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O JORNAL COMO RECURSO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO NO ENSINO DA 
CIÊNCIA POLÍTICA 

Alexandre de Castro1 
 

Disse a Adélia Prado: Não quero faca nem queijo; 
quero é fome. A fome dos alunos, sua curiosidade, 
não deseja comer o queijo que os programas lhes 

oferecem. Então, não seria possível uma experiência 
de aprendizagem baseada na fome? O fracasso das 

instituições de ensino tem a ver com isso: elas 
oferecem uma comida que os alunos não querem 

comer... 
Gilberto Dimenstein 

Rubem Alves 
 
Todo início de ano letivo é tomado pela expectativa diante da nova turma que ingressa 

na universidade e, como docente universitário, é cada vez mais preocupante a pouca 
intimidade dos calouros com relação a determinadas disciplinas, preocupante, sobretudo, pela 
falta do hábito da leitura. 

A expectativa de que no Ensino Superior, o processo de ensino possa proporcionar 
condições para uma educação que leve à formação de um profissional apto a exercer os seus 
direitos de cidadão, levou-nos a desenvolver um trabalho com recursos didáticos que, a nosso 
ver, despertam novas perspectivas de apreensão do conhecimento e do mundo. O que 
propomos aqui é a retomada deste projeto. Baseado numa experiência de resultados 
satisfatórios, publicados por ocasião de dois eventos O jornal como recurso didático-
pedagógico no Curso de Direito (2008) e Os artigos de jornais no ensino do Direito 
Constitucional (2007), apresentavam resultados de um projeto desenvolvido por ocasião do 
ensino do Direito Constitucional, numa Instituição de Ensino Superior no interior do Estado 
de São Paulo entre os anos de 2005 a 2009, onde artigos de jornais foram utilizados na 
transmissão do conhecimento. 

Nessa perspectiva, acreditamos que o trabalho em sala de aula, agora aplicada na 
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Unidade Universitária de Paranaíba, voltada 
para disciplina de Ciência Política, com artigos de jornal (anteriormente utilizados no ensino 
do Direito Constitucional) abre as possibilidades para se trabalhar temáticas e propostas de 
maneira interdisciplinar, tornando as aulas dinâmicas e provocadoras, na intenção de despertar 
                                                           
1 Bacharel em Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia e Ciências - Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho” – UNESP/Marília, 1995. Bacharel em Direito pelo Centro Universitário “Eurípides” de Marília 
– UNIVEM /Marília, 2001. Mestre em Direito pelo Programa de Pós Graduação em Direito - Centro 
Universitário “Eurípides” de Marília – UNIVEM/Marília, 2005. Atualmente é Professor de Ciência Política da 
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul-UEMS – Unidade Universitária de Paranaíba/MS. 
adrecas@ibest.com.br 

mailto:adrecas@ibest.com.br
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o gosto pela leitura, oferecendo, sobretudo aos calouros “uma comida que os alunos queiram 
comer”. 

 
[...] toda a minha educação era nutrida com a notícia. O que me ligava à 
educação era a notícia. Quando eu estava na escola, o que me ensinavam era 
tão distante daquele mundo da sensibilidade... Lembro que eu acompanhava 
a questão da África do Sul, acompanhava toda formação do Estado de Israel, 
a agitação política no Brasil – isso tudo me fascinava. Mas, na escola, só me 
ensinavam, e aqui vou caricaturar, o vovô viu a uva. Eu não era medido pela 
sensibilidade que tinha com o conhecimento do mundo [...] o vovô viu a uva 
não me ajudava a entender o que eu estava sentindo em relação ao mundo. 
(DIMENSTEIN; ALVES, 2003, p. 18-19, grifos do autor). 

 
Incentivo à leitura, melhor entendimento dos conceitos trabalhados pelos autores 

ministrados no transcorrer do curso, além da transmissão do conhecimento estão nos objetivos 
desta proposta didática. 

Neste texto a questão da educação não será resolvida. Longe de qualquer pretensão 
neste sentido, a proposta de uma metodologia nada convencional no campo da Ciência 
Política – a utilização de artigos de jornais nas discussões do conteúdo programático – tem 
por finalidade, primeiro, utilizar dos artigos de jornal como instrumento de compreensão dos 
conceitos que envolvem a temática da política e, segundo, despertar o aluno para o hábito da 
leitura. Pois: 

 
[...] tinha experiência das informações sem significado, sem utilidade. Aí 
vem o jornal. E o jornal o que é? É dar informação que, supostamente, têm 
algum significado para o leitor. [...] mais significado para o cotidiano do 
leitor [...] (DIMENSTEIN; ALVES, 2003, p. 28). 

  
Portanto, a partir das leituras dos textos de Ciência Política discutidos em sala de aula, 

procuraremos envolver o aluno na significação de seu cotidiano, ou seja, estabelecer uma 
relação entre a Ciência Política e o cotidiano dos alunos, mediada pelos artigos de jornais, 
despertando interesse pelos temas políticos e o gosto pela leitura. 

Para o desenvolvimento da proposta de uma nova didática no ensino da Ciência 
Política, se faz necessário uma pesquisa diária em periódicos, resultando numa verdadeira 
garimpagem dos artigos, opiniões, resenhas, etc., que guardam estreita relação com o 
conteúdo da disciplina a ser ministrado. 

Nada mais significativo nesse sentido do que os jornais. Editoriais, opiniões, debates, 
notas etc. numa infinidade de material, com publicação diária diretamente relacionada aos 
temas da política. 

A pesquisa e análise do material a ser utilizado em sala são abundantes graças a dois 
jornais de circulação nacional: A Folha de São Paulo e O Estado de S. Paulo. A garimpagem 
do material se dá de forma diária: procura-se por temas pertinentes a Política, depois a leitura, 
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discussão e viabilidade da utilização do artigo no trabalho em sala de aula. O material é 
separado, recortado, lido e seu conteúdo refletido. Se aprovado, é arquivado. Após seleção, 
aguarda-se a oportunidade de apresentar o material garimpado. Para isto xerocopiamos o 
artigo escolhido no número necessário de tal forma que cada aluno tenha em mãos o artigo a 
ser discutido. 

Os momentos não tardam a chegar ao transcorrer do desenvolvimento do conteúdo da 
disciplina.  

Já em sala, a dinâmica obedece ao seguinte rito: discorre-se sobre a temática política e, 
em seguida, um dos alunos lê o artigo em voz alta, para que se obtenha uma visão global de 
seu conteúdo. 

Uma vez realizada essa etapa da leitura, parte-se para outra de “[...] compreensão como 
“uma forma de diálogo” entre [leitores] e autor, por meio do texto já escrito para se 
reproduzirem significados e sentidos e que envolve a história de leitura [dos leitores] e do 
texto.” (BAKHTIN, 1981, p. 132 apud MORTATTI, 1999, p. 71). 

Esta etapa busca despertar algo com que o aluno possa estabelecer uma relação entre a 
política e suas consequências no meio social, mas algo que demonstre efetivamente uma 
relação existente entre os princípios e conceitos políticos lidos, discutidos e estudados na 
disciplina e sua relação com o cotidiano. Despertar para a relação existente entre o dia a dia e 
política. 

A título de exemplificação, para que nosso projeto possa ser melhor compreendido, 
trouxemos para esta comunicação exemplos no sentido de esclarecer o funcionamento da 
dinâmica da utilização deste recurso em sala de aula. 

Comecemos por um dos temas caros à sociedade brasileira: a liberdade. A temática da 
liberdade aparece na leitura e discussão dos capítulos de Sobre a liberdade (1991), de John 
Stuart Mill, que consta do Plano de Ensino da primeira série do Curso. Ao desenvolvermos o 
conteúdo a respeito do tema da liberdade na opinião do autor, ressaltamos sua preocupação 
com relação à interferência, seja do Estado, seja de outros indivíduos, na esfera de liberdade 
do cidadão que, por sua vez requer dupla proteção “[...] contra a tirania do magistrado 
[Estado] ainda o amparo contra a tirania da opinião e do sentimento dominantes [...] (MILL, 
1991, p. 48).” 

