sede, etc. 
(239) Rocío −−−− Calor. 
(240) P −−−− Então se África como uma palavra com significado no dicionário vai 

simplesmente ser um país como qualquer outro, só que esses conhecimentos prévios 
que a gente tem é que sabemos que África é isso, dor, sofrimento, fome. Talvez não 
em todo o continente mas é uma das característica da África é isso.  Aqui ele associa 
isso e diz: que acaba en el áfrica de una agonía ardiente, suicida. Aquele ardiente 
remete ao estado geográfico que é quente sem água; algo suicida ligado à morte. 
Vamos a lê. 
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(241) Diana −−−− [Lendo] 07 Hay ganas de... no tener ganas Señor;  
08 a ti yo te señalo con el dedo deicida: 
09 hay ganas de no haber tenido corazón. 

(242) Octavio −−−− Deicida, o que é deicida? 
(243) P −−−− É um dícese de aquelas personas que crusificaron, vendieron a Cristo; deicida 

remete a uma palavra no evangelio de aquelas pessoas que señalaron para Cristo 
morrer ele vai ser crucificado com o dedo ele vai ser crucificado, deicida aquela 
pessoa que indico a Cristo para morte. 

(244) P −−−− É por isso que le diz: Hay ganas de... no tener ganas Señor; ese señor remete a 
Deus.  

(245) P −−−− Ele fala muito sobre conhecimentos de história, religião; a história de Cristo vocês 
sabem que foi real que aconteceu, está na história. E hay ganas de no haber tenido 
corazón. 

(246) Octavio −−−− Ser sem sentimentos.  
(247) Angélica −−−− Se dice que en el corazón hay sentimientos y si no tiene corazón, no tiene 

sentimientos. 
(248) Diana −−−− Da a impressão de alguém que se arrependeu de no ter vivido a vida. 
(249) P −−−− Corazón se a palavra simplesmente fosse solta no dicionário um órgão do ser 

humano, mas simbolicamente na linguagem conotativa é ter sentimentos, é ser 
sensível, só aqui ele deseja não ter corazón. 

(250) Juan −−−− [Lendo] 10 La primavera vuelve, vuelve y se irá. Y Dios,  
11 curvado en tiempo, se repite, y pasa, pasa  
12 a cuestas con la espina dorsal del Universo. 

(251) P −−−− Primavera tem essa estação aqui? 
(252) Octavio −−−− Sei não, só existe verão e inverno. Mas a gente sabe isso das flores e tal, 

essa frase da primavera volta, volta, retoma isso dos anéis o círculo repete. 
(253) Rocío −−−− [Lendo] 13 Cuando, las sienes tocan su lúgubre tambor...  

14 cuando me duele el sueño grabado en un puñal,  
15 ¡hay ganas de quedarse plantado en este verso! 

(254) Octavio −−−− Essa história de volta,volta, retoma isso dos anéis que você falou o círculo. 
(255) P −−−− Cien é parte entre la ceja y el cráneo.  
(256) P −−−− Lúgubre nos remete a tristeza, e cuando me duele el sueño grabado en un puñal? 

Que nos dirá o verso. 
(257) Rocío −−−− Um sonho frustrado. 
(258) P −−−− O puñal remete talvez a ferimento, algo perigoso, talvez um sonho se converta em 

pesadelo. 
(259) P −−−−  Si comparamos este final con el final del primer  poema no tiene una relación 

acaso? É que ele termina na conformidade, quer dizer que aceita aquele sofrimento, 
ele não trata de sair de esse sofrimento sino, ele aceita. Quando relacionamos: 
15 ¡Hay ganas de quedarse plantado en este verso! Que planta viene de estar fixo, né? 

(260) Octavio −−−− É. 
(261) P −−−− Então se relacionamos: 17 Hay golpes en la vida tan fuertes yo no sé!;  con el 

último verso 
15 Hay ganas de quedarse plantado en este verso. 

(262) P −−−− Si comparamos o final do primeiro poema e o do segundo: ¡hay ganas de 
quedarse plantado en este verso! Encontramos uma relação, de conformação de 
aceitar o sofrimento, ele não procura sair desse sofrimento. [Tempo concluído, a 
sessão termina com orientações da P sobre as leituras para a próxima e agradecendo a 
participação de todos]. 
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Tópico temático II: Solidão  
 
Tempo de Duração: 1h/Aula - Data: 09/03/09 
 

(01) P −−−− Buenos días. 
(02) AE (seguida/o de outras falas) −−−− Buenos días. [A P entrega aos alunos dos textos]  

[Os alunos lêem o poema Los pasos lejanos] 
(03) AE (seguida/o de outras falas) −−−− [Lendo]  

Los pasos lejanos 
01 Mi padre duerme. Su semblante augusto 
02 figura un apacible corazón; 
03 está ahora tan dulce... 
04 si hay algo en él de amargo, seré yo. 
05 Hay soledad en el hogar; se reza; 
06 y no hay noticias de los hijos hoy. 
07 Mi padre se despierta, ausculta 
08 la huida a Egipto, el restañante adiós. 
09 Está ahora tan cerca; 
10 si hay algo en él de lejos, seré yo. 
11 Y mi madre pasea allá en los huertos, 
12 saboreando un sabor ya sin sabor. 
13 Está ahora tan suave, 
14 tan ala, tan salida, tan amor. 
15 Hay soledad en el hogar sin bulla, 
16 sin noticias, sin verde, sin niñez. 
17 Y si hay algo quebrado en esta tarde, 
18 y que baja y que cruje, 
19 son dos viejos caminos blancos, curvos. 
20 Por ellos va mi corazón a pie. 
[Posteriormente escutam no CD o poema Los pasos lejanos declamado] 

(04) P −−−− O que sugere o título do poema Los pasos lejanos em relação à temática? 
(05) P −−−− De que trata o poema? 
(06) Juana −−−− A distância. 
(07) P −−−− Quando a pessoa esta distante se encontra? 
(08) Juana −−−− Sólo, lejos, separado. 
(09) Jorge −−−− Sólo viene de soledad. 
(10) P −−−− Então pode dizer que a temática do poema está ligada a solidão?  
(11) Juana −−−− Sim. 
(12) Jorge −−−− También. 
(13) P −−−− Você gostou o não do poema?  
(14) Juana −−−− Eu gostei. 
(15) Jorge −−−− Eu também, mas é um pouco complicado. 
(16) P −−−− Que sentimento traz este poema? Que desperta em vocês como leitores? 
(17) Juana −−−− O que o poema desperta em mim? Me pasa la impresión de una persona que 

está angustiada, que escribe para confesar talvez lo que siente. 
(18) Jorge −−−− Me despierta la curiosidad porque yo considero el poema un poco complicado 

de entender pero con la lectura yo puedo perceber  que es alguien que está muy triste, 
talvez solitario y tiene problemas con la familia  com pai, com mãe, está lejos de los 
hijos, de alguna mujer, de algún amor perdido, alguna cosa así. Creo que es eso. 
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(19) Luísa −−−− Como si fuera un sentimiento de tristeza, que existe la separación  de la 
familia y la distancia.  

(20) Gabriela −−−− Para mí también,  un sentimiento de tristeza de soledad. 
           P −−−− Vamos a ler o seguinte poema: Enereida [Lendo] 

[Os alunos escutam CD do poema declamado e depois fazem a leitura] 
(21) Juana −−−− [Lendo] 

01 Mi padre, apenas, 
02 en la mañana pajarina, pone 
03 sus setentiocho años, sus setentiocho 
04 ramos de invierno a solear. 
05 El cementerio de Santiago, untado 
06 en alegre año nuevo, está a la vista. 
07 Cuántas veces sus pasos cortaron hacia él, 
08 y tornaron de algún entierro humilde. 
09 Hoy hace mucho tiempo que mi padre no sale! 
10 Una broma de niños se desbanda. 

(22) Jorge −−−− [Lendo] 
11 Otras veces le hablaba a mi madre 
12 de impresiones urbanas, de política; 
13 y hoy, apoyado en su bastón ilustre 
14 que sonara mejor en los años de la Gobernación, 
15 mi padre está desconocido, frágil, 
16 mi padre es una víspera. 
17 Lleva, trae, abstraído, reliquias, cosas, 
18 recuerdos, sugerencias. 
19 La mañana apacible le acompaña 
20 con sus alas blancas de hermana de la caridad. 

(23) Luísa −−−− [Lendo] 
21 Día eterno es éste, día ingenuo, infante 
22 coral, oracional; 
23 se corona el tiempo de palomas, 
24 y el futuro se puebla 
25 de caravanas de inmortales rosas. 
26 Padre, aún sigue todo despertando; 
27 es enero que canta, es tu amor 
28 que resonando va en la Eternidad. 
29 Aún reirás de tus pequeñuelos, 
30 y habrá bulla triunfal en los Vacíos. 

(24) Gabriela  −−−− [Lendo] 
31 Aún será año nuevo. Habrá empanadas; 
32 y yo tendré hambre, cuando toque a misa 
33 en el beato campanario 
34 el buen ciego mélico con quien 
35 departieron mis sílabas escolares y frescas, 
36 mi inocencia rotunda. 
37 Y cuando la mañana llena de gracia, 
38 desde sus senos de tiempo, 
39 que son dos renuncias, dos avances de amor 
40  que se tienden y ruegan infinito, eterna vida, 
41 cante, y eche a volar Verbos plurales, 
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42 jirones de tu ser, 
43 a la borda de sus alas blancas 
44 de hermana de la caridad, ¡oh, padre mio! 

(25) P −−−− ¿Qué entendieron do poema? 
(26) Juana −−−− No entendí muito bien, pero por lo que veo, el poema habla de la belice, no 

sei como se diz, belice de su padre.  
(27) Jorge −−−− Yo? Este é um poco mais complicado que el primero, pero, creo que es un 

hijo hablando sobre su padre, que su padre quería y no consiguió, algún sueño que el 
tenia y es como si estuviera frustrado, una cosa así y tendría ganas de conseguir esa 
cosa algo así.  

(28) Gabriela −−−− Yo no comprendí muito bem, pero la primera impresión que pasa es esa 
que continua hablando de su padre.    

(29) Luísa −−−− Se este poema e muy complicado, no comprendí bien,  pero, creo que habla de 
belice, sim. 

(30) P −−−− Por la misma extensión del poema quizás existen más palabras que tengamos que 
relacionar a nuestro conocimiento, mas [inaudível] es que habla del padre de como él 
va envejeciendo y va narrando el pasado sobre su padre; el cuenta que a sus setenta y 
ocho  años, eso es una pista, un camino, para ver que está hablando de la vejez en este 
caso de su padre. Entonces, él va describiendo que conforme pasa el tiempo y por la 
edad avanzada su padre se vuelve una persona frágil.    

(31) P −−−−  ¿Ustedes tienen a sus padres? Están en una edad mayor? 
(32) AE (seguida/o de outras falas) − Sim.  
(33) Jorge −−−− Mi padre tiene sesenta años y mi madre tiene cincuenta y uno.  
(34) Luísa −−−− Mi padre tiene cincuenta y ocho  y mi madre cincuenta y cinco. 
(35) Gabriela −−−− Mi padre tiene cuarenta y seis años y mi madre cuarenta y dos. 
(36) Juana −−−− Mi madre tiene cuarenta y ocho y no tengo padre. 
(37) P −−−−  Relacionando aquí sus conocimientos de ustedes con aquella persona que se habla 

en el poema entonces, en el poema va narrando, es como si el ser humano va tomando 
una visión diferente de acuerdo a la edad, entonces aquí el poeta atribuye adjetivos que 
identifican esa edad, si es joven es más fuerte, y si no, más frágil, que eso implica 
tratar con más cuidado. 

(38) P −−−− Remete a un tempo pasado y dice: que sonara mejor en los años de la 
Gobernación quiere decir que en algún tiempo en que su padre estuvo en toda la 
plenitud de su juventud. Parece que es un hijo que tenía mucha admiración por el 
padre. 

(39) P −−−−  E o título do poema, si buscamos en el diccionario de español, no lo vamos a 
encontrar; entonces, ustedes saben que en la literatura os poetas tienen una cierta 
libertad de atribuir a palabras diferentes significados; existen diferentes estudios, 
críticos literarios que atribuyen a palabra Enereida a la unión de dos palabras que es: 
Enero e Ida.  

(40) P −−−−  Al parecer segundo críticos: el autor hace un juego de palabras juntando Enero e 
Ida;  porque en aquel mes es cuando el padre, realmente en la vida del poeta, fallece. 
Entonces se atribuye ese conocimiento a la palabra Enereida a la unión de Enero e Ida, 
dando como resultado Enereida.  

(41) P −−−− Vamos a seguir com outro poema Espergesia vou dar leitura.  
[Os alunos escutam a leitura do poema] 

(42) AE (seguida/o de outras falas) − É muito triste.  
[Escutam o CD do poema e depois fazem a Leitura do poema] 

(43) Juana −−−− [Lendo]  01 Yo nací un día 
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02 que Dios estuvo enfermo. 
03 Todos saben que vivo, 
04 que soy malo; y no saben 
05 del diciembre de ese enero. 
06 Pues yo nací un día 
07 que Dios estuvo enfermo. 

(44) Jorge −−−− [Lendo] 08 Hay un vacío 
09 en mi aire metafísico 
10 que nadie ha de palpar: 
11 el claustro de un silencio 
12 que habló a flor de fuego. 
13 Yo nací un día 
14 que Díos estuvo enfermo. 

(45) Luísa −−−− [Lendo] 15 Hermano, escucha, escucha... 
16 Bueno. Y que no me vaya 
17 sin llevar diciembres, 
18 sin dejar eneros. 
19 Pues yo nací un día 
20 que Díos estuvo enfermo. 

(46) Gabriela −−−− [Lendo] 21 Todos saben que vivo, 
22 que mastico... Y no saben 
23 por qué en mi verso chirrían, 
24 oscuro sinsabor de féretro, 
25 luyidos vientos 
26 desenroscados de la Esfinge 
27 preguntona del Desierto. 
28 Todos saben... Y no saben 
29 que la luz es tísica, 
30 y la Sombra gorda... 
31 Y no saben que el Misterio sintetiza... 
32 que él es la joroba 
33 musical y triste que a distancia denuncia 
34 el paso meridiano de las lindes a las Lindes. 
35 Yo nací un día 
36 que Dios estuvo enfermo, 
37 grave. 

(47) P −−−− Que pode apreciar? 
(48) Gabriela −−−− Yo creo que es una persona que está muy triste que atribuye sus problemas 

a Dios.  
(49) Luísa −−−− Yo pienso que es alguien que lamenta su suerte, su vida, una persona que, que 

no tiene gusto por la vida.  
(50) Jorge −−−−  Si, es como ellas han dicho, yo creo que es una persona que está muy triste, 

está frustrada, no consigue algo, nada en la vida, no consigue realizar sus sueños, las 
cosas que quiere hacer no dan cierto, una persona frustrada y cree que para ella era 
mejor no querer ni nacido y culpa a Dios por sus problemas. 

(51) P −−−− Interesante muy bien. 
(52) Juana −−−− Estoy de acuerdo con los otros que dicen, que es una persona que pasa por un 

gran sufrimiento, que el sufrimiento empieza desde su nacimiento, porque Dios estaba 
enfermo en el día que él nació, y que también muestra que las personas lo conocen, 
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que ven él, pero no sabe del sufrimiento de él como una persona normal, pero por 
dentro, es una persona que trae desde su nacimiento un gran sufrimiento. 

(53) P −−−−  Muy bien. Entonces tenemos la pregunta que dice: Como você descreveria esse 
poema? Ustedes lo han descrito muy bien. Y bueno en lo que se refiere a una persona, 
es porque se dice Yo, ese Yo como ustedes saben refiere a la primera persona.  

(54) AE (seguida/o de outras falas) −−−− Sim. 
(55) P −−−− Bien entonces este poema les ha gustado o no? 
(56) Jorge −−−− Acho que sim. 
(57) Gabriela  −−−− Es muy triste es muy desiludido de la vida.   
(58) Jorge −−−− Lo que es interesante en los poemas es algo que tenemos que descubrir, es 

algo interesante, pero es muy complicado tenemos que leer, leer mucho para descubrir 
lo que quiere decir, es interesante. 

(59) P −−−− El sentimiento ustedes ya me dijeron es sentimiento amargo, de tristeza, de dolor 
que está persona dice sentir en el poema. Qué relación podemos traer de este poema a 
nuestra vida? 

(60) Jorge −−−− Temos que dispensar-lho. 
(61) Gabriela −−−− Sim. 
(62) Juana −−−− Una relación que podemos hacer es que en nuestras vidas siempre que 

pasamos  por algo malo, problemas, siempre la primera persona en quien votamos la 
culpa es en Dios y eso lo hace el poeta e su verso toda la culpa en Dios.  

(63) Jorge −−−− Eso es verdad, muchas veces como Juana ha dicho, cuando tenemos un 
problema colocamos la culpa en Dios y Dios es responsable por esto por aquello. Y 
cuando recibimos algo nunca agradecemos  a Dios, por ejemplo: estamos con un 
problema ¡eh! ¡Por Dios me ayude quiero conseguir algo!; si conseguimos  muchas 
veces no agradecemos a Dios, sólo recordamos de Dios sólo en los problemas y no en 
las alegrías, es la falta de las personas; lembrar de Dios sólo en los problemas y no 
agradecer por algo que consigue. 

(64) P −−−− Muy bien. Vemos que la religión está presente en los poemas, la fe de una forma u 
otra está plasmando tanto en Los pasos lejanos, Enereida y Espergesia, entonces la 
relación entre los tres poemas seria? 

(65) Jorge −−−− En los tres? 
(66) P −−−−  Menciona mucho a Dios ya sea para recriminarle la vida dura, difícil que tiene y 

también en otras estrofas como en Enereida y en Los pasos lejanos para buscar en él 
un apoyo. Podemos encontrarle una relación a los tres? O mencionar que cada uno 
tiene algo que lo deferencia? 

(67) P −−−− En Los pasos lejanos se habla de la soledad en el hogar, la distancia de los padres. 
Enereida es un poema que atribuye al padre a las características de un padre a su 
vejez; y Espergesia es un poema que atribuye a una persona que se siente solo, en el 
mundo, desamparado que reclama mucho que le atribuye ese sentimiento ese 
sufrimiento esa vida a un Dios,  es por eso que dice: Yo nací un día que Dios estuvo 
enfermo, el completa Grave! está palabra Grave marca el poema. 

(68) P −−−− Entonces, bueno lo importante es eso… [Inaudivél] 
(69) P −−−− Cierto que existen palabras nuevas, que a veces precisa de diccionario y mucho 

más que allá del diccionario porque lenguaje literario es más subjetivo, implica el 
conocimiento del mundo del autor como el de ustedes  para así poder relacionarlo y 
comprenderlo.  
[Por hoy día hemos terminado muchas gracias por su atención, nos vemos, hasta la 
próxima aula]  
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Tópico temático: Amor I 
 
Tempo de Duração: 1h/Aula - Data: 16/03/09  
 
[A Pesquisadora apresenta-se e retoma a fala sobre a leitura dos poemas de Vallejo e faz 
entrega do material de trabalho] [Os alunos recebem o plano da sessão de aula] 
 
(01) P −−−− Continuando con la lectura del poema de César Abraham Vallejo Mendoza. 

[Os alunos observam as quatro imagens] 
(02) P −−−− Uma das imagens é de Romeu e Julieta. Alguém conhece essa obra?  
(03) AE (seguida/o de outras falas) −−−− Sí, sólo en las películas. 
(04) P −−−− Outra imagem é um cisne com outro cisne formando um coração. 
(05) AE (seguida/o de outras falas) −−−− Amor. 
(06) P −−−− Parece que nos quiere decir algo sobre o amor.  
(07) P −−−− Y tenemos el primer poema que es: Amor prohibido; pertenece a César Abraham 

Vallejo Mendoza y vamos a ver de que trata a partir  del título del poema. 
(08) Juana −−−− Creo que se trata de algo imposible, la palabra prohibido da una 

interpretación de algo imposible. 
(09) Diana −−−− Yo creo lo mismo, amor prohibido, un amor que no se puede realizar. 
(10) Rosa −−−− Igual. 
(11) AE (seguida/o a de outras falas) −−−− É. 
(12) P −−−− Voy a leer el poema [Lendo]  

                       Amor Prohibido 
01 Subes centellante de labios y ojeras! 
02 Por tus venas subo, como un can herido 
03 que busca el refugio de blandas aceras. 
 
04 Amor, en el mundo tú eres un pecado! 
05 Mi beso es la punta chispeante del cuerno 
06 del diablo; mi beso que es credo sagrado! 
 
07 Espíritu es el horópter que pasa 
08                 ¡puro en su blasfemia! 
09 ¡el corazón que engendra al cerebro! 
10 que pasa hacia el tuyo, por mi barro triste. 
11                 Platónico estambre 
12 que existe en el cáliz donde tu alma existe! 
 
13 ¿Algún penitente silencio siniestro? 
14 ¿Tú acaso lo escuchas? Inocente flor! 
15... Y saber que donde no hay un Padrenuestro, 
15 el Amor es un Cristo pecador! 
[Depois os alunos fazem leitura silenciosa do poema e perguntam sobre o significado 
de algumas palavras] 

(13) P −−−− Angélica 
(14) P −−−− Na primeira estrofe que está composta por três versos, que hás entendido? De que 

trata o poema? 
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(15) Angélica −−−− Bueno, no he comprendido tan bien, las tres primeras estrofas, pero, las 
otras estrofas yo comprendí, de que el amor es una cosa pura, sí, limpia y que la 
prohibición hace una cosa sucia, las personas que olham como se dice? 

(16) Angélica −−−− Para las personas que están de fuera hay una cosa que no es buena,  pero 
para quien vive  el amor es una cosa sagrada. He comprendido así. 

(17) P −−−− Y por las palabras religiosas talvez que el autor escribe en el poema como: pecado, 
sagrado, padrenuestro, Cristo y pecador entre otras.   

(18) Mário −−−− Porque el amor es un sentimiento que la persona siente pero para la sociedad 
es un pecado como el dice: Amor, en el mundo tú eres un pecado! 

(19) Angélica −−−− Pero para la persona que vive el amor, no es. 
(20) P −−−−  Aquí en el poema está refiriéndose  al amor prohibido, es por eso que aquí dice 

que ante la sociedad es un pecado, y dice: el Amor es un Cristo pecador! 
(21) Angélica −−−− Hay una culpa también.  
(22) Mário −−−− Sim. 
(23) P −−−− Que podemos encontrar en el verso trece, catorce, quince y dieciséis: [Lendo] 

13 ¿Algún penitente silencio siniestro? 
14 ¿Tú acaso lo escuchas? Inocente flor! 
15... Y saber que donde no hay un Padrenuestro, 
16 el Amor es un Cristo pecador! 

(24) P −−−−  Aquí él está relacionándolo a lo religioso, lo puro, lo sagrado y si no existe eso 
vendría a ser un amor que es un cristo pecador, está remetiendo a la idea del hijo de 
Dios, Cristo. 

(25) Rosa −−−− Yo creo que es un padre, no es padre no, un cura, que no tiene el amor de una 
mujer, porque el discurso es muy voltado para la religión, né, entonces yo creo que es 
amor prohibido por eso, por que el lenguaje es muy religioso. 

(26) P −−−− En que verso se encuentra más esa religiosidad? 
(27) Rosa −−−− ¡Ah! Once. 

11                 Platónico estambre 
12 que existe en el cáliz donde tu alma existe! 
Alma, cáliz, hace referencia a la última cena.  
13 ¿Algún penitente silencio siniestro? 

(28) Rosa −−−− Penitente que viene de la religión, para hacer penitencia para conseguir, lograr 
algo quizá, ahhhh y sabe que donde no hay un padre nuestro el amor es un Cristo 
pecador, como lo ha dicho Angélica, esa questão mismo de hacer una diferencia entre 
lo que es puro y lo que no es puro. 

(29) P −−−−  Muy bien. 
(30) Diana −−−− Amor prohibido, penso como Cristina porque se trata de un amor prohibido, 

los curas no pueden tener amor de una mujer, no? entonces ya seria un amor prohibido 
y todo el poema se pasa con léxico, palabras que se remeten a la religión, que habla de 
penitente, habla de pecado, habla de Cristo,  habla de alma, incluso eee habla de un 
Cristo pecador, que talvez este Cristo pecador es la persona que ama y que no puede 
amar. 

(31) P −−−− Algo más. 
(32) Juana −−−− Bueno concuerdo con todo lo que los otros ya han dicho se trata justamente 

de este amor, percibido que se trata de un amor que fuera de la religión, el amor es 
visto como algo prohibido algo errado, da para perceber eso aquí en los versos cuando 
ele dice: onde no hay um padre nosso, el amor es un Cristo pecador; ahh mmm como 
si fuera de la religión, el sentimiento, el amor no tiene el mismo significado, es algo 
errado. 
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(33) P −−−−  Muy bien, ustedes han rescatado parte del poema, las ideas precisas que están 
dentro del poema, ahora vamos a leer el poema en voz alta, alguien de ustedes quiere 
dar lectura al poema completo y vamos a escuchar con atención para poder 
comprender el poema en su todo, alguien dice yo?  

(34) Angélica −−−− Yo.[Lendo] 
01 Subes centellante de labios y ojeras! 
02 Por tus venas subo, como un can herido 
03 que busca el refugio de blandas aceras. 
 
04 Amor, en el mundo tú eres un pecado! 
05 Mi beso es la punta chispeante del cuerno 
06 del diablo; mi beso que es credo sagrado! 
 
07 Espíritu es el horópter que pasa 
08                 ¡puro en su blasfemia! 
09 ¡el corazón que engendra al cerebro! 
10 que pasa hacia el tuyo, por mi barro triste. 
11                 Platónico estambre 
12 que existe en el cáliz donde tu alma existe! 
 
13 ¿Algún penitente silencio siniestro? 
14 ¿Tú acaso lo escuchas? Inocente flor! 
 
15... Y saber que donde no hay un Padrenuestro, 
16 el Amor es un Cristo pecador! 

(35) P −−−− Vemos que está hablando de una persona en el caso una mujer, porque dice así: 
Subes centellante de labios y ojeras! Por tus venas subo, quien sube? es una persona, 
que se está refiriendo a la mujer, en este caso es un hombre que se refiere a la mujer y 
quizás transmite algo de pasión, de amor si vemos cuando dice: como un can herido es 
algo muy fuerte; que busca el refugio de blandas aceras,  significa en la acogida, en el 
amor de esa persona.  

(36) P −−−−  En la segunda estrofa vemos: Amor, en el mundo tú eres un pecado! Desde allí 
estamos viendo que esa mujer es prohibida para él. 

(37) P −−−−  Pueda ser quizás que el autor en su  Yo lírico haya vivido un amor imposible, 
quizás es casada, o tiene pareja, por eso que él aquí dice: amor en el mundo tú eres un 
pecado, mi beso es la punta chispeante del cuerno del diablo, el diablo, el cuerno del 
diablo, esas palabras remeten a una traición, no es cierto? El diablo no es traicionero? 
Es la imagen simbólica  de traición,  sólo que aquí  el Yo lírico dice: mi beso que es 
credo sagrado! Ese mi beso, quiere decir que el amor de él es puro, mas es imposible 
porque está errado, está equivocado, es un amor que no puede acontecer, sin embargo 
el dice mi beso es un credo sagrado, el amor de él es muy puro.   

(38) P −−−− Vamos a la tercera estrofa explica con las palabras: Espíritu es el horópter que 
pasa, ¡puro en su blasfemia! Quiere decir que la unión de ellos dos, ya que horópter es 
la palabra que remete a la idea de unión en un solo punto, cuando el autor dice lo 
siguiente: el corazón que engendra al cerebro! que pasa hacia el tuyo, por mi barro 
triste, el ser se siente muy triste al ver que es un amor platónico, platónico significa 
que nunca va acontecer, que sólo va estar en la mente o en el corazón de la persona. 

(39) P −−−− Y en la última estrofa dice: ¿Algún penitente silencio siniestro? ¿Tú acaso lo 
escuchas? Inocente flor! ... Y sabes que donde no hay un Padrenuestro, el Amor es un 
Cristo pecador! Entonces allí reafirma lo que en las primeras estrofas él escribe, si no 
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hay ese amor puro, ese amor que tiene por la persona se va ver como un pecado algo 
que no puede acontecer. 

(40) P −−−− Ustedes han comprendido muy bien. 
(41) P −−−− Les gustó o no el poema?  
(42) AE (seguida/a de outras falas) −−−− Sim. 
(43) P −−−− Que versos más les llamó la atención? 
(44) Juana −−−− A mí me gusto más estos versos:  

15... Y saber que donde no hay un Padrenuestro, 
16 el Amor es un Cristo pecador! 

(45) Diana −−−− Todos, el poema en sí, una cosa lleva a otra, no hay un verso solto.  
(46) Rosa −−−− Las tres primeras:  

01 Subes centellante de labios y ojeras!, 
02 Por tus venas subo, como un can herido 
03 que busca el refugio de blandas aceras.  
Porque, acá tenemos toda la idea que tiene, de como se siente en relación a la persona 
que ama, como: Subes centellante de labios y ojeras! Todo el esplendor de la mujer 
para él y por tus venas subo, como un can herido; aquella cosa triste, aquella cosa 
dolorosa, que busca el refugio de blandas aceras, solamente que es en pensamientos el 
refugio, una vez que es prohibido, en los tres está todo el amor del hombre es 
transmitido acá,  la  intensidad con que él ama. 

(47) Mário −−−− Ainda, mais, el beso que hace de la relación del amor.  
(48) Rosa −−−− Você tinha que dizer isso eh! Isso faz tudo. 
(49) AE (seguida/o de outros) −−−− Risos  
(50) Mário −−−− Porque hace una relación del amor a la persona de Cristo.  
(51) P −−−− La intensidad con que el ser humano puede amar. 
(52) Angélica −−−− Bueno a mí me ha gustado la primera estrofa también porque y también la 

línea nueve que dice: ¡el corazón que engendra al cerebro! Que muchas veces cuando 
se está apasionado no se piensa derecho, el corazón comanda el cerebro y la primera 
estrofa porque, que las personas que aman y pueden vivir este amor son personas 
felices pero si tú amas a alguien y no puede vivir ese amor, ese amor es prohibido, se 
torna una persona triste, como un can herido, que anda triste, buscando refugio en 
otras aceras, una persona triste callada, que no puede vivir por causa de ese amor. 

(53) P −−−− Muy bien Angélica, felicitaciones.  
(54) P −−−− Justamente el lenguaje en los poemas es mucho más que el significado literal, nos 

lleva más allá de las palabras nos ayuda asociar nuestras experiencias, con el poema y 
con nuestra vida. 

(55) Angélica −−−− Otras voces. 
(56) P −−−− Si. Muy bien.  
(57) P −−−− Vamos a seguir con un poema más, el poema anterior fue Amor prohibido y 

vamos a terminar con el segundo poema cuyo título es: Para el alma imposible de mi 
amada. [Lendo] 
Para el alma imposible de mi amada 
01 Amada: no has querido plasmarte jamás 
02 como lo ha pensado mi divino amor. 
03               Quédate en la hostia, 
04                ciega e impalpable, 
06                  como existe Dios. 
 
07 Si he cantado mucho, he llorado más 
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08 por ti ¡oh mi parábola excelsa de amor! 
09          Quédate en el seso, 
10      y en el mito inmenso 
11           de mi corazón! 
 
12 Es la fe, la fragua donde yo quemé 
13 el terroso hierro de tanta mujer; 
14 y en un yunque impío te quise pulir. 
15          Quédate en la eterna 
16           nebulosa, ahí, 
17 en la multicencia de un dulce noser. 
 
18 Y si no has querido plasmarte jamás 
19 en mi metafísica emoción de amor, 
20           deja que me azote, 
21             como un pecador. 

(58) Rosa −−−− [Lendo] 
01 Amada: no has querido plasmarte jamás 
02 como lo ha pensado mi divino amor. 
03               Quédate en la hostia, 
04                ciega e impalpable, 
06                  como existe Dios. 

(59) Rosa −−−− O que es impalpable? 
(60) P −−−− Que no puedes tocar. 
(61) Valéria −−−− Es una cosa sagrada. Porque  dice: divino amor. 
(62) Angélica −−−− Para el alma imposible de mi amada. 
(63) P −−−− Ese para el alma imposible de mi amada, imposible? 
(64) Valéria −−−− Si está ciega es porque está muerta. 
(65) P −−−− Puede ser. 
(66) P −−−− Muy bien, entonces. Según ustedes quizás la persona ya murió, y es una 

dedicación para alguien que está muerta? 
(67) Rosa −−−− Parece. 
(68) Valéria −−−− Sim. 
(69) Angélica −−−− No, yo creo que sea, no está muerta, pero es una dedicatoria a alma 

imposible. 
(70) Mário −−−− Talvez la persona no le guste. 
(71) Angélica −−−− No lo alcanza. 
(72) Valéria −−−− Puede estar ciega porque no puede ver el amor de él por ella, también. 
(73) Rosa −−−− El tema de la clase es amor imposible, los amores imposibles o no? 
(74) P −−−− La temática es el amor. 
(75) Valéria −−−− Amor. 
(76) Angélica −−−− Pero aquí es el amor prohibido es amor imposible. 
(77) P −−−−  Qué es para ustedes amor? 
(78) Diana −−−− Quédate en la eterna nebulosa. 
(79) Angélica −−−− Pero en las poesías el amor imposible es…? 
(80) Rosa −−−− Ella nunca puede saber del amor que siente por ella. 
(81) P −−−− Nebulosa viene de niebla, nublado.  
(82) Valéria −−−− Puede ser un amor también, porque está cerca de Dios. 
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(83) Diana −−−− Ah! ya sé, lo que es: Para el alma imposible de mi amada, este es como si  la 
amada tuviera perdida en el pecado, el hecho de que hace para la acolhida hasta se 
azota para acolhida da alma, pero él dice aquí en el verso quince: Quédate en la eterna, 
nebulosa. En el verso catorce dice: y en un yunque impío te quise pulir. Él lo quiso 
pulir pero no consiguió, por eso él la quiere en la eterna nebulosa. 

(84) P −−−− Alguien quiere aportas más ideas. 
(85) Rosa −−−− No hasta ahora no. 
(86) P −−−− Entonces vamos al poema. 
(87) P −−−− Primera Estrofa tiene seis versos, y después del título que dice: Para el alma 

imposible de mi amada. 
(88) Angélica −−−− Es una dedicatoria porque dice: Amada dos puntos, habla directamente con 

ella. 
(89) P −−−− Dos puntos. 
(90) P −−−− Ese no has querido plasmarte jamás? 
(91) Rosa −−−− Yo ainda no he comprendido que es plasmar; porque así, no es el que 

plasmarte jamás, él la persona de él, como la, como lo pensaba el amor por ella sin 
plasma pero él no plasma? 

(92) P −−−− Qué es plasmarse? 
(93) AE (seguida/o a de outras falas) −−−− Marcarse. 
(94) P −−−− Enamorado como dicen ustedes, apaixonado, la persona que buscamos, talvez 

queremos que tenga algo de nosotros, para que? Para plasmarnos juntos decimos por 
que? A mi me gusta esto, a él también, hay algo en común.  

(95) P −−−− Entonces vemos aquí ese: Amada no has querido plasmarte jamás, ese jamás está 
negando rotundamente, fuertemente, jamás, nunca, como lo ha pensado mi divino 
amor; quiere decir que él la ha imaginado un amor con esa persona, mas no se ha 
llegado a concretizar, no se ha llegado a realizar, esos dos primeros versos cuando el 
autor escribe:  
01- Amada: no has querido plasmarte jamás; 
02-  como lo ha pensado mi divino amor.  
Es la negación, de un amor que no se ha realizado,  no se ha concretizado, solamente 
en el pensamiento de una persona, es como cuando estamos enamorados de alguien y 
ese alguien nunca llega a estar con nosotros simplemente está en nuestro pensamiento, 
en nuestro corazón; para remarcar estos versos el poeta escribe: Quédate en la hostia, 
ciega e impalpable, como existe Dios. 

(96) P −−−− Dios existe, mas podemos verlo, podemos tocarlo? 
(97) AE (seguida/a de outras falas) −−−− No. 
(98) P −−−−  Entonces él pide, hace un pedido a ese alguien, a esa mujer que dice en el poema, 

que se quede plasmada en la hostia ciega e impalpable, como existe Dios. Quiere decir 
la quiere sólo en su pensamiento simplemente, porque no va poder tocarla, no va poder 
tenerla materialmente como persona, entonces ella va existir como existe Dios, como 
una fe para él, como un amor imposible. 

(99) P −−−− Dios no podemos verlo, solamente sentimos, una fuerza superior, de un 
pensamiento en un Dios.  

(100) P −−−− Ahora vamos a la segunda estrofa. 
(101) P −−−− ¿Qué ideas? Alguien quiere opinar, que entendieron en la segunda estrofa? 
(102) Diana −−−− No es un amor que se concretizó, solamente en sus pensamientos. 
(103) P −−−−  Reafirma lo de la primera estrofa en la segunda, verdad? ¿Qué es un amor que ha 

sufrido mucho, ha llorado mucho? 
(104) Angélica −−−− Trajo más tristezas que alegrías. Si he cantado, ha llorado mucho más. 
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(105) P −−−− Entonces esa segunda estrofa refuerza la primera, en los versos que sigue esa 
parábola excelsa de amor! parábola viene de religión de algo bueno, excelsa, única de 
amor mas simplemente va quedar como un mito, la fe, es una palabra abstracta, nadie 
puede tocarla, ella existe no materializada, ya en los actos  es que se realiza. 