Durante a discussão do capítulo um da obra Sobre a liberdade (1991), onde o problema 
da liberdade individual está colocado, não nos é possível pensar o alcance da proposta de Mill 
(1991), num país como o Brasil que historicamente enfrenta sérias dificuldades na imposição 
da liberdade individual, “acostumado” com golpes e ditaduras. 

Durante a leitura do capítulo, momento no qual realizamos a intelecção do texto, 
essencial para o desenvolvimento do conteúdo de acordo com a visão do autor, sempre 
motivamos os alunos para interferências.  

Para uma minoria de calouros, que tem conhecimento dos vinte e um anos da recente 
falta de liberdade na história do Brasil, o fato de termos eleições livres, liberdade de expressão 
assegurada pela Constituição Federal de 1988 poderia afirmar, de acordo com a leitura do 
texto de Mill (1991), tratar-se de um país com liberdade, ainda que carecêssemos de ajustes 
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no âmbito de nossa recente democracia. Propositalmente aguardamos a manifestação e 
interferência da maior quantidade de alunos possível, ouvimos suas opiniões sobre o tema, 
permitimos o debate entre si. Quando os argumentos parecem cessar, é momento de introduzir 
o artigo de jornal. 

Esclarecemos que a liberdade para o autor discutido tem dupla preocupação: resguardar 
o cidadão da tirania dos governantes, além de: 

 
[...] um limite à legitima interferência da opinião coletiva com a 
independência individual. E achar esse limite, e mantê-lo contra usurpações, 
é indispensável tanto a uma boa condição dos negócios humanos como à 
proteção contra o despotismo político. (MILL, 1991, p. 49). 

  
Após uma breve retomada da essência do pensamento do autor, distribuímos uma 

reprodução xerográfica do artigo intitulado Escola põe chip em uniforme para pai monitorar 
estudante (2012), especialmente selecionado para esta aula sobre a liberdade, que trata 
exatamente da interferência do poder público, com anuência da sociedade, numa clara 
interferência da liberdade individual. O conteúdo do artigo de jornal narra o seguinte fato: 

 
O Centro de Ensino Médio Samambaia 414, do governo do Distrito Federal, 
adotou há duas semanas um chip que, costurado ao uniforme dos estudantes, 
identifica a entrada e saída dos adolescentes. Assim que ele entra na escola, 
uma mensagem SMS é enviada ao celular do pai ou responsável – outra 
mensagem é encaminhada na saída. (FOREQUE, 2012, p. C4). 

 
A solução encontrada para controlar a frequência de alunos numa escola do governo do 

Distrito Federal foi justamente esta: interferir na liberdade de seus alunos. Pode parecer um 
fato de somenos importância carregar um chip na gola de camisa para informar aos pais e 
responsáveis onde as crianças estão, mas do ponto de vista da liberdade trata-se de uma grave 
violação. “Entre os alunos, a reação não foi positiva, ninguém gostou [...] os pais, de outro 
lado, comemoram [...]” (FOREQUE, 2012, p. C4, grifo nosso).  

Sem dúvida que os pais ficam mais tranquilos sabendo imediatamente onde andam seus 
filhos, ainda mais diante de uma crescente situação de violência na qual vivemos atualmente 
no país. Mas violar a liberdade de ir e vir de crianças e adolescentes seria melhor solução para 
o caso? Controlar nossos filhos por meio eletrônico é acostumá-los, sobretudo naturalizar, a 
intromissão e a invasão em sua liberdade. Ao socializar futuros adultos, acostumá-los a esta 
interferência, criamos a probabilidade destes futuros pais reproduzirem mais tarde com seus 
próprios filhos, abrindo espaço para futuras gerações de nossa sociedade encarar ou conceber 
o direito de liberdade (ou sua falta) de forma bastante relativizada. 

Uma das consequências do debate em sala de aula, levantadas por jovens surpresos com 
a direção tomada pela iniciativa de controle de frequência escolar com chip, foi o curioso fato 
de que o projeto não foi adiante, não por causa de um debate a respeito da interferência na 
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liberdade dos alunos, mas sim por problemas de natureza técnica, apresentada num segundo 
recorte de jornal distribuído durante as discussões. 

 
Implantado de forma experimental em 2011, o projeto previa monitorar 17 mil 
alunos de 25 escolas municipais em 2012 [...] mas sequer começou a funcionar 
em alguns colégios. [...] não houve monitoramento porque os equipamentos 
necessários não foram instalados “por falta de local adequado”, disse a diretora 
Elisabete Moreira. (BITTENCOURT, 2013, p. 3). 

 
Totalmente alheia à discussão da liberdade, este primeiro exemplo procura chamar 

atenção para uma discussão política mais profunda a respeito desta garantia constitucional, 
sobretudo num país que ainda demonstra pouca intimidade com o exercício de ir, vir e 
externalizar pensamento, onde o poder público impõe regras (escola) com anuência de parte 
da sociedade (pais de alunos) o que demonstra que ainda temos muito a discutir com respeito 
a nossa democracia. 

Um segundo autor trabalhado na disciplina de Ciência Política no transcorrer do período 
letivo é Alexis de Tocqueville. Em seu livro A democracia na América (2010) encontramos 
mais discussões bastante significativas para estimularmos debates a respeito de outra 
liberdade no contexto brasileiro: a liberdade de imprensa. 

O procedimento didático é o mesmo. Fazemos a intelecção do texto previamente 
indicado para a leitura dos alunos e, na medida em que as discussões do texto avançam, 
instigamos observações e intervenções dos alunos, até o momento em que parece ter chegado 
um consenso a respeito da temática. Nesse instante novamente lançamos mão do artigo de 
jornal. 

Dos remédios para salvaguardar a liberdade, aventados por Tocqueville no interior da 
sociedade americana, aqui no segundo exemplo só ressaltaremos a liberdade de imprensa, e 
neste sentido é que o pensamento de Tocqueville se faz necessário para uma comparação à 
situação brasileira. 

Acreditava Tocqueville residir nas opiniões publicadas e discutidas a capacidade de 
buscar a verdade por intermédio da reflexão, pois a “[...] liberdade da imprensa não faz sentir 
o seu poder apenas sobre opiniões políticas, mas ainda, sobre todas as opiniões dos homens. 
Não modifica somente leis, mas os costumes.” (TOCQUEVILLE, 2010, p. 143). 

Após a leitura e discussão dos argumentos colocados pelo autor se faz necessário a 
presença do artigo de jornal para exemplificar de como a liberdade de imprensa no Brasil, 
país que possui a liberdade como um de seus pilares na manutenção e aprimoramento de sua 
democracia, vem sofrendo sérias restrições, porém imperceptíveis à maioria dos brasileiros.  

E o perigo encontra-se na proibição, imposta por magistrado do Distrito Federal, de o 
jornal O Estado de S. Paulo “[...] publicar reportagens que contenham informações da 
Operação Faktor, mais ainda conhecida como Boi Barrica [...]” (RECONDO, 2009, p. 01), 
operação esta com o dever de investigar Fernando Sarney, suspeito de prática de “caixa dois” 
durante a campanha de sua irmã, Roseana Sarney, na disputa eleitoral para o governo do 
Estado do Maranhão, em 2006. Como agravante de que o magistrado em questão “[...] 
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desembargador Dácio Vieira, que concedeu a liminar a favor de Fernando Sarney, é do 
convívio social da família Sarney [...]” (COLÓN; RANGEL, 2009, p. 01). 

A capacidade de censura imposta por políticos e juiz, demonstrada pelo episódio acima, 
levam o corpo discente a uma reflexão mais crítica e despertam a consciência da fragilidade 
democrática na qual nos encontramos no Brasil. Retornamos ao texto para esclarecer, ainda 
mais, a grave questão brasileira: 

 
Num país onde reina ostensivamente o dogma da soberania, do povo, a 
censura não é apenas um perigo, mas ainda, um grande absurdo. [...] A 
soberania de um povo e a liberdade da imprensa são, pois, duas coisas 
inteiramente correlatas. (TOCQUEVILLE, 2010, p. 144-145). 