(106) P −−−− Cuando se refiere a: la fragua donde yo quemé, el terroso hierro de tanta mujer; 
quizás quiere decir que de todos los amores que él tuvo,  solamente es una persona que 
no pudo conquistar, que quiso pulir, que quiso para él, que quiso amoldar a la forma 
de él mas no consiguió. 

(107)  P −−−− Entonces como él no consiguió en el verso quince, dieciséis, y diecisiete él pide a 
esa persona y le dice: Quédate en la eterna, nebulosa, ahí, en la multicencia de un 
dulce noser. 

(108)  P −−−− Quiere decir refuerza los dos primeros, noser significa que nunca va acontecer, 
ese noser es la negación del ser, decimos Yo soy, Tú eres, cuando él coloca la palabra 
NO, esa negación significa que nunca va acontecer en el verso; 
17: en la multicencia de un dulce noser. 

(109) P −−−−  Ese dulce significa él amor que tiene esa persona mas que nunca se va realizar. Y 
terminando dice: [Lendo] 
18 Y si no has querido plasmarte jamás 
19 en mi metafísica emoción de amor, 
20           deja que me azote, 
21             como un pecador 

(110) P −−−− Vemos que él renuncia, que en el verso dieciocho y diecinueve, reafirma que ese 
amor no aconteció jamás, que él nunca consiguió plasmar en su ser, en su emoción de 
amor que tenia esa persona. 

(111)  P −−−− Y en veinte y veintiuno él queda resignado  diciendo: deja que me azote como un 
pecador. 

(112) P −−−− Que me pueden decir del segundo poema, les gusto, o estuvo complicado?   
(113) Mário −−−− Más complicado. 
(114) Diana −−−− Yo guste más que el primero. 
(115) P −−−− Que sentimiento les transmite el poema? 
(116) Rosa −−−− Tristeza porque no vas ha tener tu amada. Porque tiene las expresiones por 

ejemplo: jamás, es muy fuerte,  nunca, no tendrás jamás es ruin, né? 
(117) Angélica −−−− Igualmente. 
(118) P −−−−  Y en relación al primer poema? 
(119) Angélica −−−− Lo mismo. 
(120) Angélica −−−− Si ya vivimos esa situación, ya hemos sentido algunas cosas? 
(121) Angélica −−−− Yo nunca he vivido un amor prohibido. 
(122) Rosa −−−− Quién no ha tenido un amor prohibido? 
(123) Rosa −−−− Agora, todo pode. 
(124) Rosa −−−−  Hoy en día no tiene más amor prohibido todo puede. 
(125) Valéria −−−− Es que es igual a ese poema a veces él la quiso a veces ella también lo 

quiso.  
(126) Valéria −−−− Às vezes. 
(127) P −−−− Poema 20 de Pablo Neruda. 

[O tempo terminou dando orientações sobre a leitura dos poemas]  
(128) P −−−− Bueno hasta luego,  muchas gracias. 
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Tópico temático: Amor II 
 
Tempo de Duração: 2h/Aula - Data: 20/03/09 
 
(01) P −−−− [Fala da P sobre a sessão a ser trabalhada] Buenos dias.  
(02) AE (seguida/a de outras falas) −−−− Buenos dias. 
(03) P −−−− [Continuado a temática do amor] Vamos a continuar con la lectura del poema 

número tres. El título. 
(04) Octavio −−−− Cúal es? 
(05) Angélica −−−− Amor 
(06) P −−−− Amor 
(07) P −−−− Esa palabra que significado tiene para cada uno de ustedes? 
(08) Juana −−−− En principio nos remete a los sentimientos, talvez, quizás el mayor de todos 

los sentimientos.  
(09) Gabriela −−−− Pienso que Juana já falou. 
(10) Jorge −−−− Amor, amor, amor es el amor, respeto, es el sentimiento, es  humildad es 

muchas cosas. Ah! Muchas cosas también. 
(11) Gabriela −−−− Es algo bueno.  
(12) Jorge −−−− !Ah!  Otras cosas también. 
(13) AE (seguida/a de outras falas) −−−− [Miradas y sonrisas]   
(14) Octavio −−−− Un sentimiento muy fuerte. 
(15) P −−−− Conocen otro poema que nos lleve a ese sentimiento de amor, de algo bueno, un 

poema,  puede ser de un autor brasilero, alguien de ustedes conocen? 
(16) Octavio −−−− Camões que es más famoso. 
(17) P −−−− Vamos recordar una estrofa. 
(18) Octavio −−−− Embora. 
(19) AE (seguida/a de outras falas) −−−− Amor é fogo que arde sem se ver, e ferida que dói e 

não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer é [...] 
(20) P −−−− Ese poema es de? 
(21) AE (seguida/a de outras falas) −−−− Camões. 
(22) P −−−− Él es brasilero? 
(23) AE (seguida/a de outras falas) −−−− Português. 
(24) P −−−− Ese poema es muy bonito, ya tuve la oportunidad de leerlo en español, claro 

traducido. 
(25) P −−−− Muy bien, entonces vamos a seguir, vamos a hacer una primera lectura del poema, 

voy a empezar, ahí después, ustedes me acompañan. [Lendo] Amor 
01 Amor, ya no vuelves a mis ojos muertos; 
02 y cuál mi idealista corazón te llora. 
03 Mis cálices todos aguardan abiertos 
04 tus hostias de otoño y vinos de aurora. 
 
05 Amor, cruz divina, riega mis desiertos 
06 con tu sangre de astros que sueña y que llora. 
07 ¡Amor, ya no vuelves a mis ojos muertos 
08 que temen y ansían tu llanto de aurora! 
 
09 Amor, no te quiero cuando estás distante 
10 rifado en afeites de alegre bacante, 
11 o en frágil y chata facción de mujer. 
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12 Amor, ven sin carne, de un Icor que asombre; 
13 y que yo, a manera de Dios, sea el hombre 
14 que ama y engendra sin sensual placer! 
[Os alunos realizam a leitura] 

(26) Octavio −−−− [Lendo] 01 Amor, ya no vuelves a mis ojos muertos; 
02 y cuál mi idealista corazón te llora. 
03 Mis cálices todos aguardan abiertos 
04 tus hostias de otoño y vinos de aurora. 

(27) Jorge −−−− [Lendo] 05 Amor, cruz divina, riega mis desiertos 
06 con tu sangre de astros que sueña y que llora. 
07 ¡Amor, ya no vuelves a mis ojos muertos 
08 que temen y ansían tu llanto de aurora! 

(28) Gabriela −−−− [Lendo] 09 Amor, no te quiero cuando estás distante 
10 rifado en afeites de alegre bacante, 
11 o en frágil y chata facción de mujer. 

(29) Juana −−−− [Lendo] 12 Amor, ven sin carne, de un Icor que asombre; 
13 y que yo, a manera de Dios, sea el hombre 
14 que ama y engendra sin sensual placer! 

(30) P −−−− Muy bien, en la primera estrofa que podemos apreciar? Que era, aquella palabra 
que ustedes estaban definiendo al inicio, de amor, que es algo bueno que es 
sentimiento fuerte? Será eso que dice en el poema será de ese amor que trata en el 
poema, ahora que hemos podido leerlo? 

(31) Octavio −−−− Parece que no. 
(32) Jorge −−−− Yo creo, que es como si fuera una persona, donde un amor perdido…/ 
(33) Juana −−−− Un amor eternizado, un hombre que ama una mujer.  
(34) Jorge −−−− Hasta el amor de una persona quiere mucho, está, y no tiene. 
(35) Octavio −−−− Só que, é um amor, né? Porque disse: pode ser para uma mulher, mas que é 

um amor diferente, um amor não carnal, mas que espiritual, eu perceber en el texto  
uma possível  intertextualidade com aquele momento da paixão de Cristo, né? Que ele 
estava morrendo, está com os olhos mortos; ai pega essa parte da religião; mis cálices 
estão abertos, entre as hóstias e tal, el vinho, fala de cruz divina, então tem todo  um 
linguagem ai que remete a paixão de Cristo então seria um amor por essa mulher, só 
que não carnal, um amor divino. 

(36) Juana −−−− Está relacionado con los otros poemas que hemos visto en clases pasadas. 
(37) Octavio −−−− É a ideia de religioso. 
(38) Juana −−−− Que hablaba también de la relación del amor con la religión, en el poema trae 

algunas palabras que nos remete a eso, tanto la religión como también la naturaleza el 
hace la relación de los dos, dos cosas distintas  que está ligada a una persona que es 
Dios y tanto la naturaleza como la religión. 

(39) Octavio −−−− Em os últimos versos está claro isso né?, definir que tipo de amor é eso 
dice: Amor, ven sin carne, no carnal; de un Icor que asombre; y que yo, a manera de 
Dios, o sea el amor que Dios enseña,  sea el hombre; que ama y engendra sin sensual 
placer, el hombre que ama e procrea sem prazer  sexual, sem prazer carnal. 

(40) P −−−− Muy interesante como estaban diciendo en el verso doce y trece podemos apreciar 
justamente lo que ustedes están explicando, dice: Amor, ven sin carne, de un Icor que 
asombre; y que yo, a manera de Dios, como Dios, aquella creencia que tenemos de ese 
Dios, cómo ama al ser humano? De una manera sagrada, incondicional. 

(41) Octavio −−−− Certo, incondicionalmente. 
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(42) P −−−− Exacto, y de una manera no materializada, verdad, porque Dios, alguien no puede 
decir yo vi, yo toque, Dios está en… como podemos decir así en algo divino, en algo 
que es grande, entonces el amor que el poeta aquí en el yo lírico trata de plasmar en el 
poema, en los versos cierto. Y justamente, será que encontramos este poema Amor 
alguna relación con el poema de Camonês, que ustedes estaban hablando?  

(43) Octavio −−−− Assim do tema assim dele eu acho que não, porque é no sentido mais 
carnal.  

(44) Juana −−−− Creo que, no sé, si estoy errada, pero podía ser alguna relación, algunas 
palabras que él utiliza lá pra levar ao lado do sofrimento, cuando relaciona amor com 
cruz, cruz nos relacionamos com sofrimento, com dor, ah en los versos de Camões  el 
habla: ferida que dói e não se sente, então da para ser, creo una relación con ese 
sufrimiento talvez pequeña pero... 

(45) P −−−− Muy bien, cuanto están relacionado los poemas en general, si vamos a hablar del 
amor, si es el mismo amor que cada autor o poeta se refiere en los veros que escribe. 

(46) P −−−− Que más podaríamos apreciar en este poema, en la segunda estrofa: Amor, cruz 
divina, riega mis desiertos, con tu sangre de astros que sueña y que llora, y en el 
número siete dice: Amor, ya no vuelves a mis ojos muertos, que temen y ansían tu 
llanto de aurora! Que podemos resaltar en está estrofa, reconstruir? 

(47) P −−−− Siempre está mencionado algo de lo divino de religioso, en el número cinco cruz 
divina. 

(48) Octavio −−−− No caso de cruz divina, pela característica que eu falei, no caso o 
sofrimento de Cristo a paixão e tal, talvez fosse como se quer dizer é um sofrimento 
que é necessário, assim como a paixão de Cristo foi, né? Já que Cristo morreu por nós, 
é como se ele desse-se que o amor é um sofrimento necessário, divino é o sofrimento 
que divinifica o homem, si essa palavra existe divinificar? 

(49) P −−−− O si no vamos a hacer como poetas, vamos a crear esa palabra. Y en el verso siete, 
que de interesante? Aquellas palabras que están plasmadas dice: Ya no vuelvas a mis 
ojos muertos. Talvez ese ojos muertos está refiriéndose ya a un Cristo sin vida. 

(50) Octavio −−−− Exatamente. 
(51) P −−−− La negación del verbo volver. En está estrofa está refiriéndose a algo que no 

existe, algo que no está, no sé si ustedes pueden apreciar ese: no te quiero cuando estás 
distante, si vemos las dos primeras estrofas el poeta remete mucho la idea de: Ya no 
vuelves, que ya no está, algo que ya no existe, y en la tercera estrofa él con aquella 
palabra de: No te quiero cuando estás distante y ese lejos, quizás signifique en el 
poema que nunca más va conseguir ese amor y remete la idea de que va ser algo 
simplemente divino. Y en la última estrofa podemos apreciar: Amor ven sin carne, de 
un Icor que asombre; y que yo, a manera de Dios, sea el hombre, que ama y engendra 
sin sensual placer. 

(52) Octavio −−−− Estava pensando errado, no caso era o amor por uma mulher, mas tem ai a 
negação, no é por ela, a e diz, amor não te quero ligado as coisas terrenas nem luxurias 
ao carnal realmente um amor divino. 

(53) P −−−− Mujer, dentro de la religión católica del evangelio es sinónimo de pecado, Adán y 
Eva, fue la mujer que traicionó, fue quien dio la manzana para Adán. Este lenguaje 
muy religioso. Y les gusto el poema? 

(54) Octavio −−−− Interesante. 
(55) P −−−− Me gusto mucho cuando ustedes hablaron del poema de Camões, quizás tiene 

algunos puntos en que se relaciona, verdad? Y otros que también no. Mas es 
interesante ver la inter - textualidade en esos dos poemas, aquel que ustedes conoces y 
ahora el que están conociendo. 
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(56) P −−−− ¿Qué sentimiento les despierta como lectores? 
(57) Octavio −−−− Interessante falar de literatura porque a linguagem, opaco e instiga a pessoa 

a buscar significados, a construir significados, em esse caso a poesia principalmente, 
então em esse sentido é interessante. 

(58) P −−−− [Fala sobre a literatura] Vamos a escuchar el poema número cuatro. ¿Cúal es el 
título? 

(59) AE (seguida/a de outras falas) −−−− Dios. 
(60) P −−−− ¿Qué idea les remete Dios a ustedes? ¿Para cada uno de ustedes?  
(61) Octavio −−−− Todo, grande Pai, misericórdia e amor. 
(62) Jorge −−−− Todo. 
(63) Juana −−−− Un hombre grandioso, poderoso que tiene un amor grande por todos 

nosotros. 
(64) Gabriela −−−− Misericordioso, amoroso, comprensivo. 
(65) P −−−− Muy bien, será que de ese Dios nos habla el poema. [Escutam o  CD do poema 

Dios] 01 Siento a Dios que camina 
02 tan en mí, con la tarde y con el mar. 
03 Con él nos vamos juntos. Anochece. 
04 Con él anochecemos, Orfandad... 
 
05 Pero yo siento a Dios. Y hasta parece 
06 que él me dicta no sé qué buen color. 
07 Como un hospitalario, es bueno y triste; 
08 mustia un dulce desdén de enamorado: 
09 debe dolerle mucho el corazón. 
 
10 Oh, Dios mío, recién a ti me llego 
11 hoy que amo tanto en esta tarde; hoy 
12 que en la falsa balanza de unos senos, 
13 mido y lloro una frágil Creación. 
 
14 Y tú, cuál llorarás..., tú, enamorado 
15 de tanto enorme seno girador... 
1 6 Yo te consagro Dios, porque amas tanto; 
17 porque jamás sonríes; porque siempre 
18 debe dolerte mucho el corazón. 
[Os alunos realizam a leitura do poema e perguntam sobre o significado de algumas 
palavras] 

(66) P −−−− Que podemos decir de sus primeras ideas que se plasma en este poema? 
(67) Octavio −−−− Sim, o Deus companheiro está sempre no caminho, seja na tarde, no mar 

quando obscurece Deus ta junto também, mas ai aparece uma palavra, orfandad, órfã, 
ai tá meio contraditório; se Deus está todo tempo com ele, caminhando então não sei 
como se pode sentir órfão de Deus. 

(68) P −−−− Siento a Dios Orfandad. 
(69) Octavio −−−− Ah! Ta ele sente a Deus ele não afirma a presencia ele só sente.  
(70) P −−−− Orfandad, está ligado a alguien, que en el caso él. el que está? Será que talvez se 

siente solo, abandonado? 
(71) Octavio −−−− Realmente ele se sente, essa distancia com Deus entre criador e criatura él 

se sente órfão eu não sei está meio confuso, ai ele diz que sente Deus apesar de se 
sentir órfão, ai ele tenta explicar essa distancia entre criador e criatura ai na frente diz: 
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é um doce desdém do apaixonado, como se Deus fosse apaixonado pela criação, mais 
que tem que deixar, no sei, tem que se afastar, porque eh... 

(72) Jorge −−−− Eh! También como si fuera así,  yo pienso que, que él ve como si fuera así, 
Dios ama a las personas del mundo, pero como tienen muchas cosas malas, tristes, 
Dios mismo, como es Dios, el padre de todo, es un hombre hospitalero, es bueno y él 
sufre, por eso, por ver las cosas malas en la tierra por ejemplo dice: Como un 
hospitalario, es bueno y triste; debe dolerle mucho el corazón. 

(73) P −−−− Ese desdén es una palabra muy interesante; desdén significa cuando una persona 
no es correspondida. 

(74) P −−−− En la tercera estrofa: Oh, Dios mío, recién a ti me llego, hoy que amo tanto en esta 
tarde; hoy que en la falsa balanza de unos senos, mido y lloro una frágil Creación. 

(75) Octavio −−−− Tá sempre se comparando com Deus, né? Quer dizer que agora que, está 
sofrendo que é o amor, el sabe o que Deus sofre, né? Exatamente está dizendo o eu 
lírico; agora está colocando a balança na media, agora eu sei o que você sente Pai. 

(76)  P −−−− Y eso que dice: falsa balanza de unos senos, mido y lloro una frágil Creación. 
Ese medir, esa palabra y ese sentimiento de tristeza que remete la palabra lloro, de una 
frágil creación, a quien se estará refiriendo esa frágil creación? 

(77) Octavio −−−− Ao eu lírico, no caso, é a criatura. 
(78) P −−−− Y está remetido aquel amor también de, aquella enamorada en que dice: en los 

senos, a pasión, de sentirse tan frágil, tan delicado, es como decir, él compara la 
grandeza de Dios, con sentir lo menos, aquel que fue creado y aquel que crea y que 
domina todo, la grandeza. 

(79) Jorge −−−− Para Dios es fuerte y él no es fuerte sería así? 
(80) P −−−− Podría decirse que el eu lírico trata de plasmar eso en el poema.  
(81) P −−−− [Inaudível] Aí, él hace esa comparación del amor que  Dios tiene, del amor que 

siente, tratar de dar una grandeza  al sentimiento del amor en sí y él se siente muy 
fraco una creación muy débil, muy sensible. Y en la última estrofa? 

(82) Octavio −−−− Ele fala direto com Deus, eu acho no verso catorze: Y tú, por que 
llorarás..., tú, enamorado. 

(83) P −−−− Y tú, cuál llorarás... tú, enamorado, de tanto enorme seno girador... Estos puntos 
suspensivos nos dejan… 

(84) Octavio −−−− É perturbador. 
(85) P −−−− Es como si el poeta estuviera a la misma vez valorando el amor de Dios aquella 

existencia de un Dios y sintiéndose inferior a el y eso lo podemos observar en los 
últimos versos: Yo te consagro Dios, porque amas tanto;  ese adverbio tanto es mucho, 
es sinónimo de infinito, tu amas tanto, sin límites, sin fronteras tu amor es muy grande. 

(86) P −−−− Porque jamás sonríes; porque siempre, debe dolerte mucho el corazón, é algo 
contradictorio. [Inaudível] Obrigada, nos vemos la próxima aula. 
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Tópico temático IV: Injustiça 
 

Tempo de Duração: 1h/Aula - Data: 23/03/09 
 
[Apresentação da aula de leitura] 
(01) P −−−− Buenos días. 
(02) AE (seguida/o de outras falas) −−−− Buenos días 
(03) P −−−− Vamos a empezar por la lectura de los poemas, tenemos el primer poema de título 

La cena miserable 
(04) P −−−− ¿El título del poema, qué nos hace imaginar? ¿De qué podría tratar este poema? 
(05) Angélica −−−− La cena miserable? 
(06) P −−−− Sí. 
(07) Angélica −−−− De la miseria de alguien o de un pueblo quizás, de las condiciones 

miserables.  
(08) Luísa −−−− La cena de algo. 
(09) Diana − Creo que lo mismo, la miseria de la cena, de la pobreza. 
(10) Angélica − Los motivos que llevan a la miseria. 
(11) Valéria −−−− La mesa, es una mesa que no tiene nadie, que no tiene nada para comer. 
(12) P −−−− ¿Podría tratar de eso el poema verdad? Muy bien. ¿Ustedes ya han escuchado 

algún poema sobre la miseria que esté relacionado con el título? 
(13) Diana −−−− En español? No. 
(14) P −−−− Puede ser en español o portugués. 
(15) Diana −−−− Português, já. 
(16) P −−−− Miseria es hambre, falta de alimento. ¿Qué poema em português estavas, 

diciendo? 
(17) Diana −−−− No recuerdo ahora, pero ya he leído. Sí. 
(18) P −−−− Muy bien, entonces vamos a leer. [Os alunos lêem o poema, leitura silenciosa e 

depois em voz alta]  
[Lendo] La cena miserable 
01  Hasta cuándo estaremos esperando lo que 
02  no se nos debe... Y en qué recodo estiraremos 
03  nuestra pobre rodilla para siempre… Hasta cuándo 
04  la cruz que nos alienta no detendrá sus remos. 
 
05  Hasta cuándo la Duda nos brindará blasones 
06  por haber padecido... 
 
07                                  Ya nos hemos sentado 
08  mucho a la mesa, con la amargura de un niño 
09  que a media noche, llora de hambre, desvelado... 
 
10  Y cuándo nos veremos con los demás, al borde 
11  de una mañana eterna, desayunados todos. 
12  Hasta cuándo este valle de lágrimas, a donde 
13  yo nunca dije que me trajeran. 
14                                  De codos 
15  todo bañado en llanto, repito cabizbajo 
16  y vencido: hasta cuándo la cena durará. 
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17  Hay alguien que ha bebido mucho, y se burla, 
18  y acerca y aleja de nosotros, como negra cuchara 
19  de amarga esencia humana, la tumba... 
29                                            Y menos sabe 
30  ese oscuro hasta cuándo la cena durará! 

(19) P −−−− ¿Qué entienden del poema? 
(20) Juana −−−− Yo entiendo el poema como si fuera una lamentación del poeta, lamentando 

lo que ocurre quizás con él o con un pueblo.  
(21) P −−−− Si. 
(22) P −−−− Ustedes recuerdan Los Heraldos Negros uno de los primeros poemas, dice: hay 

golpes en al vida tan fuertes yo no sé. Los heraldos los primeros poemas que 
estábamos estudiando. 

(23) Juana −−−− Sí, los primeros. 
(24) P −−−− Los Heraldos Negros, recuerdan? Lembram? Derrepente, no estubieron en aula. 

Bueno, ahí él trata sobre el dolor de estar vivo, el dolor de los golpes que en la vida las 
personas pueden tener. Si vemos así, la inter-textualidad entre el poema Los Heraldos 
Negros y  La cena miserable, hay algo opuesto, mientras que en Los Heraldos Negros 
él se resigna a tener una vida triste, a soportar todos los dolores que la vida brinda, en 
este poema, si nos damos cuenta hay algo de esperanza, en el verso número diez así 
como en el once dice: Y cuándo nos veremos con los demás al borde de una mañana 
eterna, desayunados todos. Ese anhelo de algún día conseguir quizás  que esa cena 
miserable no exista más y muy por lo contrario exista ese alimento, tanto material, de 
los alimentos que el cuerpo necesita como espiritual. 

(25) P −−−− En la primera estrofa, alguien puede decir ¿Qué significó para ustedes? Dice:  
01  Hasta cuándo estaremos esperando lo que   
02  no se nos debe... Y  en qué recodo estiraremos 
03  nuestra pobre rodilla para siempre… Hasta cuándo 
04  la cruz que nos alienta no detendrá sus remos. 

(26) AE (seguido/a de outras falas) −−−− Silêncio. 
(27) P −−−− ¿Y el poema en su todo? 
(28) Angélica −−−− En los versos diecisiete, dieciocho y diecinueve dice así: Hay alguien que 

ha bebido mucho, y se burla, y acerca y aleja de nosotros, como negra cuchara me 
llamó la atención de amarga esencia humana, como si negra cuchara fosse una/ como 
se dice? una  porción, una dosis de algo amargo. 

(29) P −−−− ¿Y a qué se refiere con esa esencia humana, amargo, ahí, está la respuesta dentro 
del verso diecinueve?  

(30) Angélica −−−−  De amarga esencia humana, la tumba 
(31) Angélica −−−− Sentimento de tristeza. 
(32) P −−−− ¿Y encontramos algo de religioso en este poema? Quizás como algunos textos de 

la Biblia, la cena miserable habrá alguna relación? 
(33) Valéria −−−− Se hace una relación cena, né, com a Santa Ceia, que é altura y la cena 

miserable que é opuesto. 
(34) Juana −−−− Es opuesto. 
(35) Valéria −−−− Que é o opuesto. 
(36) P −−−− Y vemos que también aquí tiene algo de reclamo: hasta cuándo vamos estar 

esperando. 
(37) Angélica −−−− De codos  
(38) P −−−− Como vemos aquí existe mucho la negación NO, que esta palabra (no); se repite 

constantemente en cada una de las estrofas: “lo que NO se nos debe” esa negación. 
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¿Qué más podemos observar en el poema? Ese obscuro, hasta cuándo la cena durará, 
es una pregunta a alguén; existen muchas críticas que ese obscuro está refiriendo a 
Dios, ahí, da entender que el reclamo es hacia él: hasta cuando estaremos con tristeza, 
com fome, con la amargura y con llanto.  

(39) P −−−− ¿Entonces que podemos decir de este poema? ¿Qué sentimiento nos remete? 
¿Estará relacionado a la temática de la injusticia? 

(40) Angélica −−−− Puede ser que la cena miserable es muy respetada ante...[inaudible]  
(41) P − [Inaudívell] ¿Cúal de las cinco estrofas es la más impactante en la cena miserable?  
(42) Angélica −−−− La última estrofa que habla cuando, habla de cuchara, se refiere también a 

la cena. 
(43) P − En nuestra realidad podemos observar, eso? Esa miseria, esa fome, existirá en 

nuestra realidad esa cena que está… sin, digamos, alimento que está faltando, niños 
que lloran  de fome, crianças que tem fome?  

(44) AE (seguido/a de outras falas) − Sim 
(45) P − Podemos decir que podemos aplicar ese poema a nuestra realidad, en la 

actualidad. 
(46) Angélica −−−− Es como si fuera una injusticia, porque, pocos tienen  mucho y muchos 

tienes poco, casi nada, es una injusticia. 
(47) P − Podemos aplicarlo verdad, a nuestra realidad existe mucha fome, en el mundo 

entero, vemos niños que sufren la miseria de no tener talvez un pan en la mesa. 
(48) P − Entonces en el poema existe un deseo de esperanza aquí en el verso diez y once 

dice: cuando nos veremos en una mañana eterna, desayunados todos.  Lo que quiere 
decir satisfechos todos.  

(49) P − Vamos a ler el poema XVIII  e depois escutaremos no CD o poema. 
(50) P − [Escutam o CD do poema] Escuchamos o poema declamado. 

XVIII 
01  Oh las cuatro paredes de la celda. 
02  Ah las cuatro paredes albicantes 
03  que sin remedio dan al mismo número. 
 
04  Criadero de nervios, mala brecha, 
05  por sus cuatro rincones cómo arranca 
06  las diarias aherrojadas extremidades. 
 
07  Amorosa llavera de innumerables llaves, 
08  si estuvieras aquí, si vieras hasta 
09  qué hora son cuatro estas paredes. 
10  Contra ellas seríamos contigo, los dos, 
11  más dos que nunca. Y ni lloraras, 
12  di, libertadora! 
 
13  Ah las paredes de la celda. 
14  De ellas me duele entretanto, más 
15  las dos largas que tienen esta noche 
16  algo de madres que ya muertas 
17  llevan por bromurados declives, 
18  a un niño de la mano cada una. 
 
19  Y sólo yo me voy quedando, 
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20  con la diestra, que hace por ambas manos, 
21  en alto, en busca de terciario brazo 
22  que ha de pupilar, entre mi dónde y mi cuándo, 
23  esta mayoría inválida de hombre. 

(51) P − ¿Qué hemos entendido de este poema? ¿Qué hemos comprendido? 
(52) Jorge − Complicado compreender, muito complicado. 
(53) Valéria −−−− As cuatro paredes se refieren a cárcel y que él estaba; que él espera por 

alguien: si estuvieras aquí, si vieras hasta, qué hora son cuatro estas paredes. Está 
solo y espera por alguien. 

(54) Diana −−−− ¿Más está solo, realmente? Porque este me parece que dialoga con alguien, 
[…] solo que él llama, clama por las llaves que serian su libertadora y que si él 
estuviera la estarían con ellas los dos, serian los dos más las llaves clamando por la 
libertad, no? Ahí, dice: Contra ellas seríamos contigo, los dos, más dos que nunca. 

(55) P − Muy bien, y en la otra estrofa siguiente? 
(56) Valéria −−−− Sí, porque la llave es el instrumento de la libertad de él, por eso que él 

espera por ella. No porque … [inaudivél] 
(57) P − Y en la estrofa siguiente dice: [Lendo] 

13  Ah las paredes de la celda. 
14  De ellas me duele entretanto, más 
15  las dos largas que tienen esta noche 
16  algo de madres que ya muertas 
17  llevan por bromurados declives, 
18  a un niño de la mano cada una. 

(58) P − ¿Por qué será que él menciona madre? ¿Será por que él está relacionando, porque 
dentro del hogar, de la casa quien cuida de la casa quien tiene las llaves siempre es la 
madre y así él espera por ella? 

(59) P − ¿Y qué, más dicen esas cuatro paredes? 
(60) Diana −−−− Eh/ no sé, habla de madre ya muerta, si es la madre, si hace una analogía las 

paredes la celda con la casa y es la madre quien tiene las llaves y que abre, si la madre 
ya está muerta, es porque no viene más a abrir y así él se va quedar pero… [inaudível] 
por isso, que dice: y solo me voy quedando. Es como si la madre que… que no pueda 
más porque ya  está muerta. 

(61) Angélica −−−− Yo pienso también, que las casas, que no tienen madre, o que la madre ya 
está muerta, es una casa triste, silenciosa como una celda. 

(62) P − ¿Y esa celda cómo describe? En los versos cuatro, cinco, seis. 
(63) Diana − [Lendo] 

04 Criadero de nervios, mala brecha, 
05  por sus cuatro rincones cómo arranca 
06  las diarias aherrojadas extremidades. 

(64) Angélica −−−− [Lendo] 
07  Amorosa llavera de innumerables llaves, 
08  si estuvieras aquí, si vieras hasta 
09  qué hora son cuatro estas paredes. 
10  Contra ellas seríamos contigo, los dos, 
11  más dos que nunca. Y ni lloraras, 
12  di, libertadora! 

(65) P −−−− [Inaudivél] Y en la última estrofa él afirma sólo yo me voy quedando. Y en el 
verso veintitrés dice: esta mayoría inválida de hombre. Quiere decir que el ser humano 
a veces queda, sin razones,  sin lógica, sin poder; y al verse en la cárcel,  se siente tan 
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indefenso, sin poder dar solución a eso ¿verdad?  ¿Y ésta realidad de cárcel podemos 
apreciar ahora en nuestra realidad, personas que han sido presas, y que están en la 
cárcel?  

(66) Diana −−−− Varias personas que son presas injustamente. 
(67) P −−−− Y vemos que existe la desesperanza , porque la libertad, acredito que el ser 

humano siempre anhela ser libre, poder hacer lo que cree mejor, siempre y cuando no 
afecte a los demás, entonces, perder la libertad debe ser algo muy fuerte; muy trágico. 
¿Será que ese sentimiento nos transmite ese poema ahora que hemos podido leer un 
poco más? ¿Si, relacionamos con la temática que estamos estudiando? 

(68) Diana −−−− Está dentro de la temática. 
(69) P −−−− Outro tema que podemos atribuir a este poema seria? 
(70) Diana −−−− La desesperanza, el sufrimiento. 
(71) P −−−− Por que será el sufrimiento? 
(72) Diana −−−− Porque está sufriendo mucho. 
(73) P −−−− Es verdad, muy bien. 
(74) P −−−− Para terminar tenemos ahí, el poema XXVIII que también pertenece al libro Trilce 

Vamos a  leer, empezamos. 
(75) Octavio −−−− [Lendo] 01  He almorzado solo ahora, y no he tenido 

02  madre, ni súplica, ni sírvete, ni agua, 
03  ni padre que, en el facundo ofertorio 
04  de los choclos, pregunte para su tardanza 
05  de imagen, por los broches mayores del sonido. 

(76) Jorge −−−− [Lendo] 06  Cómo iba yo a almorzar. Cómo me iba a servir 
07  de tales platos distantes esas cosas, 
08  cuando habráse quebrado el propio hogar, 
09  cuando no asoma ni madre a los labios. 
10  Cómo iba yo a almorzar nonada. 

(77) Luísa −−−− [Lendo] 11  A la mesa de un buen amigo he almorzado 
12  con su padre recién llegado del mundo, 
13  con sus canas tías que hablan 
14  en tordillo retinte de porcelana, 
15  bisbiseando por todos sus viudos alvéolos; 
16  y con cubiertos francos de alegres tiroriros, 
17  porque estánse en su casa. Así, qué gracia! 
18  Y me han dolido los cuchillos 
19  de esta mesa en todo el paladar. 

(78) Angélica −−−− [Lendo] 20  El yantar de estas mesas así, en que se prueba 
21  amor ajeno en vez del propio amor, 
22  torna tierra el bocado que no brinda La 
23                                                         MADRE, 
24  hace golpe la dura deglución; el dulce, 
25  hiel; aceite funéreo, el café. 

(79) Diana −−−− [Lendo] 26  Cuando ya se ha quebrado el propio hogar, 
27  y el sírvete materno no sale de la 
28  tumba, 
29  la cocina a oscuras, la miseria de amor. 

(80) P − [Os alunos escutam o CD do poema] Vamos escuchar el poema. 
(81) Valéria −−−− Alguien murió. Aceite funéreo. Alguien murió. 
(82) P −−−− Vamos a ver la primera estrofa.   
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[Lendo] 01  He almorzado solo ahora, y no he tenido 
02  madre, ni súplica, ni sírvete, ni agua, 
03  ni padre que, en el facundo ofertorio 
04  de los choclos, pregunte para su tardanza 
05  de imagen, por los broches mayores del sonido. 

(83) P −−−− ¿Ese solo? 
(84) Luísa −−−− Es como si el no tuviera familia para reclamar, para preguntar, para hacerle 

compañía, para darle o servirle algo. 
(85) P −−−− Sin padre, sin madre. 
(86) Angélica −−−− El ha cenado en la casa de un amigo y ha visto como es la convivencia 

familiar que ciertamente no ha querido. 
(87) P −−−− Y en la segunda estrofa dice: 06  Cómo iba yo a almorzar. Cómo me iba a servir 

07  de tales platos distantes esas cosas, 
0 8  cuando habráse quebrado el propio hogar, 
0 9  cuando no asoma ni madre a los labios. 
10  Cómo iba yo a almorzar nonada. 

(88) Diana −−−− Es como si él no tuviera más hogar. 
(89) Angélica −−−− Porque el propio hogar fue quebrado por la muerte de su madre. 
(90) P −−−− Muy bien se siente solo, hay soledad. 
(91) P −−−− Y en la tercera estrofa dice: [Lendo]11  A la mesa de un buen amigo he almorzado 

12  con su padre recién llegado del mundo, 
13  con sus canas tías que hablan 
14  en tordillo retinte de porcelana, 
15  bisbiseando por todos sus viudos alvéolos; 
16  y con cubiertos francos de alegres tiroriros, 
17  porque estánse en su casa. Así, qué gracia! 
18  Y me han dolido los cuchillos 
19  de esta mesa en todo el paladar. 

(92) P −−−− Vemos que de alguna forma u otra el está narrando como es el almuerzo en otra 
casa, en este caso de un amigo. 

(93) Angélica −−−− Describiendo. 
(94) P −−−− Que llega el padre del amigo Con las canas, que habla, quiere decir la vejez que se 

muestra en el cabello, da ha perceber la edad avanzada que tiene el padre del amigo y 
el enfatiza de como la mesa está decorada. 

(95) Angélica −−−− Los cubiertos.  
(96) P −−−− Con cubiertos de francos y alegres tiroriros. 
(97) Angélica −−−− ¿Qué es tiroriros? 
(98) P −−−− Significa que está muy decorado. 
(99) Angélica −−−− Arreglado. 
(100) P −−−− Muy arreglado cierto; ahí dice el ¿por qué? de la decoración de esa mesa tan 

bonita, porque están es su casa, porque es su hogar así que gracia gracias es algo 
bueno que tiene alegría y que tiene mucho de bueno.  

(101) P −−−− Y en el verso dieciocho y diecinueve ¿Qué dice del sentimiento que da esa  escena 
para él? 

(102) P −−−− Viene a ser la respuesta del sentimiento que tiene él, frente a esa mesa del amigo 
que dice lo siguiente: Y me han dolido los cuchillos, de esta mesa en todo el paladar 
¿Que nos querrá decir esas palabras? 
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(103) Angélica −−−−  Porque al ver toda la gracia de la familia, toda la alegría, las cosas, la 
mesa, el hogar, le ha dolido porque no tiene aquellas cosas, porque su hogar está 
quebrado.  