 
Não obstante, despertados para o problema da censura na imprensa após a leitura do 

artigo de jornal e a necessidade e importância deste veículo colocado pelo autor, os alunos 
imediatamente estabelecem uma relação com outras disciplinas do curso, como foi o caso da 
matéria apresentada em Instituições Políticas Brasileiras, onde leram e discutiram textos de 
Oliveira Vianna (1974), trazendo para as discussões o papel da formação dos clãs familiares e 
eleitorais e suas consequências para a política brasileira. Além da leitura de Autoritarismo e 
democratização (1975), de Fernando Henrique Cardoso (1975, p. 185-186, grifo do autor), ao 
afirmar que no combate ao autoritarismo é fundamental “[...] compatibilizar um conjunto de 
liberdades básicas [...] com um mundo que aparentemente continuará sendo dominado pelas 
grandes burocracias. [...] em qualquer Estado é preciso forçar a liberdade de informação.” 

Por ser uma proposta recente, a leitura de artigos de jornais no ensino da Ciência 
Política, nos apresenta alguns resultados. Primeiro, despertou os alunos para os conceitos 
apresentados nas obras clássicas da Ciência Política e sua estreita relação com problemas que 
acontecem eu seu cotidiano, fixando a aprendizagem. Segundo, a possibilidade de estabelecer 
uma relação entre política e demais disciplinas ministradas durante o curso. 

 
Referências 
 
BITTENCOURT, M. Cidade da BA abandona projeto de uniforme com chip. Folha de S. 
Paulo, São Paulo, 19 out. 2013. Cotidiano, Caderno 6, p. 3. 
 
CARDOSO, F. H. Autoritarismo e democratização. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1975. 
 
CASTRO, A.; CASTRO, R. M. de. Os artigos de jornais no ensino do direito constitucional. 
In: XVI Encontro preparatório para o Congresso Nacional do CONPEDI, Campos dos 
Goytacazes/RJ. Anais do XVI Encontro preparatório para o Congresso Nacional do 
Conselho Nacional de Pesquisa e Pós Graduação em Direito. Campos do Goytacazes/RJ, 
2007. 1 CD-ROM. ISBB 978-85-87995-89-6. p. 1546-1556. 
 



O JORNAL COMO RECURSO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO NO ENSINO DA CIÊNCIA POLÍTICA 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 256 

CASTRO, A. O jornal como recurso didático-pedagógico no curso de direito. In: 4º 
Seminário Nacional. O professor e a leitura do jornal. 2008, Campinas/SP. Anais do 4º 
Seminário Nacional. O professor e a leitura do jornal. Campinas/SP, 2008. ISSN 1808-
5040.1 CD-ROM. p. 1-9. 
 
CÓLON, L; RANGEL, R. Juiz que determinou censura é próximo de Sarney e Agaciel. O 
Estado de S. Paulo, 31 JUL. 2009. Disponível em 
<http://www.estadao.com.br/noticiasqnacional.juiz-que-determinou-censura-e-proximo-de-
sarney-e-agaciel,411757,0.htm> Acesso em: 11 ago. 2012. 
 
DIMENSTEIN, G.; ALVES, R. Fomos maus alunos. Campinas/SP: Papirus, 2003. 
 
FOREQUE, F. Escola põe chip em uniforme para pai monitorar estudante. Folha de S. Paulo, 
São Paulo, 3 nov. 2012. Cotidiano, p. C4. 
 
MILL, J. S. Sobre a liberdade. Tradução e prefácio Alberto da Rocha Barros; apresentação 
Celso Lafer. 2 ed. Petrópolis/RJ, Vozes, 1991. 
 
MORTATTI, M. R. L. Notas sobre linguagem, texto e pesquisa histórica em educação. 
História da Educação. ASPHE/FaE/UFPel, Pelotas-RS (6), p. 69-77, out. 1999. 
 
RECONDO, F. Justiça censura Estado e proíbe informações sobre Sarney. O Estado de S. 
Paulo, São Paulo, 31 jul. 2009. Disponível em 
<http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,justica-censura-estadao-e-proibe-informacoes-
sobre-sarney,411711,0.htm> Acesso em: 11 ago. 2012. 
 
TOCQUEVILLE, A. A democracia na América. Tradução Neil Ribeiro da Silva. São Paulo: 
Folha de São Paulo, 2010. 
 
VIANA, F. J. O. Instituições políticas brasileiras. 3 ed. Rio de Janeiro: Record, 1974. 2 v. 

http://www.estadao.com.br/noticiasqnacional.juiz-que-determinou-censura-e-proximo-de-sarney-e-agaciel,411757,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticiasqnacional.juiz-que-determinou-censura-e-proximo-de-sarney-e-agaciel,411757,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,justica-censura-estadao-e-proibe-informacoes-sobre-sarney,411711,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,justica-censura-estadao-e-proibe-informacoes-sobre-sarney,411711,0.htm


 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 257 

PRINCÍPIOS DO ENSINO DE PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA EM 
AULAS DE PORTUGUÊS LÍNGUA MATERNA: LÍNGUA E CULTURA 

LIDAS DE OUTRA MARGEM 

Alexandre do Amaral Ribeiro1 
 
A proposição deste texto respalda-se em discussões geradas da necessidade de 

responder a indagações de diversos profissionais da área da linguagem quanto às reais 
diferenças entre o ensino de português língua materna (PLM) e o de português língua não 
materna (PLNM). É possível identificar, de forma recorrente, em conversas informais e em 
discussões acadêmicas, crenças que revelam certa dificuldade de perceber diferenças e 
semelhanças no ensino tanto de PLM quanto de PLNM. Tais crenças, em geral equivocadas, 
tendem a separar em margens opostas e incomunicáveis dois vieses do ensino de português 
que, embora de fato distintos, dialogam entre si. 

Para ilustrar essa situação, relatam-se algumas dessas crenças que ora separam 
radicalmente ora colocam de forma justaposta os dois tipos de atuação, o que representa um 
equívoco. Dentre essas, encontram-se as seguintes: “é mais fácil ensinar português para 
estrangeiros do que para nativos, especialmente, quando se é um professor nativo”; “é 
preciso dominar a língua do aprendiz para poder ensinar-lhe o português”; “o trabalho de 
PLNM é um trabalho menor, pois exige menos conhecimento técnico sobre o 
funcionamento da língua”; “a formação tradicional em Letras bastaria para atuar em 
PLNM” e “a formação tradicional nada teria a contribuir para o ensino de PLNM, graças à 
necessidade de uma formação específica” etc.  

Tais crenças acabam por dificultar o diálogo entre essas “duas margens” do ensino de 
línguas, levando, por um lado, pessoas sem formação a atuar como professores de língua não 
materna e, por outro lado, profissionais da área de Letras a se afastarem por falta de interesse 
ou por preconceito em relação a esse viés de atuação. 

 As considerações feitas até este ponto servem como pano de fundo, a partir do qual se 
busca justificar a proposta deste texto: sustentar que há contribuições entre o ensino de PLNM 
e o de PLM. Como essas contribuições têm “mão dupla”, a presente reflexão constrói-se pelo 
atravessar de uma “margem” à outra, reconhecendo-se diferenças e semelhanças entre os 
públicos-alvo dessas modalidades de ensino. 

É fato que ensinar português para não usuários de PLM constitui-se em tarefa bem 
diferente da de ensinar português para falantes nativos dessa língua. Nesse sentido, é 
imprescindível uma formação adequada e voltada para as especificidades desse trabalho. É 
verdade também, contudo, que muito do que se revindica em relação à mudança de 
abordagem no ensino de PLM é também compartilhado pelo ensino de PLNM. Para 
exemplificar, pode-se aludir aos discursos que alegam ser o ensino exclusivo e 

                                                           
1 Doutor em Linguística (Unicamp), professor do Programa de Pós Graduação em Letras da UERJ e 
Coordenador do NUPPLES/UERJ – nupples@nupples.pro.br 
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descontextualizado da gramática insuficiente para tornar os aprendizes nativos bons usuários 
da língua, em especial, em sua modalidade escrita.  

A forma adequada de se inserir a gramática nas aulas de PLM está nos debates 
acadêmicos há pelo menos 25 anos (NOBREGA, 2013), o que pode ser identificado em 
documentos oficiais e publicações. Perspectivas, na verdade, que tomam o professor como um 
“professor de língua” e não somente como “professor de gramática”. 

 Discussão similar está presente na área de PLNM, uma vez que “na aprendizagem de 
língua estrangeira também não há consenso sobre o papel decisivo do ensino de gramática. 
Para uns, ela garante o domínio da língua, enquanto outros creditam maior importância à 
exposição prática”. (idem, 2013, p.315). 

As dificuldades identificadas em alunos nativos são frequentemente apontadas quando 
se discutem o uso da norma culta, a produção textual, o domínio de gêneros textuais (escritos 
e orais), de competências semântico-pragmáticas etc. São debates sobre os níveis de 
letramento e de conhecimento da estrutura e funcionamento da língua por alunos dos 
diferentes níveis e graus de ensino. Não é raro que professores relatem seus desafios quanto à 
tarefa de desenvolver competências linguístico-discursivas em seus alunos, o que se agrava 
quando se dão conta que há, em muitos casos, uma inaptidão para lidar com fatores 
interculturais que podem influenciar suas escolhas lexicais, estruturação de enunciados etc. O 
distanciamento entre gerações e a falta de interesse ou de uma consciência intercultural 
asseveram os problemas relativos à produção discursiva, em especial, quando da necessidade 
de elaborar de forma criativa, coerente e coesa os seus textos.  

No ensino superior, a situação não é muito diferente. Perguntas que demonstram 
desconhecimento sobre os usos de conjunções ou de certas expressões socialmente 
cristalizadas são recorrentes. Além disso, a inabilidade estilística quanto ao uso de certos 
gêneros textuais pode provocar mal-entendidos entre professores e alunos que, sem se 
aperceberem, escrevem de maneira obscura e/ou rude. 

Esse cenário não é muito distante, salvo pelo tipo de dúvida, do que acontece com 
aprendizes não falantes de português como língua materna. Não é raro fazerem escolhas e 
usos infelizes que provocam ruídos na comunicação. Ainda como agravante, em geral, não 
conhecem a segunda cultura. O professor de PLNM é convocado a desenvolver uma visão 
teórico-prática sobre a língua, seus usos e possibilidades de descrição para efeitos de ensino 
que não pode prescindir de uma relação equilibrada entre língua e cultura.  

Essa é também uma necessidade do ensino de PLM, mas que muitas vezes é posta em 
segunda plano. Isso pode ocorrer, por um lado, pelo despreparo de muitos professores que 
confundem recursos didáticos com a própria metodologia de trabalho. Por outro lado, o vício 
de buscar respostas exclusivamente pautadas na nomenclatura, sem fazer qualquer reflexão 
mais aprofundada sobre ela e sobre os fenômenos linguísticos, faz com que muitos alunos 
nativos não deem conta de fazer perguntas que coloquem o professor em situação de pensar 
certos aspectos teórico-práticos da língua. Essa situação torna-se mais clara se for considerado 
que no caso do ensino de PLM 
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“[...] clássicas discussões como a definição/ caracterização do sujeito 
indeterminado, a classificação de determinados termos da oração em 
complementos ou adjuntos, [...], no caso do português como língua 
estrangeira elas são completamente inúteis” (MEYER; ALBUQUERQUE; 
ALENCAR, 2003, p. 49).  

 
Eis aí uma contribuição que a experiência em sala de aula de PLNM pode oferecer para 

a formação geral de professor de português e para a sua atuação profissional no âmbito do 
ensino de PLM. É que alunos estrangeiros desafiam constantemente os conhecimentos 
padronizados de seus professores. É bastante comum que, durante as aulas, alunos não 
falantes nativos de português levantem questões sobre o léxico, interessando-se não somente 
pelos significados, mas pelos seus usos.  

O professor, então, se vê obrigado a buscar informações que não estão nas gramáticas 
de português como L1. Nelas não se encontram considerações sobre expressões formulaicas 
(até mais, pode ser, tipo assim etc.). Não há discussões sobre os usos indiscriminados de 
“tudo bem” e “tudo bom”, em contextos de cumprimento nem respostas prontas para 
perguntas sobre porquê de se falar “o Canadá”, mas não “o Portugal”. Somente a pesquisa 
aprofundada ajuda o professor a fazer reflexões que talvez tenha negligenciando quando de 
sua formação. São elas que permitirão pensar sobre como explicar a um estrangeiro os usos 
do pretérito perfeito sem que esse uso seja confundido com os supostamente equivalentes de 
sua língua materna.  

Além disso, há que se aprender sobre a cultura subjetiva inerente à segunda língua. 
Somente nessa perspectiva é que será possível explicar como brasileiros lidam com o horário, 
ajudando-os a compreender porque muitas pessoas respondem “já estou chegando”, quando 
atrasadas para um compromisso, mesmo sabendo que ainda não estão rumo ao destino 
combinado.  

Esse diálogo entre o ensino de PLNM e PLM e a crença de que até o nativo está 
lidando com uma variante que não lhe é familiar, quando em situação de aprendizagem, 
permitiram testar as proximidades entre os dois vieses de atuação. Exercícios de PLNM 
adaptados instigaram alunos de PLM a refletirem sobre usos desconhecidos por eles, mas 
ainda existentes, aproximando esses alunos de textos menos contemporâneos e da norma 
culta.  

Em aulas de produção textual, ao serem solicitados a preencher lacunas em branco de 
crônicas jornalísticas do século XVIII, os alunos nativos foram levados a descobrir e redefinir 
os usos de conjunções. Os dados mostram que houve discussões mais proveitosas sobre 
cultura e os usos linguísticos, uma vez que as situações-problema provocadas por usos 
incomuns e a busca por respostas adequadas, ampliaram-lhes a competência lexical e 
argumentativa. Nesse sentido, tais exercícios conduziram-nos ao outro lado da margem de 
onde puderam ter outro panorama de sua própria língua, o que os estimulou à pesquisa mais 
ampla dos fenômenos linguísticos.  
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ENSINO DA LEITURA, COMO COMPONENTE CURRICULAR, AOS 
PROFESSORES DE MATEMÁTICA 

Aline Casagrande Rosso1 
Aristides Jaime Yandelela Cambuta2 

 
Introdução 

 
As pesquisas sobre a leitura em torno da matemática vêm ganhando força com o tempo, 

e já não causa grande estranhamento tal associação. Isso porque se discutem, atualmente, 
assuntos como o Letramento Matemático, que, de acordo com o PISA (2010), trata-se da 
capacidade de compreensão e de julgamento dos conceitos subjacentes à matemática.  

O Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA)3 é realizado a cada três anos, e, 
em cada edição, uma área em específico é evidenciada (Leitura, Matemática ou Ciências). Os 
índices que têm sido divulgados sobre o Brasil mostram avanços gradativos em matemática, mas, 
em 2006, o país ainda ficava em 55º lugar, atrás de Azerbaijão, Colômbia e Jordânia, por 
exemplo. Em 2003, o país acumulou aproximadamente 50% de alunos que estavam abaixo do 
nível 1 em matemática, ou seja, pessoas que não são capazes de identificar informações e realizar 
procedimentos rotineiros. No documento de 2009, alega-se que houve um avanço importante 
(subiu de 370 para 386 pontos), mas existe ainda uma discrepância elevada se os resultados forem 
comparados aos da Finlândia, país com alto desempenho (541 pontos).  