(104) P −−−− Quizás recordó cuando podía estar en el lugar del amigo, ahora ya no conseguía 
más. 

(105) P −−−− Ahí si ustedes observan el dolor de los cuchillos ¿Cuchillos significa? 
(106) Diana −−−− Es algo metafórico. 
(107) Angélica −−−− Hace sangre. 
(108) P −−−− [inaudivél] Es el sentimiento de dolor. 
(109) P −−−− Y en la siguiente estrofa: 

20  El yantar de estas mesas así, en que se prueba 
21  amor ajeno en vez del propio amor, 
22  torna tierra el bocado que no brinda La 
23                                                         MADRE, 
24  hace golpe la dura deglución; el dulce, 
25  hiel; aceite funéreo, el café. 

(110) P −−−−  ¿Qué nos querrá decir? 
(111) Diana −−−− Habla de cómo si ahora él traduciese el sentimiento de los dos últimos versos 

que es la ausencia de la familia, es el amor lejano, y no soporta que el amor lejano, le 
trae as lembranças tristes al no tener su propio hogar. 

(112) P − ¿Y ese amor? 
(113) Diana −−−− Amor, lejano, como dice, no propio, no consigue sentirlo porque no es 

propio. 
(114) Angélica − Es ajeno, es la familia ajena. 
(115) P − Y ese, torna tierra el bocado que no brinda la madre? 
(116) P − Quizás está refiriendo a lo que el va consumir y no tiene el sabor de cuando era 

servido por su madre verdad? 
(117) AE (seguido/a de outras falas) −−−− Humhum. 
(118) P − Ahí dice: hace golpe la dura deglución [inaudivél] la tristeza de no tener más su 

hogar su familia. 
(119) P − Y en la última estrofa. 

26  Cuando ya se ha quebrado el propio hogar, 
27  y el sírvete materno no sale de la 
28  tumba, 
29  la cocina a oscuras, la miseria de amor. 

(120) P − ¿Qué nos puede decir esa última estrofa? 
(121) Diana −−−−  Es como si esclareciese una vez más, que no tiene mas su hogar es como si 

su madre hubiera muerto, porque, dice que el sírvete materno no sale de la tumba y sin 
el amor materno la cocina no tiene sentido la miseria de amor la cocina se torna oscura 
por que no hay el lugar de la madre. 

(122) P − ¿Y esa miseria de amor a que se está refiriendo? 
(123) Diana −−−−  Es que es como si no tuviera madre no? no sólo la cocina se torna la miseria 

oscura como el amor que recibe de sus familiares es una miseria de amor porque sino 
tiene hogar. 

(124) Valéria −−−− Es la falta de amor materno. 
(125) P − Que no está más verdad, entonces, él concluye con la miseria del amor de una 

manera general, universal.  
(126) P − Ustedes pueden apreciar el símbolo de la madre en estos poemas, que significa la 

madre? 
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(127) Octavio − Para él me parece que es la reina del hogar, si no tiene la madre el hogar no 
tiene sentido, se acabo el hogar. 

(128) P −  Es eso que transmite. 
(129) Octavio − Sim 
(130)  P − También vemos que en el poema anterior de la cárcel vemos que también tiene 

una súplica a la madre; talvez dentro de los poemas podemos apreciar que el 
significado de madre  es algo muy grande, muy superior. Es el amor que se transmite 
dentro de un hogar. 

(131) P − Entonces podemos ligarlo a la injusticia? O podemos colocar otros temas? 
(132) Diana −−−− Podemos colocar por ejemplo otro tema 
(133) Valéria −−−− La mala suerte.  
(134) Octavio −  Mi triste hogar. 
(135) P − ¿Que estrofa es más impactante para ustedes? 
(136) Octavio − La (29)  la cocina a oscuras, la miseria de amor. 
(137) P − Por qué? 
(138) Octavio − Es como si se resumiera todo el poema, aí. La miseria de amor. 
(139) Jorge − Yo también la última, como ha dicho Octavio, por la miseria de amor y 

también un poco de envidia, la miseria causa la envidia también.  
(140) Angélica −−−− La estrofa que más me llamó la atención fue la penúltima estrofa que 

describe: 
El yantar de estas mesas así, en que se prueba, amor ajeno en vez del propio amor,  
Que describe que ha cenado en la casa de un amigo, pero es un amor ajeno  y esa cena 
le fez recordar  o triste lugar, que no tenia mas sus padres. 

(141) P − ¿Qué relación podemos encontrar a estos tres poemas? La cena miserable, XVII , 
XXVII 

(142) Octavio −−−− Lo que he podido perceber que en todos ellos, que el yo lírico está solo, la 
soledad es el tema principal en el poema. 

(143) Diana −−−− Y también hay la presencia, no hay la tendencia mas la búsqueda de un hogar 
[inaudível]. 

(144) Diana −−−−  No hay la tendencia, mas hay el primero en cena miserable, es como si fuera 
la situación miserable de un hogar y de una familia que no puede tener lo que quiere; 
el segundo es la persona clama por un hogar, porque no está mesmo bueno y que está 
en él buraco está preso; y la tercera porque ya no tiene mas un hogar. 

(145) P − ¿Y algo de religioso podemos encontrara en esos poemas? 
(146) Angélica −−−− Las personas que se quedan tristes siempre/ como se dice, se sienten 

injustiçadas e esquecidas, olvidadas por Dios quizás. 
(147) Octavio −−−− En el primero, la cena miserable na quarta estrofa hay una referencia a 

símbolos cristianos la cruz que nos alienta no detendrá sus remos aí mencionó 
símbolos cristianos de la cruz. 
[Tempo acabou] 

(148) P − En la mayoría de los poemas existe un lenguaje religioso que están de alguna 
forma u otra están plasmados en sus poemas y están relacionados con los demás 
poemas. 

(149) P − Muchas gracias, hemos terminado por hoy día. 
(150) P − Obrigada. 
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Tópico temático V: Dor 
 
Tempo de Duração: 1h/Aula - Data: 27/03/09 
[Apresentação da pesquisadora] 
 
(01) P −−−− Buenos dias. 
(02) AE (seguida/a de outras falas) −−−− Buenos dias. 

(03) P −−−− Bueno tenemos ahí los dos poemas, el primero es Yuntas y el segundo es 
Los nueve monstruos. Y vamos empezar dándole sentido, a partir del título del primer 
poema, en este caso Yuntas ¿Qué idea les trae, conocen esa palabra? 

(04) Rosa −−−− Yunta? no. 
(05) P −−−− Cierto, en el diccionario de español se refiere a algo junto que está junto, ligado, 

unido. 
(06) Mário −−−− Próximo.  
(07) P −−−− Próximo, é. 
(08) Mário − Pensava que era com jota 
(09) P −−−− Sólo que destacando el lenguaje del poeta, lenguaje poético; mas junta en otro 

significado  es con jota. 
(10) Mário − Sim 
(11) P −−−− Ahí, viene en el poema algo unido Yuntas como decir: Mi mejor  amigo, mi yunta, 

mi compañero. 
(12) Rosa −−−− Humo? 
(13) Angélica −−−− É fumaça. 
(14) Mário − É fumaça. 
(15) P − ¿De qué tratará el poema? 
(16) Mário − De las cosas que andan juntas, de la vida la muerte. 
(17) Rosa −−−− De la muerte. 
(18) Angélica−−−− Cosas que no son tan parecidas, contrarias, pero/ 
(19) P − Contrarias una palabra muy importante Yuntas y contrarias 
(20) Rosa −−−− Uno oposto do outro. 
(21) P − Es lo que vemos en el poema. 
(22) Valéria − Oposiciones. 
(23) P − Vamos a escuchar el CD del poema. 
(24) AE (seguida/a de outras falas) −−−− Si. 
(25) Angélica −−−− Pero nosotros vamos a simular, si,  hacer una simulación de declamación, 

porque nosotros ya sabemos como hacer, como decir, vamos. 
(26) P − Justamente la poesía toma más sentido cuando es interpretada. 
(27) Angélica −−−− Nosotros ya sabemos como hacer, como decir. 
(28) P − [Entre eles se dividem em dois grupos e lêem o poema Yuntas] 
(29) AE (seguida/a de outras falas) −−−− Yuntas 
(30) Valéria, Juana, Rosa y Glória −−−− [Lendo ] 

01    Completamente. Además, ¡vida! 
(31) Mário, Angélica, Gabriela e Octavio −−−− [Lendo] 

02    Completamente. Además, ¡muerte! 
(32) Valéria, Juana, Rosa e Glória −−−− [Lendo] 

03    Completamente. Además, ¡todo! 
(33) Mário, Angélica, Gabriela e Octavio −−−− [Lendo] 

04    Completamente. Además, ¡nada! 
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(34) Valéria, Juana, Rosa y Glória −−−− [Lendo] 
05    Completamente. Además, ¡mundo! 

(35) Mário, Angélica, Gabriela y Octavio −−−− [Lendo]  
06    Completamente. Además, ¡polvo! 

(36) Valéria, Juana, Rosa y Glória −−−− [Lendo] 
07    Completamente. Además, ¡Dios! 

(37) Mário, Angélica, Gabriela y Octavio −−−−  [Lendo] 
08    Completamente. Además, ¡nadie! 

(38) Valéria, Juana, Rosa y Glória −−−− [Lendo] 
09  Completamente. Además, ¡nunca! 

(39) Mário, Angélica, Gabriela y Octavio −−−− [Lendo] 
10    Completamente. Además, ¡siempre! 

(40) Valéria, Juana, Ana y Glória −−−− [Lendo] 
11    Completamente. Además, ¡oro! 

(41) Mário, Angélica, Gabriela y Octavio −−−− [Lendo]  
12    Completamente. Además, ¡humo! 

(42) Valéria, Juana, Ana y Glória −−−− [Lendo] 
13    Completamente. Además, ¡lágrimas! 

(43) Mário, Angélica, Gabriela y Octavio −−−− [Lendo] 
14    Completamente. Además, ¡risas!... 

(44) AE (seguida/a de outras falas) −−−− [Lendo] 
15 ¡COMPLETAMENTE! 
 [Os alunos batem palmas] 

(45) P − Muy bien felicitaciones, muy buena la lectura chicos les felicito. 
(46) AE (seguida/a de outras falas) −−−− Gracias. 
(47) P − Ahí, el poema es? 
(48) AE (seguida/a de outras falas) − Completamente completo. 
(49) P − Y Bueno ahora vamos a lo que quiere decirnos este poema. Completamente se 

repite en todo los versos. 
(50) Octavio −−−− Juntas e Yuntas é o mesmo? 
(51) AE (seguida/a de outras falas) −−−− Próximo. 
(52) Octavio −−−− Próximo, é? 
(53) Juana −−−− Si. 
(54) Rosa −−−− Porque es poética, porque  junta es con la jota y no con la y griega. 
(55) P − Ese completamente además se repite en los quince versos. Ahí ustedes pueden 

observar. ¿Y por qué será esa contradicción de: vida opuesta a muerte, de todo opuesto 
a nada, de mundo a polvo, de Dios a nadie, de nunca y siempre, de oro a humo, de 
lágrimas, risas? 

(56) Valéria − Porque uno completa la existencia del otro. 
(57) P − Uno se complementa? 
(58) Valéria − Sí. 
(59) Rosa − Yo creo que es un paradoxo.  
(60) Angélica − Es paradoxo, pero las cosas diferentes, distintas andan juntas, como dicen: 

no hay como vivir sólo a vida, también hay momentos de  la muerte. 
(61) P − Si existe vida existe? 
(62) AE (seguida/a de outras falas) −−−− Existe muerte. 
(63) Valéria − Completa u otro. 
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(64) Angélica − Como dice en lo texto sagrado de la bíblia hay tiempo para todo, tiempo de 
llorar, tiempo de sonreír. 

(65) P − Y como explicamos el todo y nada. ¿Tenemos una relación en todos esos versos?  
(66) AE (seguida/a de outras falas) −−−− Sí. 
(67) P − Así, como decimos para que existir vida, tiene que existir muerte o viceversa para 

existir muerte tiene que existir vida. En la segunda estrofa en el verso tercero y cuatro 
vemos que esa relación se repite: completamente además todo Si existe un todo existe 
un nada.  

(68) AE (seguida/a de outras falas) −−−− Sí. 
(69) P − En la tercera estrofa, en el verso cinco y seis Completamente además mundo,  

completamente además polvo. 
(70) Rosa −−−− ¿Polvo? 
(71) P − Quiere decir que no existe nada, el mundo es la existencia de todo, el ser humano, 

las plantas, un todo. Polvo es nada. Y Dios? 
(72) Angélica − Dios es todo. 
(73) P − ¿Qué más podemos perceber en el poema, en esas palabras  que va primero que va 

después, en ese juego de lenguaje poético del autor? 
(74) Glória −−−− Que lo Bueno está siempre primero. 
(75) Angélica − No, que lágrimas y risas? 
(76) Mário − É las lágrimas y risas. 
(77) Octavio −−−− É o único também, então. 
(78) Juana e Valéria − Nunca y siempre. 
(79) Angélica − Mas puede ser, nunca tristezas siempre alegrías. 
(80) P − Entonces percibidos dos versos diferentes, que empieza con lo negativo, Nunca y 

Siempre, pero al final vemos  Lágrimas y Risas. 
(81) Angélica − Pero es mejor primero las lágrimas después las risas, que primero las risas 

y después las lágrimas. 
(82) Glória −−−− Pero no siempre las lágrimas tienen sentido negativo. 
(83) Valéria − Nosotros podemos llorar de alegría. 
(84) Rosa − Una persona de cada vez! 
(85) Mário − ¡A la vez! 
(86) Octavio −−−− Como en el poema en los versos hay contradicciones, por supuesto que esas 

lágrimas es de tristeza. 
(87) Angélica − De llanto; pero como lo ha dicho anteriormente es mejor lágrimas primero 

y después las risas do que risas primero y después lágrimas. 
(88) Rosa − ¿Entonces es mejor tener nadie, nunca y después siempre? 
(89) Glória − Y todo esto hace parte de la vida de nosotros.  
(90) Angélica −  Es mejor nunca tener cosas que no son buenas y siempre. 
(91) Rosa − El tema a dor. 
(92) P − Y completamente?  
(93) Octavio −−−− Qual completamente? 
(94) P − Y la palabra completamente dentro del poema que significado tendrá, existe un 

completamente? 
(95) Angélica − Completamente el oro, en el aquel momento sólo vas a pensar en oro,  sólo 

vas ha vivir oro. 
(96) Rosa − Y además? 
(97) Angélica − Y además no vas a pensar que después vas a vivir en/ 



175 
 

(98) P − Cierto, mas aquí en el verso él está tratando de explicar lo siguiente dice: 
Completamente además oro, es decir cuando todo es fortuna, cuando todo es riqueza 
también existe Completamente además humo, ese humo se refiere quizás a la pobreza. 

(99) Rosa − Nada es completo. 
(100) P − Nada es completo. 
(101) Rosa − Completamente, punto. Además vida. Completamente, punto. Además muerte 

como si tuviera la vida completamente, sólo, después tuviera la muerte 
completamente. 

(102) Angélica − Cuando hay una situación de muerte te vas a fijar sólo en la muerte. 
(103) Rosa − Isso. 
(104) Rosa − Completamente además  Dios. Completamente además nadie;  porque si crees 

en Dios crees, si no crees, no crees, no es verdad? 
(105) P − Justamente es esa la idea que podemos observar en este poema Yuntas. 
(106) Valéria −−−− Y otra cosa no podemos tener dos cosas juntas, nunca, tú tienes todo o no 

tienes nada; no puede tener todo y nada. 
(107) P − Cierto, o podemos estar alegres o tristes. 
(108) Angélica − Cuando se está alegre so piensa en tu alegría y cuando se está triste so se 

piensa en tu tristeza.  
(109) P − Este poema que sentimiento despierta en ustedes como lectores. 
(110) Valéria −−−− Completude? 
(111) Octavio −−−− Yo pienso bueno que se tratando de César Vallejo como hemos visto que 

uno de los principales temas de él es el amor y por el título del poema Yuntas que ya 
explicado que es alma gêmia como se diz em português yo pienso que este poema es 
como si fuera, una carta de lamentación del yo lírico  para una persona amada 
derepente ese amor como nosotros sabemos las aventuras amorosas tiene un lado 
bueno, lado malo en determinados momentos está en plena vida, después  se muere 
por causa de ese amor,  por decepciones y tal en momentos se tiene todo y en otros 
nada, momentos tiene todo el mundo en la mano, tiene todo el mundo para ti y en 
algún momento nada. 

(112) Angélica − Es verdad.  
(113) Octavio −−−− Se tiene  todo el mundo para ti, después ese mundo va abajo se queda 

polvo. 
(114) Valéria −−−− Hay momentos tristezas  y hay momentos de alegrías. 
(115) Octavio −−−− De lágrimas y risas; Yo pienso que sea eso que Vallejo quiere mostrar. 
(116) Rosa − Octavio, que te parece, el, Yo, lírico de este poema termina feliz porque aquí 

termina 14 completamente además risas... 
(117) Octavio −−−− Si porque yo pienso por las experiencias que he visto en lo poemas 

anteriores César Vallejo, a pesar de hablar de está manera muy melancólica él parece 
que se ahh/ como yo digo/ ele mas o menos se conforma, como se fosse necesario 
vivir aquilo, el está sufriendo a causa de ese amor, que tiene momentos buenos, 
momentos malos; pero se conforma porque sabe que el amor es así, por que tiene 
partes buenas, partes  malas, por eso es completo; es como si él demostrase ese 
sentimiento/ de religión, de paradoxo,  del amor y después se conforma diciendo que 
para amar tiene que ser así, momentos buenos, momentos malos, tiene que sufrir.    

(118) Valéria −−−− Es igual al casamento né, em a alegria em a tristeza. 
(119) Octavio −−−− Pude ser. 
(120) Angélica − Puede ser también, que el amor y a dor caminan juntos. Dios como siendo 

todo. 
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(121) Octavio −−−− Y como él es muy religioso, ahí habla de Dios. Y se tratando de Dios fue el 
mayor ejemplo de amor; es como se dijera que el amor es algo muy doloroso mas es 
necesario para la vida. 

(122) P − Tenemos ahí el segundo poema. Los nueve mosntruos es el título/Qué idea les trae 
ese título? 

(123) Rosa − Así, si fueram siete né, de la bíblia.  
(124) Angélica −  Yo creo que va mostrar nueve cosas que pueden dejar alguien afligido.   

[Os alunos lêem o poema] 
(125) Valéria − [Lendo] 

01   I, desgraciadamente, 
02   el dolor crece en el mundo a cada rato, 
03   crece a treinta minutos por segundo, paso a paso, 
04   y la naturaleza del dolor, es el dolor dos veces 
05   y la condición del martirio, carnívora voraz, 
06   es el dolor dos veces 

(126) Juana −−−− [Lendo] 
07   y la función de la yerba purísima, el dolor 
08   dos veces 
09   y el bien de sér, dolernos doblemente. 
10   Jamás, hombres humanos, 
11 hubo tánto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera, 
12   en el vaso, en la carnicería, en la aritmética! 