O anteriormente exposto leva à reflexão sobre a qualidade da formação destinada aos 
alunos brasileiros, tendo em vista a formação também do professor, o qual orienta os 
estudantes na apropriação dos conhecimentos intrínsecos à disciplina de matemática. Tal 
apropriação exige trabalho com o código (Smole e Diniz, 2001), bem como análise e 
interpretação, que possibilitam o processamento das informações obtidas e consolidação do 
aprendizado. A seguir, discorre-se sobre o Letramento Matemático e os seus trabalhos com a 
linguagem, e também suas implicações na formação e na atuação do professor.  

 
Letramento matemático e a formação do professor 

Quando se menciona letramento, pressupõe-se, aí, uma atividade de leitura. Esta vem 
adquirindo cada vez mais aspecto interdisciplinar, ou seja, a leitura despoja-se do enganoso 

                                                           
1 Graduada em Letras – Português e Inglês pela Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) – 
Criciúma/SC (Brasil). Atualmente é mestranda em Educação e participa do projeto “Ler & Educar: formação de 
professores da rede pública de SC” (OBEDUC/Capes). E-mail: nynerosso@gmail.com 
2 Graduado em Pedagogia pela Universidade Agostinho Neto – Huambo/HBO (Angola). Atualmente é 
mestrando em Educação e participa do mesmo projeto. E-mail: aristidesjaimey@gmail.com 
3 Programme for International Student Assessment (PISA), é um órgão internacional de avaliação, coordenado pela 
OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico). No Brasil, tal avaliação é desenvolvida pelo 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Fonte: Portal Inep.  
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caráter de vinculação apenas à língua portuguesa e às suas práticas. Isso porque, segundo 
Machado (2012, p. 69) “a leitura é considerada também como sendo um dos principais 
instrumentos para ascender ao mundo das informações. O Pisa avalia, assim, a capacidade de 
o estudante utilizar a leitura como principal ferramenta de aprendizagem”.  

Na matemática, a leitura se faz imperativa, tanto na formação do professor, como nas 
práticas realizadas em sala de aula. Tal afirmação baseia-se na ideia de que a leitura 
proporciona compreensão e criticidade, elementos que muitas vezes estão ausentes nos 
exercícios da disciplina. Rabelo (1996) menciona suas experiências enquanto pesquisador na 
área da matemática, e ele afirma que muitos alunos têm dificuldades de análise e compreensão 
do código. O autor também identifica problemas vinculados à leitura, e tais empecilhos 
impedem o aluno de obter o entendimento do que está para resolver. Portanto, é importante 
realçar que a leitura desempenha um papel significativo na produção dos sentidos e na 
interpretação de conceitos matemáticos. 

O professor de matemática, por sua vez, o qual ministra os conteúdos e que tende a 
dominar tal letramento, é o propulsor dos conhecimentos que estão atrelados à leitura, escrita 
e resolução de problemas da disciplina. Todavia, nem sempre este profissional dá conta desta 
missão, visto que sua formação acadêmica pode não ter proporcionado experiências 
significativas que ele pudesse transpor à escola. Esta também é uma preocupação de 
D’Ambrósio (1986), o qual menciona que muitas vezes as universidades não oferecem uma 
formação mais ampla ao professor de matemática; ou seja, é preciso reestruturar as 
instituições de ensino superior, de modo que estas estejam mais sensíveis às aspirações de um 
tratamento interdisciplinar para com a matemática.  

O que foi exposto anteriormente demonstra a necessidade da inclusão da leitura na 
formação do professor, que levará as práticas leitoras à sala de aula, de modo a fornecer aos 
alunos experiências válidas com a disciplina, bem como a facilidade em resolver os 
problemas matemáticos, por exemplo.  

Da mesma forma, Smole e Diniz (2001, p. 71) acrescentam que 
  

os alunos devem aprender a ler matemática e ler para aprender matemática 
durante as aulas dessa disciplina, pois para interpretar um texto matemático, 
o leitor precisa familiarizar-se com a linguagem e os símbolos próprios desse 
componente curricular, encontrando sentido no que lê, compreendendo o 
significado das formas escritas que são inerentes ao texto matemático, 
percebendo como ele se articula e expressa conhecimentos.  

 
Quando a leitura é trabalhada em sala de aula, também em matemática, as vantagens 

aparecem tanto no aprendizado do aluno quanto do professor, auxiliando na constituição do 
sucesso escolar. Cabe ao professor, portanto, elaborar estratégias de ensino que não só levem 
o aluno a resolver cálculos, mas também o auxiliem a compreender as suas atividades, bem 
como a entender os códigos matemáticos que se relacionam com a disciplina. De acordo com 
Smole e Diniz (2001), é preciso que o professor tenha cuidado ao tecer as atividades, 
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lembrando que é essencial que o aluno consiga ler o proposto e compreendê-lo com eficácia, 
captando os sentidos com autonomia.  

Nesta perspectiva, as instituições de ensino superior poderiam incluir a leitura como 
elemento fundamental no currículo da licenciatura. Isso porque, para que o aluno saiba ler o 
código matemático, o professor precisa ensiná-lo a adquirir esta capacidade. Todavia, antes 
disso, é imprescindível que este profissional seja também um bom leitor, para que não caia 
nas práticas rotineiras e na cristalização de conceitos. Sobre isto, Zilberman e Silva (1988, p. 
16) afirmam que 

 
o professor está distanciado do volume de conhecimentos a respeito das 
concepções diferenciadas de leitura, dependendo, de um lado, da formação 
obtida [...] e, de outro, das vivências acumuladas. Por esta razão, 
seguidamente ele desiste em definitivo da teoria e hipervaloriza a 
experiência, afastando-se cada vez mais dos fundamentos que lhe ajudariam 
a entender e provavelmente alterar sua prática.  

 
Neste sentido, é importante que esse profissional se aproprie de leituras significativas 

durante e após a sua formação, de maneira que possa contribuir no Letramento Matemático 
dos seus alunos por meio de práticas pedagógicas eficientes.  

 
Considerações Finais 

 
Ao saírem da graduação, muitos professores adquirem pouco interesse na leitura como 

própria formação. Os de matemática, muitas vezes por acreditarem no mito de que a leitura é 
pertinente apenas à Língua Portuguesa, também se acomodam, e deixam de agregar 
conhecimentos à sua formação e a dos seus alunos. O reflexo disso aparece no PISA, exame 
que revela a carência da leitura na produção do conhecimento em matemática. Isso porque, de 
acordo com os índices, a maioria dos estudantes brasileiros não atingem o nível 1 de 
proficiência em matemática, devido à dificuldade no processamento de informações, na 
captação de sentidos, ou seja, complicações na leitura do código matemático.  

O Letramento Matemático, por sua vez, envolve a leitura, elemento necessário à 
compreensão dos códigos pertinentes a esta disciplina, e é importante o seu incentivo. 
Entretanto, para isso, também é essencial que o professor leia e adquira o conhecimento, isso 
ainda na sua fase de graduação em Matemática. Tal atitude influenciará as futuras práticas 
pedagógicas, que, automaticamente, beneficiarão o aluno, podendo elevar os índices 
apresentados no PISA nacional, que é uma mudança, no mínimo, urgente.  
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 O ESPAÇO FÍSICO DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E SUA 
LINGUAGEM: O QUE NOS COMUNICA? 

Aline Constância de F. e Souza1 
 
A necessidade da criança pequena frequentar uma instituição escolar foi socialmente e 

historicamente construída. Porém, sabemos que nos dias atuais as instituições infantis são 
considerados espaços privilegiados por colaborarem de forma significativa com o 
desenvolvimento da criança nos seus diversos aspectos. 

Para iniciarmos qualquer reflexão acerca dos espaços físicos das instituições de 
educação infantil e seus impactos no dia a dia das crianças, surge a necessidade de definirmos 
alguns termos comumente utilizados quando tratamos dessa temática. 

Assim posto, devemos nos aproximar do significado do termo espaço e lugar/ambiente, 
utilizados, muitas vezes, como sinônimos, mas que guardam significativas diferenças. 
Portanto, perguntamo-nos: O que é o espaço? 

Forneiro (1998, p. 229) coloca que o tema sobre os espaços físicos das instituições é 
novidade para a Educação Infantil, e acredita serem os espaços físicos recursos polivalentes 
questionando: “O que é o espaço? Como deve ser organizado? Como deve ser utilizado pelas 
crianças e professores? Como e quem avalia?”.  

Forneiro (1998, p. 230) traz então a definição do termo espaço contida no Dicionário 
Enciclopédico Larousse, define-o como “[...] extensão indefinida, meio sem limite que 
contém todas as extensões finitas. Parte dessa extensão que ocupa cada corpo”.  

Constatamos, com base nessa definição que o espaço se refere a algo “físico”, ligado 
aos objetos que fazem parte e ocupam esse espaço. 

Buscando a arquitetura para nos ajudar na busca de respostas para essa questão, 
percebemos que definir esse termo não é algo tão simples e fácil. 

Netto (2002, p.10) fala da importância dos arquitetos conhecerem profundamente aquilo 
do que falam para terem um discurso que demonstre compreenderem e responderem as 
necessidades dos homens e das pessoas, e diz que a arquitetura é “uma linguagem que é 
sentida fisicamente e emocionalmente”. 

Sendo a arquitetura entendida como uma linguagem, o autor supracitado diz que o 
espaço em si mesmo (arranjo espacial) e a estética do espaço (arranjo espacial de forma 
artística) são seus elementos, colocando o espaço como objeto primeiro da arquitetura.  

 Tentando nos aproximar dessa visão do espaço como algo dinâmico, que atende às 
necessidades das pessoas que nele convivem, influenciando seus comportamentos é que 
Forneiro (1998) relata que estamos acostumados a pensar o espaço como algo estático, como 
somente um volume, comparando com uma caixa vazia que podemos encher, mas que no 
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entanto, “é necessário entender o espaço como um espaço de vida, no qual a vida acontece e 
se desenvolve: é um conjunto completo” (BATTINI apud FORNEIRO, 1998, p. 231). 

 Dessa forma, trazendo para a realidade escolar, Forneiro (1998, p. 232) diz que o 
termo “espaço” se refere “[...] aos locais para a atividade caracterizado pelos objetos, pelos 
materiais didáticos, pelo mobiliário e pela decoração”. Percebemos que é o espaço físico em 
si mesmo, quando descrevemos a forma que está estruturado, organizado, os materiais e 
mobiliários que dele fazem parte e a decoração. Porém, a forma que esses espaços e materiais 
são utilizados (ou não) e as relações pessoais que se estabelecem nele, elevam esse espaço a 
um novo patamar, quando então passamos a chamá-lo de ambiente ou lugar. 

Sobre essa mudança de percepção do espaço, transformado em lugar através das 
vivências nele travadas e da percepção dos indivíduos em relação a qualidades dessas 
vivências. Viñao (2005, p. 17) fala que 

 
A constituição do espaço como lugar, esse “salto qualitativo” que implica o 
passo do espaço ao lugar, é o resultado de sua ocupação e utilização pelo ser 
humano. O espaço se projeta, se vê ou se imagina, o lugar se constrói. Nesse 
sentido a instituição escolar ocupa um espaço que se torna pois, lugar. Um 
lugar específico, com características determinadas, aonde se vai, onde se 
permanece certas horas de certos dias, e de onde se vem.  

 
 Portanto, pesquisar um determinado espaço escolar e captar elementos que colaborem 

para percebermos como este espaço se transforma em um lugar de sentidos e de significados 
para as pessoas que nele frequentam diariamente é uma tarefa que exige um “[...] olhar 
clínico, sensibilidade para o pouco aparente e atenção ao diverso. As várias dimensões 
implícitas no espaço escolar permitem compreendê-lo como uma linguagem a ser decifrada” 
(BENCOSTTA, 2005, p.8). 

  Sendo assim, percebemos que as pesquisas sobre a arquitetura e o espaço escolar se 
tornam um caminho que colabora na percepção de importantes diretrizes sobre a investigação 
da cultura escolar e análise das diversas dimensões (educativas, afetivas, sociais, simbólicas, 
relacionais, de controle ou liberdade dos corpos e mentes).  

Alguns pesquisadores começam a apontar a importância da questão do espaço físico das 
instituições que atendem crianças pequenas. Oliveira (2007, p.192) trata os ambientes de 
aprendizagem como recursos pedagógicos e afirma que 

 
[...] de toda forma, cada vez mais o ambiente físico e os arranjos espaciais 
existentes nas creches e pré-escolas têm sido apontados como setores que 
requerem especial atenção e planejamento. Além disso, as pesquisas são 
claras em demonstrar a importância da significação que a criança pequena 
empresta ao ambiente físico, que pode lhe provocar medo ou curiosidade, 
irritabilidade ou calma, atividade ou apatia... Assim, nenhum ambiente é 
neutro com respeito ao seu impacto sobre o comportamento humano, 
particularmente sobre o desenvolvimento dos que nele estão envolvidos.  
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Carvalho e Rubiano (2004) nos alertam que não são dadas muita importância às 
características físicas desses ambientes. Dizem que nas salas de atividades somente são 
averiguados se são quentes ou frias, barulhentas ou populosas. Fora essas questões somente 
são consideradas como “pano de fundo” para as interações. 

Mostrando a importância do espaço físico, as autoras supracitadas (2004, p.108) dizem que 
 

A organização da sala de aula tem influência sobre os usuários determinando 
em parte o modo como professores e alunos sentem, pensam e se 
comportam. Dessa forma um planejamento cuidadoso do ambiente físico é 
parte integrante de um bom manejo do ensino em sala de aula.  

   
 É importante que os ambientes sejam organizados no sentido das crianças sentirem-se 

acolhidas para confiarem no espaço em que convivem e, portanto, a certeza de que são 
respeitadas e de que podem explorar os diversos espaços e materiais sabendo que também 
poderão ter privacidade quando assim desejarem.  

Percebemos assim que o espaço físico através de suas leituras comunicam, estimulam, 
ensinam, amedrontam, inibem, encorajam, ou seja possibilitam várias leituras e vivências de 
acordo com a forma que estão estruturados e utilizados 

 Portanto, como falam Carvalho e Rubiano (2004, p. 108), 
 

[...] qualquer ambiente construído exerce um impacto tanto direto como 
indireto, ou simbólico, sobre os indivíduos. Na primeira instância, fatores 
físicos podem influenciar o comportamento, facilitando certas atividades e 
obstruindo outras. 

  
 Dessa forma as instituições infantis deveriam ter seus espaços extremamente 

preparado, adaptado e mantido para oferecer diversas oportunidades das crianças explorarem 
e se explorarem, desafiarem e serem desafiadas, (se) descobrirem e (se) experimentarem. 

 Falando sobre a importância dos espaços institucionais de educação infantil para o 
desenvolvimento das crianças, Horn (2004, p. 17) comenta que em “[...] um ambiente sem 
estímulos, no qual as crianças não possam interagir desde tenra idade umas com as outras, e 
com os adultos e com os objetos e materiais diversos, esse processo desenvolvimento não 
ocorrerá em sua plenitude”. 