(127) Rosa −−−− [Lendo] 
13   Jamás tánto cariño doloroso, 
14   jamás tan cerca arremetió lo lejos, 
15   jamás el fuego nunca 
16   jugó mejor su rol de frío muerto! 
17   Jamás, señor ministro de salud, fue la salud 
18   más mortal 

(128) Glória −−−− [Lendo] 
19   y la migraña extrajo tanta frente de la frente! 
20   Y el mueble tuvo en su cajón, dolor, 
21   el corazón, en su cajón, dolor, 
22   la lagartija, en su cajón, dolor. 
23   Crece la desdicha, hermanos hombres, 
24   más pronto que la máquina, a diez máquinas, y crece 

(129) Mário −−−− [Lendo] 
25   con la res de Rousseau, con nuestras barbas; 
26   crece el mal por razones que ignoramos 
27   y es una inundación con propios líquidos, 
28   con propio barro y propia nube sólida! 
29   Invierte el sufrimiento posiciones, da función 
30   en que el humor acuoso es vertical 

(130) Angélica −−−− [Lendo] 
31   al pavimento, 
32   el ojo es visto y esta oreja oída, 
33   y esta oreja da nueve campanadas a la hora 
34   del rayo, y nueve carcajadas 
35   a la hora del trigo, y nueve sones hembras 
36   a la hora del llanto, y nueve cánticos 
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(131) Gabriela  −−−− [Lendo] 
37   a la hora del hambre y nueve truenos 
38   y nueve látigos, menos un grito. 
39   El dolor nos agarra, hermanos hombres, 
40   por detrás de perfil, 
41   y nos aloca en los cinemas, 
42   nos clava en los gramófonos, 
43   nos desclava en los lechos, cae perpendicularmente 
44   a nuestros boletos, a nuestras cartas; 
45   y es muy grave sufrir, puede uno orar… 

(132) Octavio −−−− [Lendo] 
46   Pues de resultas 
47   del dolor, hay algunos 
48   que nacen, otros crecen, otros mueren, 
49   y otros que nacen y no mueren, otros 
50   que sin haber nacido, mueren, y otros 
51   que no nacen ni mueren (son los más) 
52   Y también de resultas 
53   del sufrimiento, estoy triste 
54   hasta la cabeza, y más triste hasta el tobillo, 
55   de ver al pan, crucificado, al nabo, 
56   ensangrentado, 
57   llorando, a la cebolla, 
58   al cereal, en general, harina, 
59   a la sal, hecha polvo, al agua, huyendo, 
60   al vino, un ecce-homo, 
61   tan pálida a la nieve, al sol tan ardio! 
62   ¡Cómo, hermanos humanos, 
63   no deciros que ya no puedo y 
64   ya no puedo con tanto cajón, 
65   tánto minuto, tánta 
66   lagartija y tánta 
67   inversión, tánto lejos y tánta sed de sed! 
68   Señor Ministro de Salud; ¿qué hacer? 
69   !Ah! desgraciadamente, hombres humanos, 
70   hay, hermanos, muchísimo que hacer. 

(133) P −  ¿Qué han comprendido del poema? 
(134) Octavio − Tem alguma relação deste poema com o contexto que tava vivendo lá? Tem 

um histórico detrás deste poema? Conta aí pra a gente. 
(135) P − César Vallejo pertenece a literatura contemporánea, vanguardista, movimiento 

literario nuevo, revolucionario, que trata quizás de ser diferente al romanticismo donde 
era muy respetado las rimas, el som, la belleza de las palabras, Vallejo no, Vallejo 
tiene un lenguaje más digamos revolucionario propio, que identifica mucho la 
literatura indígena, las vivencias de los indios, y también las experiencia de vida como 
persona, el fue un poeta en aquella época muy revolucionario, seguía mucho las ideas 
del marxismo sólo que a la misma vez tenia digamos así aquella contradicción entre 
como él fue criado tan religiosamente el amor que tenia por la familia que por 
problemas de dinero y deseo de ser mejor tuvo que dejar el hogar, salir de Santiago de 
Chuco que fue su tierra de origen viajar a Trujillo posteriormente a Lima y 
posteriormente a Europa; entonces todos estos acontecimientos la pérdida de la madre 
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del padre, los hermanos, las enamoradas, contribuyen a la misma vez como persona 
que era un revolucionario, contribuyen en sus poemas y Los nueve mosntruos él quizás 
trata de transmitir la época histórica en ese tiempo estaba dándose una crisis  mundial 
el hombre estaba siendo reemplazado por la máquina, los trabajos eran muy 
denigrativo para el ser humano, el ser humano sufría mucho entonces Vallejo observa 
eso en el mundo en el contexto que estaba viviendo y plasma mucho en sus poemas el 
dolor el sufrimiento, la injusticia, la sociedad, el poder a que se refiere con Ministro de 
Salud? se refiere al poder y la contradicción que dice nunca hubo una salud tan mortal 
salud a mortalidad entonces describe ese contexto de vida que quizás si ustedes 
analizan podemos traerlo a nuestra realidad, vemos que niños que nacen en el verso 
ahí en la primera estrofa que dice: Desgraciadamente el dolor crece a cada minuto y a 
cada minuto vemos que hay muerte, vemos guerras, vemos  disputas de tierras, vemos 
personas que sufren mucho entonces de alguna forma este poema podemos aplicar a 
nuestra realidad eso está hoy, está latente, y en el segundo el refiérese mucho a 
hombres humanos ¿por qué? Porque el capitalismo de acuerdo a las ideas marxistas 
deja aquel sentimiento de humanidad de solidaridad convirtiéndole en un hombre más 
materialista  entonces él explica en está estrofa jamás hermanos hombres hubo tanto 
dolor en le pecho en la solapa,  él da dolor hasta en las cosas materiales, entonces 
quizás el trata de explicar  que el dolor es tan intenso que hasta la cartera puede sentir 
ese dolor;  es una forma de decir que el dolor es muy fuerte explicando  ahí que hasta 
la cartera puede sentir tanto dolor y también y donde dice la Res de Rousseau el se 
refiere a la Revolución Francesa que en aquella época estaba dándose quizás es 
contexto histórico, que podemos tener conocimiento para dar un poco de más de 
entendimiento en el verso cuarenta y seis  Pues de resultas, 47   del dolor, hay algunos 
48   que nacen, otros crecen, otros mueren, 49   y otros que nacen y no mueren, otros 
50   que sin haber nacido, mueren, y otros, 51   que no nacen ni mueren (son los más) 

(136) P − Son los más talvez refiriéndose a los hombres humanos que están viviendo, 
aquella época, momento de cambio de revoluciones.  

(137) P − Lo religioso también está presente cuando dice el pan crucificado. Cristo nos trae 
el recuerdo de dolor de sacrificio, justamente la cruz, significa esa tristeza, ahí, vemos 
que él atribuye ese símbolo de crucificar al pan, entonces el pan está siendo 
crucificado. 

(138) Octavio − Quando eu li pela primeira vez eu pensei que falava de um período de seca 
o cara fala aqui de água, de sede falta isso aquilo eu pensei que uma guerra também ai 
ele ao ministro da saúde fazer alguma coisa. 

(139) P − Relacionados a las plagas, castigos, que estaba, en Apocalipsis, los nueve meses 
de gestación, acontecimiento de guerra. 

(140) P − Temas como del aborto, la pobreza, la guerra cuando dice:   
47   del dolor, hay algunos 
48   que nacen, otros crecen, otros mueren, 
49   y otros que nacen y no mueren, otros 
50   que sin haber nacido, mueren, y otros 
51   que no nacen ni mueren (son los más) 

(141) P − Y cuando menciona El ministro de salud, y la frase de Hay hermanos muchísimo 
que hacer. 

(142) Glória −−−− Creo que es un llamado/ que todos nosotros hacer algo. 
(143) P − Vemos que el atribuye o sentimiento del dolor a todo lo que rodea al hombre y la 

dolor es tan intensa que se siente mismo estando ya muerto. [Tempo concluido] [Nos 
vemos el Lunes] 

 



179 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

TTrr aannssccrr iiççããoo    
NN°°  66  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



180 
 

Tópico temático VI: Morte 
 
Tempo de Duração: 1h/Aula - Data: 03/04/09 
 
(01) P −−−− Buenos días.  
(02) AE (seguida/a de outras falas) −−−− Buenos días. 
(03) P −−−− Vamos a empezar otra nueva lectura de los poemas, y vamos al primer poema Los 

dados eternos 
[Os alunos lêem o título do poema] 

(04) P −−−− ¿Qué entienden, que comprenden del título del poema Los dados eternos? 
(05) Mário −−−− Habla de la vida, después, la muerte. 

[Os alunos lêem o poema] 
(06) Angélica −−−− Habla también del dolor que la muerte trae. 
(07) P −−−− ¿Es un tema que tiene que ver con muerte ligado a muerte? 
(08) AE (seguida/a de outras falas) −−−− Sí. 
(09) P −−−− [Os alunos lêem e depois escutam o CD do poema Los dados eternos] 

01  Dios mío, estoy llorando el ser que vivo; 
02  me pesa haber tomádote tu pan; 
03  pero este pobre barro pensativo 
04  no es costra fermentada en tu costado: 
05  tú no tienes Marías que se van! 
06  Dios mío, si tú hubieras sido hombre, 
07  hoy supieras ser Dios; 
08  pero tú, que estuviste siempre bien, 
09  no sientes nada de tu creación. 
10  ¡Y el hombre sí te sufre: el Dios es él! 
11  Hoy que en mis ojos brujos hay candelas, 
12  como en un condenado, 
13  Dios mío, prenderás todas tus velas, 
14  y jugaremos con el viejo dado... 
15  Tal vez ¡oh jugador! al dar la suerte 
16  del universo todo, 
17  surgirán las ojeras de la Muerte, 
18  como dos ases fúnebres de lodo. 
19  Dios mío, y esta noche sorda, oscura, 
20  ya no podrás jugar, porque la Tierra 
21  es un dado roído y ya redondo 
22  a fuerza de rodar a la aventura, 
23  que no puede parar sino en un hueco, 
24  en el hueco de inmensa sepultura. 

(10) P −−−− Tiene que ver con muerte? 
(11) AE (seguida/a de outras falas) −−−− Sim. 
(12) P −−−− ¿Qué han entendido del poema? 
(13) Jorge −−−− Parece que alguien está sofriendo mucho, a dor de morir, alguna enfermedad, 

está triste, algo así. 
(14) Mário −−−−Una reflexión né, sobre la vida y sobre la muerte, e/ um questionamento 

incluso del por qué de la muerte, habla también, achei interesante que el verso tres, 
habla de barro pensativo, barro porque somos fracos, limitados pero tenemos el 
pensamiento.     
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(15) Angélica −−−− Y que también nas escrituras sagradas, la bíblia, dice que el hombre es del 
barro. 

(16)  P −−−− La creación. 
(17) Mário e Angélica −−−− É, la creación. 
(18) P −−−− También tiene una inter-textualidad con lo religioso, en relación a Dios, Aquel        

reclamo.   
(19) Angélica −−−− Es un barro pensativo. 
(20) P −−−− El ser humano. Ahí reclama y dice: Si tú hubieras sido hombre 
(21) Mário −−−− Pero no comprendí esta parte, porque Dios ya fue un hombre, Jesús, ya era 

humano y era divino al mismo tiempo. 
(22)  P −−−− Mas aquí él está reclamando, su suplica o su lamento va dirigido a Dios. 
(23) Mário −−−− Sí, Dios padre, né? 
(24) Angélica − El dice: Si tú hubieras sido homem, hombre hoy supieras ser Dios  
(25) P −−−− Es como él decía es por que quizás está llorando el ser que vivo significa que está 

sufriendo: Dios mío estoy llorando el ser que vivo, su existencia. 
(26) P −−−− Me pesa, me arrepiento de haber tomado de tu  pan, ese tomado de tu pan, 

significa algo simbólico de hostia en la iglesia, sólo que aquí él refiérese a ese pan 
como vida, él tomo ese pan, él tomo esa vida, pero este pobre barro pensativo no es 
costra fermentada en tu costado, tú no tienes Marías que se van, tú no tienes Marías 
que se van está se refiriendo a personas que  tenia y se fueron, ese se fueron significa 
que talvez murieron, y lo dejaron a él solo. 

(27) P −−−− Entonces que más podemos ver en el poema? 
(28) P −−−− Ahí ele atribuye a los dados  como un juego de la vida y de muerte. Dice: Dios 

mío, prenderás todas tus velas, y jugaremos con el viejo dado.  
(29) P −−−− Tal vez ¡oh jugador! al dar la suerte, del universo todo, surgirán las ojeras de la 

Muerte, como dos ases fúnebres de lodo. 
(30) P −−−− Y al final  en el verso veintiuno hasta el veinticuatro [Lendo] 

24 es un dado roído y ya redondo,  
23 a fuerza de rodar a la aventura,  
24 que no puede parar sino en un hueco, 
25 en el hueco de inmensa sepultura 

(31) P −−−− Ahí está terminando con la muerte ahí acaba la vida del ser humano, ahí termina 
todo. 

(32) Angélica −−−− Un dado, es dado de jugar? 
(33) P −−−− De juego; que él atribuye como un juego en la vida el ser humano en su existencia, 

en su universo en la tierra en la vida misma. 
(34)  P −−−− Y bueno que culmina con la muerte. 
(35) Jorge −−−− En la línea once menciona candelas. ¿Qué es candelas? 
(36) P −−−− Fuego, llamas. 
(37) P −−−− [Lendo] 11  Hoy que en mis ojos brujos hay candelas,  

12 Hay fuego, hay peligro en la mirada. 
(38) P −−−− ¿Quien gusto del poema? 
(39) Angélica −−−− Yo pienso que es un poema rico, por la inter-textualidad, porque a mi me 

gusta mucho la inter textualidad, las alusiones a otros discursos, otras voces quizás, 
pero, es muy triste hay mucho dolor. 

(40) P −−−− ¿Entonces el sentimiento que nos despierta es tristeza? 
(41) Mário −−−− Si. 
(42) Jorge −−−− Tristeza también, tristeza, sufrimiento. 
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(43) P −−−− Mas no estén tristes, si vale. 
(44) P −−−− Muy bien vamos ahí al segundo poema que dice: Piedra negra sobre piedra 

blanca. Que nos dice el título? 
(45) Angélica −−−− Puede ser la piedra de la tumba. 
(46) P −−−− Talvez. 
(47) Mário −−−− La cosas ruines sobre las cosas buenas. 
(48) Jorge −−−− Pertence a una cosa buena así como lo ha dicho mi compañero Mário, creo 

que es eso. 
(49)  P −−−− Leemos ahora el poema, que les parece? 
(50) AE (seguida/a de outras falas) −−−− Sim. 
(51) P −−−− [Lendo] Piedra negra sobre una piedra blanca 

01   Me moriré en París con aguacero, 
02   un día del cual tengo ya el recuerdo. 
03   Me moriré en París ----y no me corro---- 
04   tal vez un jueves, como es hoy, de otoño. 
05   Jueves será, porque hoy, jueves, que proso 
06   estos versos, los húmeros me he puesto 
07   a la mala y, jamás como hoy, me he vuelto, 
08   con todo mi camino, a verme solo. 
09   César Vallejo ha muerto, le pegaban 
10   todos sin que él les haga nada; 
11   le daban duro con un palo y duro 
12   también con una soga; son testigos 
13   los días jueves y los huesos húmeros, 
14   la soledad, la lluvia, los caminos... 

(52) Angélica −−−− Qué son testigos? 
(53) P −−−− La persona que está presenciando un acto. 
(54) Angélica −−−− Testemunha. 
(55) Mário −−−− Sim. 
(56) P −−−− Pueden preguntar cualquier palabra que no este clara. 

[Os alunos ouvem o CD do poema] 
(57) Jorge −−−− Aguacero é agua? 
(58) P −−−−  Lluvia, fuerte. 
(59) Jorge −−−− Proso no verso cinco?  
(60) P −−−− Término de la literatura prosa. 
(61) Jorge −−−− Húmeros? 
(62) P −−−− Son los huesos. El húmero. 
(63) Jorge −−−− Sim. 
(64) P −−−− [Inaudivél] 
(65) Angélica −−−− Habla de su própria morte; como si estubiera narrando sua própria morte. 
(66) P −−−− En la primera estofa que podemos apreciar? 

01   Me moriré en París con aguacero, 02   un día del cual tengo ya el recuerdo. 
(67) P −−−− Pronosticando. 
(68) Jorge −−−− Como si hubiera un lugar donde el gustaria morir Paris. 
(69) P −−−− Y él dice que va morir en Paris. 
(70) Angélica −−−− Describiendo su propia muerte. 
(71) P −−−− Y él murió en Paris. 
(72) Angélica −−−− ¿Qué día? 
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(73) Jorge −−−− Murió en Paris. 
(74) Angélica −−−− Yo voy a morir en Paris. (Risos) 
(75) P −−−− Murió en Paris, él escribió este poema cuando estaba en el hospital. Y cuando dice 

jueves porque hoy, jueves, que proso 
06  estos versos, los húmeros me he puesto 
07  a la mala y, jamás como hoy, me he vuelto, 
08   con todo mi camino, a verme solo. 

(76) P −−−− Si este camino fue escrito en un hospital. Ese: me he vuelto, con todo mi camino, a 
verme solo. Y en Paris, lejos. 

(77) Angélica −−−− Solo. 
(78) Mário −−−− Soledad, sentía soledad. 
(79) P −−−− Por eso el dice “me he vuelto, con todo mi camino, a verme solo.” Ahí él afirma: 

César Vallejo ha muerto. 
(80) P − Y que nos quiere decir con: le pegaban todos sin que él les haga nada; le daban 

duro con un palo y duro también con una soga. ¿Quién sufrió siendo inocente, por la 
história que conocemos? 

(81) Angélica −−−− Jesús. 
(82) Mário −−−− Jesús. 
(83) Jorge −−−− Jesús. 
(84) P − Vemos que siempre lo religioso, esa inter-textualidad, en donde llega a se 

comparar con Jesús Cristo, César Vallejo ha muerto, le pegaban todos sin que él les 
haga nada. 

(85)  Jorge −−−− Los poemas de César Vallejo tienen a ver todo con la religión, otros poemas 
que hemos visto en las clases pasadas podemos ver que está presente la religión. 