 Lima (apud FARIA, 2000, p. 70) também traz a reflexão desse espaço físico que é 
permeado de significados pelas crianças quando diz que, 

 
[...] o espaço físico isolado do ambiente só existe na cabeça dos adultos para 
medi-lo, para vendê-lo, para guardá-lo. Para a criança existe o espaço-
alegria, o espaço-medo, o espaço-proteção, o espaço-mistério, o espaço-
descoberta, enfim, os espaços de liberdade ou da opressão.  
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Portanto, apontamos a importância de se refletir sobre a (re)organização do espaço 
físico na constituição das relações entre os sujeitos que participam do cotidiano da Educação 
Infantil, ocupando lugar de destaque como elemento curricular, sendo assim, imprescindível 
para a busca de saberes que colaborem com a realização de um trabalho cada vez melhor na 
etapa da Educação Infantil. 
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SABERES E PRÁTICAS DO ENSINO DA LEITURA E DA ESCRITA: 
CONSTRUINDO APRENDIZAGENS SIGNIFICATIVAS 

Aline Constância de Figueiredo e Souza1  
Bárbara Raquel Coutinho Azevedo2  

 
A escrita é uma das mais complexas e importantes formas de linguagem, podemos 

considera-la como um sistema de representação com símbolos e sinais convencionados em 
cada contexto histórico-cultural criado pelos homens em função das necessidades surgidas em 
seu convívio social.  

Diante disto, desde muito cedo, as crianças entram em contato com o mundo das 
palavras escritas. Assim, elas passam a interagir com a escrita, fazendo-a significante, mesmo 
anteriormente ao aprendizado alfabético. Através de uma revisão bibliográfica apoiada nas 
ideias de teóricos ancorados na perspectiva histórico cultural, este artigo tem como objetivo, 
trazer à tona reflexões sobre o aprendizado da leitura e da escrita, como forma de construir 
saberes que auxiliem os educadores à refletir e intervir de forma mais significativa e 
consciente, nos processos de aprendizagens escolar, considerando o papel da família, 
professores e ambiente sociocultural como fomentador do aprendizado alfabético. 

Tomando como base, que o modo como às crianças concebem a escrita é culturalmente 
estabelecido e a maneira delas a vivenciarem na realidade da escola, reflete diretamente no 
modo como elas percebem a linguagem escrita e a sua utilização no cotidiano. 

Em nossa discursão estamos ancorados na compreensão de linguagem como natureza 
social, sendo ela indispensável para entendermos a essência dos processos de 
aquisição/significação das habilidades de leitura e escrita, tendo em vista que, se a escrita é uma 
linguagem, ler e escrever são práticas de produção e compreensão de linguagem e, portanto, 
produzidas em situações de interação, com função social, características que devem ser 
respeitadas em seu ensino-aprendizado, processo identificado historicamente como alfabetização. 

 
Aprendizado da leitura e da escrita: algumas reflexões  

 
Há muito tempo se vem discutindo a respeito do trabalho com a linguagem escrita na 

educação infantil. Discussões academias mostram uma dualidade acerca do modo como essas 
práticas são percebidas nessa etapa de ensino. Numa perspectiva considerada “tradicional”, a 
maioria das crianças que passam pela Educação Infantil expostas a uma infinidade de 
atividades que, segundo alguns educadores, visam a desenvolver habilidades necessárias à 

                                                           
1 Professora do Núcleo de Educação da Infância – NEI/Cap/UFRN. Mestranda em Ciências da Educação  
pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Natal/RN. E-mail: aline.cfs@hotmail.com 
2 Professora do Núcleo de Educação da Infância – NEI/Cap/UFRN. Mestranda em Educação pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte. Natal/RN. E-mail: barbaracoutinho02@hotmail.com 

mailto:aline.cfs@hotmail.com
mailto:barbaracoutinho02@hotmail.com


SABERES E PRÁTICAS DO ENSINO DA LEITURA E DA ESCRITA: CONSTRUINDO APRENDIZAGENS... 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 270 

aprendizagem da leitura e escrita, através de exercícios repetitivos, que, segundo eles, levam a 
criança organizar seus objetivos ou ainda as prepara para aquelas aprendizagens posteriores.  

Contraditoriamente acredita-se, ancoradas na abordagem histórico cultural que a partir 
do contato com a escrita que as crianças farão descobertas fundamentais, vão construindo 
conceitos que caracterizam a construção da escrita alfabética. Sendo mediados por outros 
mais experientes, signos e consequentemente um ambiente que venham a proporcionar a 
relação da criança com a linguagem escrita com significado. 

Sabemos que todas as crianças, ao chegarem na Educação Infantil, já têm conhecimento 
de sua língua materna – elas já falam. Diversas crianças já escutam histórias, manuseiam 
livros e jornais, rabiscam papéis, realizam atos de leitura, Vivenciando assim, segundo sua 
hipótese a leitura e escrita na sociedade. Consequentemente já então inseridas nesse ambiente 
cultural de contato com a leitura e a escrita. Entendemos por ambiente cultural, conforme 
Ceccon (1986, p.68) que “[...] é tudo aquilo que circunda a criança, os livros, as propagandas, 
os filmes, as revistas, tudo aquilo que se torne fonte de prazer e informações para ela.” 

Essas experiências da criança em casa, fora do contexto escolar, de vivenciar a leitura e 
a escrita, através da convivência com adultos e com vários tipos de materiais escritos, 
existentes à sua volta, parecem ajudá-la a compreender com maior facilidade os usos da 
língua escrita. 

Para Ferreiro (1995, p.43): 
 

A escrita não é um produto escolar, mas, sim, um objeto cultural, resultado 
do esforço coletivo da humanidade. Como objeto cultural a escrita cumpre 
diversas funções sociais e tem meios concretos de existência (especialmente 
nas concentrações urbanas). A escrita aparece para a criança como objeto, 
como propriedades específicas e como suporte de ações e intercâmbios 
sociais. 

 
A criança, desde muito cedo, recebe informações das mais variadas procedências e 

informações, mas específicas destinadas especialmente a ela, quando ouve alguém ler uma 
história, ou lhe dá informações de atos sociais dos quais fazem parte ler e escrever. 

Vygotsky, Luria e Leontiev (1998, p. 143), reforçam isto dizendo que: 
 

As origens deste processo remontam a muito antes, ainda na pré-história do 
desenvolvimento das formas superiores do comportamento infantil; podemos 
até mesmo dizer que quando uma criança entra na escola, ela já adquiriu um 
patrimônio de habilidades e destrezas que habilitará a aprender a escrever em 
um tempo relativamente curto. 

 
Sabemos que em situações onde acontecem atos de leitura e escrita pelos adultos, a 

criança se beneficia quando tem a possibilidade de participar de forma significativa, 
percebendo a função social da linguagem escrita. 
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Ferreiro (1995, p. 99) nos diz que: 
 

É provavelmente através de uma ampla e contínua participação nesse tipo de 
situação sociais que a criança acaba conseguindo compreender porque a 
escrita é tão importante na sociedade. 

 
Assim, brincar com a criança de escrever cartas, convites, cartões dando a essa escrita 

uma significado, uma função constitui-se em momentos ricos de aprendizado. Destacando a 
importância do ambiente externo (social) ao ambiente escolar na aquisição da leitura e da 
escrita pelas crianças, Cecon (1986, p.86) afirma que 

 
[...] a criança ao longo de seu desenvolvimento físico e intelectual passa por 
várias fases nas quais a escola da vida, isto é, o ambiente familiar, as 
condições sócio econômicas da família, o lugar onde mora, o acesso aos 
meios de informações tem uma importância muito grande. 

 
Neste ambiente organizado, as crianças terão autonomia para iniciar suas tentativas de 

escrita, usando os símbolos gráficos. Por isso, é importante pensar e estruturar um ambiente 
organizado para que ele haja como estímulo de inter-ações entre a criança e a linguagem, 
principalmente para as crianças que tem pouco acesso à língua escrita, mais precisamente 
àquelas de um meio cultural pouco propício à alfabetização. A interação da criança nestes 
ambientes propiciará a ela oportunidades de trabalhar cognitivamente desde o instante que 
chega à escola e, mais ainda, lhe dará segurança e autonomia para suas decisões. 

 
A estruturação da linguagem escrita ocorre via a mediação do adulto como 
constitutiva da relação entre criança e o mundo, ao esboçar o que chama de 
pré-história da escrita na criança, ignora o modo de participação desta nos 
atos de escrever de seu interlocutores letrado, e os deste última nos “atos de 
escrever” da criança, (VYGOTSKY, 1992, p.12-13). 