(86) Angélica −−−− Tienen. 
(87) Mário −−−− Tiene. 
(88)  P − Los Heraldos Negros 
(89) Angélica −−−− Si. 
(90) Mário −  ¿A él le gustaba la religión? 
(91) P − Existen muchos críticos y estudiosos que dicen que en momentos llegaba a ser una 

persona muy religiosa y en otros momentos llegaba reclamar, a decir Dios, ¿Por qué? 
tú no existes, porque si tú existieras no existiría tanto dolor en este mundo. Porque él 
analiza el mundo en sí, el sufrimiento humano en un todo,  entonces existen esas 
críticas, algunos dicen que era ateo otros dicen que no, y lo curioso en uno de sus 
poema antes de morir en una frase a la esposa le dice: cuando el muera todo lo que 
tenga que dar cuenta a alguien ese alguien es Dios, al parecer afirma la creencia en 
Dios reafirma eso, mas en sus poemas siempre está trayendo discursos ajenos como es: 
la Biblia, de otros,  filósofos como Nietzsche, Kant, él leía mucho, tenia mucha 
lectura, entonces parece que tenia conocimiento de un lado científico Nietzsche la 
existencia de ser humano,  la muerte, la vida, y por otro lado él como persona, 
entonces eso se juntaba, las vivencias de él y con los conocimientos como vemos 
plasmados en los poemas. [inaudivél] 

(92) Angélica −−−− Y las personas también que van a leer eses poemas que les gustan los 
poemas también tendrán que tener esta compresión de mundo. Por que en la clase 
pasada él hablado de pan crucificado, estaba hablando de alimentos mas también del 
pan crucificado, Jesús era el pan de la vida. 

(93) P − Podemos apreciar mucho en la obra de Vallejo esa inter-textualidad  con la 
religión con el conocimiento del mundo y también con la experiencia propia del autor, 
se dice que es una obra abierta que puede comprenderse. 
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(94) Mário − ¿Que él hacia en Paris? 
(95) P − El era un joven escritor, el dejó el Perú como ya hemos apreciado en Trilce el fue 

encarcelado, ahí se decepcionó y decidió viajar a Paris porque pertenecía al círculo 
literario en ese entonces ahí el tenia amigos que convidaron para él viajar, viajó, y ahí 
escribía en diferentes revistas, presentaba  escritos, poemas, artículos en los periódicos 
en España, Paris, entonces tubo que alejarse dejar Perú, dejar su familia, y el era un 
escritor el se dedicaba eso.  

(96) P − ¿Qué sentimiento les despierta? 
(97) Mário − Sentimiento de soledad. 
(98) P − [Lendo] En el poema XIII,   pertenece ao livro España aparta de mi este cáliz 

[Posteriormente os alunos escutam o CD do poema declamado e depois lêem] 
XIII  Masa 01   Al fin de la batalla, […] 
17   abrazó al primer hombre; echóse a andar. 

(99)  P − [Lendo] En la segunda estrofa dice: 05   Se le acercaron dos y repitiéronle: 
06   «No nos dejes! ¡Valor! ¡Vuelve a la vida!» 
07   Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo. 
08   Acudieron a él veinte, cien, mil, quinientos mil, 
09   clamando: «Tanto amor, y no poder nada contra la 
10   Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.       [muerte!»  
11   Le rodearon millones de individuos, 
12   con un ruego común: «¡Quédate hermano!» 
13   Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo. 
14   Entonces, todos los hombres  de la tierra 
15   le rodearon; les vio el cadáver triste, emocionado; 
16   incorporóse lentamente, 
17   abrazó al primer hombre; echóse a andar. 

(100) Mário − La persona que está muerta vuelve  la vida, una resurrección, milagro. 
(101) P − Al fin de la guerra refiriéndose a alguien que estuvo en la guerra. 
(102) Mário − La solidaridad el compañerismo, la unión de las personas. 
(103) Jorge − La fuerza. 
(104) Mário − La unión hace la fuerza. 
(105) P − Muy ahora pasamos al último poema. 
(106) P − Es uno de los últimos poemas de la obra. 
(107) Mário − [Lendo] Voy a empezar. Poema XV,  España, aparta de mí este cáliz 

01   Niños del mundo 
02   si cae España —digo, es un decir— 
03   si cae 
04   del cielo abajo su antebrazo que asen, 
05   en cabestro, dos láminas terrestres; 
06   niños, ¡qué edad la de las sienes cóncavas! 
07   ¡qué temprano en el sol lo que os decía! 
08   ¡qué pronto en vuestro pecho el ruido anciano! 
09   ¡qué viejo vuestro 2 en el cuaderno! 
10   ¡Niños del mundo, está 
11   la madre España con su vientre a cuestas; 
12   está nuestra madre con sus férulas, 
13   está madre y maestra, 
14   cruz y madera, porque os dio la altura, 
15   vértigo y división y suma, niños; 
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16   está con ella, padres procesales! 
(108) Jorge − [Lendo] 

17   Si cae —digo, es un decir— si cae 
18   España, de la tierra para abajo, 
19   niños ¡cómo vais a cesar de crecer! 
20   ¡cómo va a castigar el año al mes! 
21   ¡cómo van a quedarse en diez los dientes, 
22   en palote el diptongo, la medalla en llanto! 
23   ¡Cómo va el corderillo a continuar 
24   atado por la pata al gran tintero! 
25   ¡Cómo vais a bajar las gradas del alfabeto 
26   hasta la letra en que nació la pena! 
27   Niños, 
28   hijos de los guerreros, entretanto, 
29   bajad la voz que España está ahora mismo repartiendo 
30   la energía entre el reino animal, 
31   las florecillas, los cometas y los hombres. 
32   ¡Bajad la voz, que está 
33   con su rigor, que es grande, sin saber 
34   qué hacer, y está en su mano 
35   la calavera, aquella de la trenza; 
36   la calavera, aquella de la vida! 
37   ¡Bajad la voz, os digo; 
38   bajad la voz, el canto de las sílabas, el llanto 
39   de la materia y el rumor menor de las pirámides, y aún 
40   el de las sienes que andan con dos piedras! 
41   ¡Bajad el aliento, y si 
42   el antebrazo baja, 
43   si las férulas suenan, si es la noche, 
44   si el cielo cabe en dos limbos terrestres, 
45   si hay ruido en el sonido de las puertas, 
46   si tardo, 
47   si no veis a nadie, si os asustan 
48   los lápices sin punta, si la madre 
49   España cae —digo, es un decir—, 
50   salid, niños, del mundo; id a buscarla!... 

(109) P − Este poema pertenece a la última obra de Vallejo España aparta de mi este cáliz 
contextualizando en la época de la guerra civil española en la primera vemos la 
derrota. 

(110) P − Vemos en esta primera estrofa como está refiriendo a la derrota. 
(111) P − Que podemos apreciar? 
(112) Jorge − Un poco extenso, y también esperanza sentimiento de esperanza, cuando dice 

los niños. 
(113) Mário − Los niños son la esperanza. 
(114) P − Luchar por su patria, y apreciamos la frase en Los nueve monstruos  
(115) P − Hay hermanos muchísimo que hacer! 
(116) P −  [Tempo final, muchas gracias]. 
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Questionário (modelo) e Respostas (exemplos) 

 
 
 

 



 
O texto literário no ensino de espanhol como língua estrangeira: experiências com a 

poesia de César Vallejo  
 
QUESTIONÁRIO I 

Prezado (a) aluno (a), por gentileza, responda esse questionário, como forma de contribuir com a investigação 
acima. Não se preocupe que suas respostas serão utilizadas apenas com o fim de compreender o objeto de estudo 
em questão, sendo sigilosas as suas informações. 
 
I – IDENTIFICAÇÃO 
Nome: __________________________________________                 Idade:_____   
Cidade de origem: ___________________________________  
Período     __________                    Curso Letras: Habilitação em Língua Espanhola e suas respectivas literaturas 
 
OBS.: Por gentileza, responda cada questão abaixo de acordo com a sua numeração. 
 
II – QUESTÕES 

1. Como você definiria a literatura? E a poesia? E o poema? 
2.  Já leu obras literárias em espanhol? Mencione-as, explicando o contexto de acesso a 
mesmas e respectivas experiências de leitura. 
3. Você participou da experiência com a leitura com os poemas de César Vallejo em sua sala 
de aula? Comente sobre aspectos positivos e negativos do trabalho da pesquisadora. 
4. Sobre a escolha dos poemas de César Vallejo selecionados pela pesquisadora6. Comente 
sobre a contribuição destes ou não para a sua formação leitora. 
5. E dos poemas por você selecionados: quais foram e por quê? Caso não tenha selecionado 
comente por quê? 
 
 

 

Observação: Enumere cada resposta de acordo com o número da questão   

 

Pau dos Ferros – RN, 02/09/2009 

 

 

 

                                                 
6 Los Heraldos Negros, Los anillos fatigados, Los pasos lejanos, Enereida, Espergesia, Amor, Dios, 

Para el Alma Imposible de mi amada,  Amor Prohibido, La cena miserable, XVIII, XXVIII, Yuntas, 
Los nueve monstruos, Piedra negra sobre una piedra blanca, Los dados Eternos, Masa, España 
Aparta de mí Este Cáliz. 
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O texto literário no ensino de espanhol como língua estrangeira: experiências com a 

poesia de César Vallejo 
 
QUESTIONÁRIO I 

Prezado (a) aluno (a), por gentileza, responda esse questionário, como forma de contribuir com a investigação 
acima. Não se preocupe que suas respostas serão utilizadas apenas com o fim de compreender o objeto de estudo 
em questão, sendo sigilosas as suas informações. 
 
I – IDENTIFICAÇÃO               
Nome: _________Octavio____________________________                 Idade:__22___   
Cidade de origem: _ Pau dos Ferros/RN _________________ 
Período          6°             Curso Letras: Habilitação em Língua Espanhola e suas respectivas literaturas 
 
OBS.: Por gentileza, responda cada questão abaixo de acordo com a sua numeração. 
 
II – QUESTÕES 

 

1. Como você definiria a literatura? E a poesia? E o poema? 
 
R: Eu vejo a literatura como um campo de atividade onde é possível ao ser humano 
expressar-se através da linguagem. A poesia é um exemplo de uso artístico da linguagem onde 
há um maior cuidado estilístico selecionando as palavras e expressões que devem servir para 
expressar sentimentos. Tal linguagem poética ganha forma, particularmente, no poema, uma 
composição concreta em prosa ou verso, pertencente a qualquer gênero literário épico, 
dramático ou lírico. 
 
2. Já leu obras literárias em espanhol?  Mencione-as, explicando o contexto de acesso a 
mesmas e respectivas experiências de leitura. 
 
R: Já sim, li várias: “El Cid”, “D. Quijote”, “Como agua para chocolate”, “El Lazarillo de 
Tormes”, “La Celestina”, “La vida es sueño”, “La cautiva”, “El matadero”, etc. Só que nem 
sempre senti gosto pela leitura, porque quando era pedido a leitura de determinada obra, junto 
com a leitura geralmente vinha a elaboração de um artigo, resenha, resumo etc. então sempre 
lia nervoso prestando mais atenção nos pontos analisáveis ao invés de atentar para a beleza da 
obra em si. 
 
3. Você participou da experiência com a leitura com os poemas de César Vallejo em sua 
sala de aula? Comente sobre aspectos positivos e negativos do trabalho da pesquisadora. 
 
R: Sim, participei. Eu gostei da metodologia utilizada, gostei do tom amistoso com que eram 
conduzidas as aulas. Nós líamos os poemas de Vallejo apreciando-os como quem toma uma 
boa taça de vinho percebendo a textura, o aroma, o sabor, em fim, sentindo prazer em apreciar 
as qualidades do texto lido, sem nenhum tipo de pressão ou cobrança. No final de cada leitura, 
nem era necessário que a professora exigisse uma análise, nós comentávamos 
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espontaneamente as nossas impressões, determinado trecho do texto ou alguma ideia que a 
leitura provocou. Foi muito bom.     
 
4. Sobre a escolha dos poemas de César Vallejo selecionados pela pesquisadora7. 
Comente sobre a contribuição destes ou não para a sua formação leitora. 
 
R: César Vallejo é um poeta do século XX e os nossos estudos de literatura (já que estamos 
no 6º período) ainda não haviam contemplado esse importante literato hispano-americano. 
Então, a primeira contribuição que percebo para a minha formação é de estar antecipando o 
estudo de obras que me serão cobradas futuramente. Outra vantagem é de ter conhecido uma 
boa parte da obra poética de um escritor que junto com Neruda e Huidobro representam as 
vozes mais conhecidas e originais da literatura hispano-americana. No que diz respeito à 
seleção dos poemas, eu acredito que a sequência sistemática foi muito boa, porque nos 
permitiu apreender as características do mundo poético de Vallejo, seu profundo apego 
familiar, sua influencia religiosa, suas experiências de dor cotidiana e morte, sua visão de 
mundo como um lugar penitencial sem certeza de salvação, sua solidariedade com pobres e 
desamparados, etc., em fim, nos forneceu um panorama geral da obra de Vallejo.  
 
5. E dos poemas por você selecionados: quais foram e por quê? Caso não tenha 
selecionado comente por quê? 
 
R: Eu preferi não selecionar um poema em particular, porque gostei de todos e acho que cada 
um deles representa uma interface característica da obra poética de Vallejo. Assim, eu prefiro 
me referir a obra poética de César Vallejo em conjunto, quando digo que fiquei fascinado pela 
forma como ele escreve seus poemas, realmente está em igual grandeza com outros literatos 
consagrados como Neruda e Huidobro.  
 
 
 

Observação: Enumere cada resposta de acordo com o número da questão. 

 

Pau dos Ferros – RN, 02/09/2009 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Los Heraldos Negros, Los anillos fatigados, Los pasos lejanos, Enereida, Espergesia, Amor, Dios, 

Para el Alma Imposible de mi amada,  Amor Prohibido, La cena miserable, XVIII, XXVIII, Yuntas, 
Los nueve monstruos, Piedra negra sobre una piedra blanca, Los dados Eternos, Masa, España 
Aparta de mí Este Cáliz. 
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O texto literário no ensino de espanhol como língua estrangeira: experiências com a 

poesia de César Vallejo 
 

QUESTIONÁRIO I 

Prezado (a) aluno (a), por gentileza, responda esse questionário, como forma de contribuir com a investigação 
acima. Não se preocupe que suas respostas serão utilizadas apenas com o fim de compreender o objeto de estudo 
em questão, sendo sigilosas as suas informações. 
 
I – IDENTIFICAÇÃO 
                                
Nome: _________Rocío____________________                 Idade:__24___   
Cidade de origem: __ Pau dos Ferros/RN __ 
Período –     6°           Curso Letras: Habilitação em Língua Espanhola e suas respectivas 
literaturas 
 
OBS.: Por gentileza, responda cada questão abaixo de acordo com a sua numeração. 
 

II – QUESTÕES 

 

1. Como você definiria a literatura? E a poesia? E o poema? 
 
R: Definiria literatura como a arte de criar e recriar milhões de textos datados de variadas 
épocas. Poesia seria uma arte na qual é utilizada a linguagem humana. Já poema para mim é 
uma obra poética apresentada por versos e na mesma podem ser constituídos de temas 
diversos. 
 
2.  Já leu obras literárias em espanhol?  Mencione-as, explicando o contexto de acesso a 
mesmas e respectivas experiências de leitura.  
 
R: Já li sim muitas obras em espanhol como: La Celestina, El cantar de Mio Cid, Don Quijote 
de la Mancha e etc. O acesso a essas obras não foi fácil, no entanto tivemos que comprá-los 
ou mesmo até fazer fotocopias. As experiências adquiridas com estas leituras foram boas e 
muito cansativas, pois por tratar de alguns destes livros terem em sua linguagem o espanhol 
arcaico tiveram algumas dificuldades em relação ao entendimento dos mesmos. 
 
3. Você participou da experiência com a leitura com os poemas de César Vallejo em sua 
sala de aula? Comente sobre aspectos positivos e negativos do trabalho da pesquisadora. 
 
R: Nas aulas que estive presente posso afirmar que só tiveram pontos positivos. Foi uma 
maneira muito interessante o trabalho realizado pela pesquisadora, pois, nos deu a 
oportunidade de estarmos mais presente com a literatura e ao mesmo tempo podermos 
conhecer e poder apreciar algumas das obras do autor César Vallejo. 
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4. Sobre a escolha dos poemas de César Vallejo selecionados pela pesquisadora8. 
Comente sobre a contribuição destes ou não para a sua formação leitora. 
 
R: Os poemas selecionados foram muito bons. E contribuíram de maneira muito significativa 
para nossa formação. 
  
5. E dos poemas por você selecionados: quais foram e por quê? Caso não tenha 
selecionado comente por quê? 
 
R: Eu selecionei o poema Amor, o motivo pelo qual o escolhi é que gosto de poemas que 
retratam ou que de alguma maneira falam de amor. Isso me encanta muito. E Nochebuena, es 
un poema que has parte del libro Los Heraldos Negros de 1918. Es también un poema que 
charla de amor, entonces fue por esto que yo guste. 
 

 
 
 
Observação: Enumere cada resposta de acordo com o número da questão. 

 

 

 
 
 
 

Pau dos Ferros – RN, 02/09/2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8  Los Heraldos Negros, Los anillos fatigados, Los pasos lejanos, Enereida, Espergesia, Amor, Dios, 

Para el Alma Imposible de mi amada,  Amor Prohibido, La cena miserable, XVIII, XXVIII, Yuntas, 
Los nueve monstruos, Piedra negra sobre una piedra blanca, Los dados Eternos, Masa, España 
Aparta de mí Este Cáliz. 
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O texto literário no ensino de espanhol como língua estrangeira: experiências com a 

poesia de César Vallejo 
 

QUESTIONÁRIO I 

Prezado (a) aluno (a), por gentileza, responda esse questionário, como forma de contribuir com a investigação 
acima. Não se preocupe que suas respostas serão utilizadas apenas com o fim de compreender o objeto de estudo 
em questão, sendo sigilosas as suas informações. 
 
I – IDENTIFICAÇÃO                                
Nome: ___________Juana____________                 Idade:__22___   
Cidade de origem: ________Pau dos Ferros_________  
Período –        6°to                    Curso Letras: Habilitação em Língua Espanhola e suas respectivas literaturas 
 
OBS.: Por gentileza, responda cada questão abaixo de acordo com a sua numeração. 
  
II – QUESTÕES 
 
1. Como você definiria a literatura? E a poesia? E o poema? 
 
R: Literatura é uma representação cultural escrita, é a arte das palavras. A definição de poesia 
e poema para muitos diriam que é a mesma coisa, mas existe diferenças definimos por poesia 
tudo aquilo que é capaz de expressar sentimentos, que é capaz de emocionar e poema é um 
gênero textual constituído por versos e estrofes. Sendo assim todo poema pode ser uma 
poesia, mais nem todas as poesia são poemas. 
  
2.  Já leu obras literárias em espanhol?  Mencione-as, explicando o contexto de acesso a 
mesmas e respectivas experiências de leitura. 
 
R: Algumas das obras literárias em espanhol que eu já li foram: El cantar de mio Cid, 
Lazarillo de Tornes, La Celestina, Pepita Gimenez, La vida es sueño, Cien años de soledad, 
Memórias de mis putas tristes, Don Quijote, etc. Alguns desses livros foram lidos em 
contexto da universidade, outros foram lidos só por prazer. 
  
3. Você participou da experiência com a leitura com os poemas de César Vallejo em sua 
sala de aula? Comente sobre aspectos positivos e negativos do trabalho da pesquisadora. 
 
R: Sim, De pontos positivos durante esse período de pesquisa sobre César Vallejo ministrado 
pela pesquisadora... , são vários, dentre deles posso citar o conhecimento adquirido sobre a 
obra desse autor peruano, a oportunidade de estar analisando vários poemas, entre outros, De 
ponto negativo o que posso citar foi a pouca participação dos alunos. 
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4. Sobre a escolha dos poemas de César Vallejo selecionados pela pesquisadora9. 
Comente sobre a contribuição destes ou não para a sua formação leitora. 
 
R: Todos os poemas analisados tiveram uma enorme contribuição tanto para minha formação 
leitora como também par aminha formação acadêmica, tivemos a oportunidade de conhecer 
vario aspectos da poesia de César Vallejo. 
 
5. E dos poemas por você selecionados: quais foram e por quê? Caso não tenha 
selecionado comente por que? 
 
R: Selecionei apenas um poema que é intitulado “El palco estrecho”, a primeira coisa que me 
chamou a atenção foi o título remetia a algo (palco) que lembrava o teatro, ao ler o poema o 
contexto também chamou minha atenção. 
 
 
 
Observação: Enumere cada resposta de acordo com o número da questão. 
 
 

Pau dos Ferros – RN, 02/09/2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Los Heraldos Negros, Los anillos fatigados, Los pasos lejanos, Enereida, Espergesia, Amor, Dios, 

Para el Alma Imposible de mi amada,  Amor Prohibido, La cena miserable, XVIII, XXVIII, Yuntas, 
Los nueve monstruos, Piedra negra sobre una piedra blanca, Los dados Eternos, Masa, España 
Aparta de mí Este Cáliz. 
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O texto literário no ensino de espanhol como língua estrangeira: experiências com a 

poesia de César Vallejo 
 
QUESTIONÁRIO I 

Prezado (a) aluno (a), por gentileza, responda esse questionário, como forma de contribuir com a investigação 
acima. Não se preocupe que suas respostas serão utilizadas apenas com o fim de compreender o objeto de estudo 
em questão, sendo sigilosas as suas informações. 
 
I – IDENTIFICAÇÃO                                
Nome: ______Mário ____                 Idade:__25 _   
Cidade de origem: ____Francisco Dantas ______________  
Período –        6°to         Curso Letras: Habilitação em Língua Espanhola e suas respectivas literaturas 
 
OBS.: Por gentileza, responda cada questão abaixo de acordo com a sua numeração. 
  
II – QUESTÕES 

 

1. Como você definiria a literatura? E a poesia? E o poema? 
 
R: A literatura é a arte da palavra, a poesia é algo que emociona e produz sensibilidade, 
poema é um gênero textual constituído por estrofes e versos.  
 
2.  Já leu obras literárias em espanhol?  Mencione-as, explicando o contexto de acesso a 
mesmas e respectivas experiências de leitura.  
 
R: Sim, algumas obras como: Don Quijote de la mancha, El Cantar del Mio Cid, poesia 
gauchesca, poemas de São João da Cruz, E essas obras foram lidas nas aulas de literatura 
espanhola e literatura hispano-americana. 
 
3. Você participou da experiência com a leitura com os poemas de César Vallejo em sua 
sala de aula? Comente sobre aspectos positivos e negativos do trabalho da pesquisadora. 
 
R: Sim participei, Os pontos positivos foram: conhecer as obras de César Vallejo e um pouco 
da cultura peruana. Os pontos negativos foram: a pouca participação dos alunos nas aulas. 
 
4. Sobre a escolha dos poemas de César Vallejo selecionados pela pesquisadora10. 
Comente sobre a contribuição destes ou não para a sua formação leitora. 

                                                 
10 Los Heraldos Negros, Los anillos fatigados, Los pasos lejanos, Enereida, Espergesia, Amor, Dios, 

Para el Alma Imposible de mi amada,  Amor Prohibido, La cena miserable, XVIII, XXVIII, Yuntas, 
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R: Esses poemas foram importantes para nossa formação, uma vez que estudamos as obras da 
literatura hispano-americana. 
 
5. E dos poemas por você selecionados: quais foram e por quê? Caso não tenha 
selecionado comente por que?  
 
R: Os poemas eu selecionei, foram: Setiembre e España, aparta de mí este cáliz. 
Esses poemas foram selecionados por mim devido o contexto que eles trazem. 
 
 
Observação: Enumere cada resposta de acordo com o número da questão. 
 
 

Pau dos Ferros – RN, 02/09/2009 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
Los nueve monstruos, Piedra negra sobre una piedra blanca, Los dados Eternos, Masa, España 
Aparta de mí Este Cáliz. 
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O texto literário no ensino de espanhol como língua estrangeira: experiências com a 

poesia de César Vallejo 
 

QUESTIONÁRIO I 

Prezado (a) aluno (a), por gentileza, responda esse questionário, como forma de contribuir com a investigação 
acima. Não se preocupe que suas respostas serão utilizadas apenas com o fim de compreender o objeto de estudo 
em questão, sendo sigilosas as suas informações. 
 
I – IDENTIFICAÇÃO                                
Nome: ___Angélica               Idade: 28  
Cidade de origem: Luís Gomes 
Período 6 º              Curso Letras: Habilitação em Língua Espanhola e suas respectivas literaturas 
 
OBS.: Por gentileza, responda cada questão abaixo de acordo com a sua numeração. 
  

II – QUESTÕES 

1. Como você definiria a literatura? E a poesia? E o poema? 
 
R: Literatura é expressão. Creio que não palavras prontas para defini-la. A literatura está em 
tudo, em uma conversa na calçada, nos livros, nas pessoas. Creio que a poesia é o que 
sentimos e colocamos no papel ou expressamos oralmente. Não há bem o que explicar, é 
apreciar ou não. Pode ser aquilo que sentimos no momento ou algo que fingimos sentir. A 
poema é a concretização da poesia. 
 
2.  Já leu obras literárias em espanhol?  Mencione-as, explicando o contexto de acesso a 
mesmas e respectivas experiências de leitura. 
 
R: Sim. Lemos El Lazarillo de Tormes, Como água para chocolate, El cantar de mio Cid, la 
celelestina, la vida es sueño, Martín fierro, Dom Quijote, Pepita Jimenez. Todos eles foram 
parte do processo de avaliação das disciplinas de Língua e Literatura. No caso da Literatura, 
líamos de acordo com a Escola Literária que estávamos estudando. Porém, mesmo sendo 
livros obrigatórios, nos encantamos por eles e acabou sendo uma leitura prazerosa. 
 
3. Você participou da experiência com a leitura com os poemas de César Vallejo em sua 
sala de aula? Comente sobre aspectos positivos e negativos do trabalho da pesquisadora. 
 
R:  Participei e gostei muito. Tive a oportunidade de ouvir a entonação de um poema. Tive 
contato não só com a poesia, mas com a cultura do poeta. Os temas eram bastante 
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diversificados, porém o autor sempre deixava transparecer sua alma ou de um “eu lírico”. O 
único aspecto negativo foi a participação um tanto falha por parte dos alunos. 
 
4. Sobre a escolha dos poemas de César Vallejo selecionados pela pesquisadora11. 
Comente sobre a contribuição destes ou não para a sua formação leitora. 
 
R: Além de ampliar o vocabulário, nos colocou em contado e apreciação com o estilo do 
poeta, cultura de seu país,  

 
 
5. E dos poemas por você selecionados: quais foram e por quê? Caso não tenha 
selecionado comente por quê? 
 
R: Os temas que mais me tocaram Amor, Amor Prohibido,  Para el alma imposible de mi 
amada. 
 
 
Observação: Enumere cada resposta de acordo com o número da questão 

 
 

Pau dos Ferros – RN, 02/09/2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Los Heraldos Negros, Los anillos fatigados, Los pasos lejanos, Enereida, Espergesia, Amor, Dios, 

Para el Alma Imposible de mi amada,  Amor Prohibido, La cena miserable, XVIII, XXVIII, Yuntas, 
Los nueve monstruos, Piedra negra sobre una piedra blanca, Los dados Eternos, Masa, España 
Aparta de mí Este Cáliz. 
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O texto literário no ensino de espanhol como língua estrangeira: experiências com a 
poesia de César Vallejo 

 

QUESTIONÁRIO I 

Prezado (a) aluno (a), por gentileza, responda esse questionário, como forma de contribuir com a investigação 
acima. Não se preocupe que suas respostas serão utilizadas apenas com o fim de compreender o objeto de estudo 
em questão, sendo sigilosas as suas informações. 
 
I – IDENTIFICAÇÃO 
Nome: _______Rosa____________________________                 Idade:_26__   
Cidade de origem: ____ ___ _____Porta Alegre_______________  
Período                                           Curso: Letras “Habilitação: Língua Espanhola” 
 
OBS.: Por gentileza, responda cada questão abaixo de acordo com a sua numeração. 
 
II – QUESTÕES 

1. Como você definiria a literatura? E a poesia? E o poema? 
 
R: Literatura para mim é toda manifestação artística, seja ela escrita ou não como pinturas, 
escultura, etc. e a função dela é nos entreter, fazer - nos esquecer a nossa realidade e imaginar 
como a vida poderia ser. Além de nos encantar com sua forma e expressões. A literatura não é 
história, não podemos te-la com esse tipo de fonte. Pois ela conta a história não como 
realmente ocorreu, mas como deveria ter acontecido. É ela que nos permite sonhar, e 
acreditarmos que os sentimentos existem e que mora dentro de nós. Ela é mais do que simples 
palavras em um papel, ela é toda a expressão de uns sentimentalismos, e que só nos é 
permitido adentrar nesse mundo devido a sua verossimilhança com o real. 
 A poesia é tudo aquilo que nos encanta, seja um por do sol, um olhar, uma palavra, o sorriso 
de uma criança e é claro as palavras que bem proferidos transforma o mundo ou o nosso 
pequeno mundo. 
E o poema é a materialização da poesia em palavras é todo sua estrutura, forma, estilo é a 
leitura do poema que chegamos a entrar no mundo da poesia, com o seu poder encantador. 
A poesia é tudo aquilo que nos encanta, seja um por de sol, um olhar, uma palavra, o sorriso 
de uma criança e é claro as palavras que bem proferidas transformam o mundo. E o poema é a 
materialização da poesia em palavras é toda sua estrutura, forma, estilo, é a leitura do poema 
com o que chegamos a entrar no mundo da poesia, com o seu poder encantador.  
 
2.  Já leu obras literárias em espanhol? Mencione-as, explicando o contexto de acesso a 
mesmas e respectivas experiências de leitura. 
 
R: Sim, Lazarrillo de Tormes, Pepita Guimenez, El beso, alguns resumos de obras como El 
contar del Mio Cid, La Celestina, Martín  Fierro, Don Quijote, algumas lendas de Gustavo 
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Adolfo Bécquer, varias poesias de Pablo Neruda,  Juana de Ibarbourou, , San Juan de la cruz, 
Pablo Neruda: aquele livro 20 poemas de amor e uma canção desesperada, Juana eu li varias 
não mi lembro todas, mas "El Dulce milagro", Lo que soy para ti,  La hora, Um poeta Franco, 
li uma que é "Versos para ti, simplesmente poesia, San Juan "Noche oscura de mi alma", ah 
Jose Martin. Algumas na faculdade outras não. As poesias de Neruda em casa e de Juana 
também. Don Quijote em casa olha esse poeta foi que nos estudamos na faculdade mas eu lia 
mais em casa. 
 
3. Você participou da experiência com a leitura com os poemas de César Vallejo em sua 
sala de aula? Comente sobre aspectos positivos e negativos do trabalho da pesquisadora. 
 
R: Sim participei. Assim mi parecia uma pesquisa inovadora onde o pesquisador queria 
observar a nossa reação ou ler as poesias ou poemas e não simplesmente de esmiuçar o poema 
como é de costume. 
Porque penso isso? As perguntas eram mais direcionadas a como nós alunos nos sentíamos 
em torno do poema lido mas não sempre tentava de esmiuçar como era de costume então me 
senti um pouco perdida senti falta da vida do poeta de sua escola, seu estilo. 
 
4. Sobre a escolha dos poemas de César Vallejo selecionados pela pesquisadora12. 
Comente sobre a contribuição destes ou não para a sua formação leitora. 
 
R: Bom, acredito que as escolhas feitas foram proveitosas porque enquanto pesquisadora sabe 
qual o melhor poema para se trabalhar junto com os alunos sé foi a partir dessa experiência 
que comecei a ter um olhar mais direcionado pela poesia, pois acredito que tanto a poesia 
como qualquer outra expressão literária é preciso antes nos emocionar para então 
compreender o seu verdadeiro sentido, ou seja, sua interpretação é lógica e subjetiva, as aulas 
e a poesia contribuíram sim, pois são experiências que nos enriquece tanto nossa vida 
profissional quanto pessoal, pois o que seria do mundo sem as poesias e os poemas. 
 
5. E dos poemas por você selecionados: quais foram e por quê? Caso não tenha 
selecionado comente por quê? 
 
R: Nochebuena, porque me encanta as coisas da noite os seus mistérios. 
 

Observação: Enumere cada resposta de acordo com o número da questão. 

 

 

Pau dos Ferros – RN, 02/09/2009 

 

 

 

 

                                                 
12 Los Heraldos Negros, Los anillos fatigados, Los pasos lejanos, Enereida, Espergesia, Amor, Dios, Para el 

Alma Imposible de mi amada, Amor Prohibido, La cena miserable, XVIII, XXVIII, Yuntas, Los nueve 
monstruos, Piedra negra sobre una piedra blanca, Los dados Eternos, Masa, España Aparta de mí Este Cáliz 
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O texto literário no ensino de espanhol como língua estrangeira: experiências com a 

poesia de César Vallejo 
 

QUESTIONÁRIO I 

Prezado (a) aluno (a), por gentileza, responda esse questionário, como forma de contribuir com a investigação 
acima. Não se preocupe que suas respostas serão utilizadas apenas com o fim de compreender o objeto de estudo 
em questão, sendo sigilosas as suas informações. 
 
I – IDENTIFICAÇÃO 

Nome: ______Jorge ____________                 Idade:_25__   

Cidade de origem: ____ ___ _____Pau dos Ferros_______________  

Período 5 º                    Curso: Letras “Habilitação: Língua Espanhola” 

 

OBS.: Por gentileza, responda cada questão abaixo de acordo com a sua numeração. 
                         

II – QUESTÕES 

 

1. Como você definiria a literatura? E a poesia? E o poema? 
 

R: Para mim a literatura seria a arte de criar e recriar textos, ou de compor ou estudar textos 
artísticos e/ou escritos, de todos os períodos históricos de determinada civilização. Assim 
definiria literatura. Já a poesia consiste no arranjo harmônico das palavras, organizado em 
versos, com sonoridades. O poema é a especificidade da poesia, podendo falar de amor, 
tristeza, ódio.  
 
2.  Já leu obras literárias em espanhol? Mencione-as, explicando o contexto de acesso a 
mesmas e respectivas experiências de leitura. 
 
R: Sim já li, Don Quijote, Lazarrillo de Tormes, Pepita Guimenez, alguns outras como El 
contar del Mio Cid, La Celestina, Martín  Fierro, Juana de Ibarbourou, dentre outras. Só na 
universidade. 
 
3. Você participou da experiência com a leitura com os poemas de César Vallejo em sua 
sala de aula? Comente sobre aspectos positivos e negativos do trabalho da pesquisadora. 
 
R: Sim, participei. Só que por questões de tempo ou ter que assistir a outras aulas de 
disciplinas que tinha que levar eu faltei a alguns encontros, mas eu gostei, mesmo no inicio 
achando a poesia um pouco difícil e complicado, pois não tenho costume de ler poesia foi um 
desafio e eu acho que o tempo.  
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4. Sobre a escolha dos poemas de César Vallejo selecionados pela pesquisadora13. 
Comente sobre a contribuição destes ou não para a sua formação leitora. 
 
R: Sim eu gostei achei interessante algo novo para mim e sim contribuiu, pois esteve em 
contato com a leitura e a pronuncia em espanhol, agora o tempo foi muito pouco.  
 
 
5. E dos poemas por você selecionados: quais foram e por quê? Caso não tenha 
selecionado comente por quê? 
 
R: De maneira geral gostei dos poemas que estudamos em sala de aula, pois fiquei intrigado 
com a linguagem que Vallejo utilizava em sua poesia.   
 

 

Observação: Enumere cada resposta de acordo com o número da questão. 

 

Pau dos Ferros – RN, 02/09/2009 

 
 

  
 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
13 Los Heraldos Negros, Los anillos fatigados, Los pasos lejanos, Enereida, Espergesia, Amor, Dios, Para el 

Alma Imposible de mi amada, Amor Prohibido, La cena miserable, XVIII, XXVIII, Yuntas, Los nueve 
monstruos, Piedra negra sobre una piedra blanca, Los dados Eternos, Masa, España Aparta de mí Este Cáliz. 
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Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 11.161, DE 5 DE AGOSTO DE 2005. 

Dispõe sobre o ensino da língua espanhola.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

 Art. 1o O ensino da língua espanhola, de oferta obrigatória pela escola e de matrícula 
facultativa para o aluno, será implantado, gradativamente, nos currículos plenos do ensino 
médio. 

 § 1o O processo de implantação deverá estar concluído no prazo de cinco anos, a partir da 
implantação desta Lei. 

§ 2o É facultada a inclusão da língua espanhola nos currículos plenos do ensino fundamental 
de 5a a 8a séries. 

 Art. 2o A oferta da língua espanhola pelas redes públicas de ensino deverá ser feita no 
horário regular de aula dos alunos. 

 Art. 3o Os sistemas públicos de ensino implantarão Centros de Ensino de Língua 
Estrangeira, cuja programação incluirá, necessariamente, a oferta de língua espanhola. 

Art. 4o A rede privada poderá tornar disponível esta oferta por meio de diferentes estratégias 
que incluam desde aulas convencionais no horário normal dos alunos até a matrícula em 
cursos e Centro de Estudos de Língua Moderna. 

Art. 5o Os Conselhos Estaduais de Educação e do Distrito Federal emitirão as normas 
necessárias à execução desta Lei, de acordo com as condições e peculiaridades de cada 
unidade federada. 

Art. 6o A União, no âmbito da política nacional de educação, estimulará e apoiará os sistemas 
estaduais e do Distrito Federal na execução desta Lei. 

 Art. 7o Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Brasília, 5 de agosto de 2005; 184o da Independência e 117o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Fernando Haddad 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 8.8.2005. 

 