 
Percebemos que Vygotsky, nesse momento, não enfatiza o papel do interlocutores, 

aquele que intervém junto à criança quando solicitado por ela a escrever o que ainda não sabe 
ler. O processo de alfabetização não é uma jornada tranquila. A criança se defronta com 
grandes desafios, com altos e baixos nesta caminhada, cujos significados exatos precisam ser 
compreendidos. 

É necessário, portanto, considerar o interesse das crianças pela leitura e escrita, 
estimular os conhecimentos que elas já possuem acerca dela, aproveitar os conhecimentos 
mais técnicos, como o reconhecimento global de algumas palavras ou letras, aproveitar as 
indagações das crianças sobre o sistema de escrita e utilizar essas estratégias de contato com a 
leitura como algo integrante do cotidiano da sala de aula de Educação Infantil, de modo 
simples e utilitário. 
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Considerações 
 
Na tentativa de estabelecer um ambiente significativo das crianças de Educação Infantil 

com a leitura e escrita, além do contato direto com o material, consideramos importante 
também observar os interesses que as crianças demonstram pelo o que é lido, qual a utilidade 
que elas conseguem estabelecer para a leitura.  

Quando a linguagem escrita ocupa um lugar de utilidade e necessidade dentro de sala de 
aula, mesmo na Educação Infantil quando as crianças não apresentam o domínio convencional 
da leitura elas conseguem significar e interagir com os instrumentos de leitura. 

É necessário, portanto, considerar o interesse das crianças pela leitura, estimular os 
conhecimentos que elas já possuem acerca dela, aproveitar os conhecimentos mais técnicos, 
como o reconhecimento global de algumas palavras ou letras, aproveitar as indagações das 
crianças sobre o sistema de escrita e utilizar essas estratégias de contato com a leitura como 
algo integrante do cotidiano das práticas na Educação Infantil, de modo simples e utilitário. 

Assim, consideramos que a concepção que a escola assume sobre o lugar da leitura 
dentro do contexto educativo na Educação Infantil, reflete necessariamente a posição do seu 
ensino assim como as interações que as crianças vivenciam com essa leitura, formulando 
assim, os modos como elas poderão significar a leitura e fazer uso dessa linguagem em sua 
vida social. 
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CONSTRUINDO TEXTUALIDADES IMAGINATIVAS COM A POESIA DE 
MANOEL DE BARROS 

Aline Gevaerd Krelling1 
 

Ele tinha no rosto um sonho de ave extraviada. 
Falava em língua de ave e de criança. 

Sentia mais prazer de brincar com as palavras  
do que de pensar com elas.  

Manoel de Barros 
 
O que movimenta este ensaio é procurar refletir sobre as práticas de escrita 

desenvolvidas no cotidiano escolar e, em especial, sobre alguns dos textos produzidos por 
crianças no decorrer de minha pesquisa de Mestrado. Buscando entrelaçar literatura, educação 
ambiental e infância, criei oficinas pedagógicas com/sobre a poesia de Manoel de Barros que 
foram realizadas com alunos e alunas de séries iniciais de uma escola estadual localizada no 
município de Campinas-SP. O encontro com Manoel de Barros permitiu-me vislumbrar uma 
outra forma de pensar a educação ambiental, menos prescritiva e mais aberta às diferentes 
relações que construímos com a natureza, com o outro, com o mundo. Ao longo dos 5 
encontros que tive com cada uma das 4 turmas que desenvolvi as oficinas, realizamos 
algumas práticas de escrita que nomeei de exercícios de poetização. 

Aproprio-me da expressão “práticas de escrita” como forma de olhar a escrita como 
uma prática cultural cotidiana, que leva em consideração o espaço concreto em que ela ocorre 
e a forma como é desenvolvida pelos sujeitos. De Certeau (1985) nos fala dos três aspectos 
fundamentais das práticas cotidianas: o estético, o ético e o polêmico. Um caráter estético na 
medida em que se trata de uma “arte de fazer”, um caráter ético como uma recusa dos sujeitos 
de serem identificados com a ordem tal como ela se impõe e um caráter polêmico por se dar 
num contexto de relações de força, geralmente desiguais.  

É constante o uso da linguagem escrita no cotidiano escolar, por isso costuma-se 
qualificar a escola como representante da cultura letrada. Rockwell (1985) nos fala que a 
linguagem escrita está relacionada com muitos dos processos que se desenvolvem na escola, 
como a transmissão, a socialização, a reprodução, a destruição ou a resistência cultural, etc., e 
que dentro de cada um desses processos acontece algo diferente com a escrita. Antes de 
mergulhar nos textos das crianças farei algumas breves considerações sobre as práticas de 
escrita no cotidiano escolar, que surgem de minhas leituras e reflexões sobre as oficinas 
pedagógicas que desenvolvi. 

Em qualquer tarefa escolar em que são necessárias o desenvolvimento de práticas de 
escrita, Rockwell (1985) afirma que, constantemente, os docentes prendem-se aos aspectos 
formais do exercício: a letra, a posição das palavras, as linhas, etc. A questão da preocupação 
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com a estrutura do texto esteve presente em minhas oficinas uma vez que os alunos e alunas, 
preocupados por não saberem como era a estrutura de um poema, diziam que não sabiam 
como fazer os exercícios de poetização propostos. Quando eu convidava-os a fazerem um 
texto livre, sem uma forma predefinida, sentiam-se mais encorajados a escrever. Mesmo 
assim, a preocupação em rimar as palavras (algo que as crianças julgavam compor a estrutura 
de um poema) esteve presente em alguns textos. 

Rockwell (1985) afirma que “o texto livre se observa apenas excepcionalmente” no 
cotidiano escolar e que é comum solicitarem aos alunos e alunas “listas de palavras” 
(ROCKWELL, 1985, p.90). Em nosso segundo exercício de poetização, em que as crianças 
foram convidadas a escrever sobre o que era importante para elas, essas listas apareceram, 
mesmo eu explicando que o exercício não deveria ser feito dessa forma. Por fim, ainda nas 
palavras da autora, “é quando não se está “ensinando” a ler e a escrever que os alunos e alunas 
têm maior possibilidade de observar ou participar em atividades de produção e interpretação 
de textos e obter mais informações sobre a língua escrita” (ibid, p.94). Assim, considero que 
minhas oficinas, que não tinham essa intenção de ensinar a ler e a escrever, propiciaram um 
encontro mais frutífero com a linguagem escrita, pois não havia ali um caráter educativo e 
avaliativo explícito. 

Não quero com essas considerações prender-me a uma análise dos textos produzidos 
pelas crianças, desejei apenas demostrar algumas marcas da escola que estão presentes nessas 
produções e discutir isso, uma vez que minha pesquisa insere-se no cotidiano escolar. Neste 
sentido, trago uma pergunta de Sampaio (2005): “como lidar com a necessária, mas 
impossível tarefa de falar/escrever as palavras alheias, as palavras do outro sem rotular, sem 
nomear este outro, sem anular seu mistério, sem transformá-lo em presença?” (p. 47, grifos da 
autora). Com esta tarefa (im)possível em mãos, procurarei agora tecer um texto com as 
escritas dos alunos e alunas e não sobre elas. 

Os exercícios de poetização foram vistos por mim como um ato de dar a palavra. Ao dar 
a palavra aos alunos e alunas, não seriam as minhas ou as palavras de Manoel de Barros que 
seriam expressadas em seus textos, pois, como nos ensina Larrosa (2001), “não será a nossa 
palavra nem a continuação da nossa palavra, porque será uma outra palavra, a palavra do 
outro, e porque será o porvir da palavra ou palavra por vir” (p. 289). Ao dar a palavra às 
crianças elas puderam expressar seus sentimentos, suas histórias de vida, suas visões de 
mundo, seus despropósitos, suas opiniões, construiram textualidades imaginativas.  
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Figura 01: Texto de aluno(a). Arquivo pessoal. 
 

 

 
 

Figura 02: Texto de aluno(a). Arquivo pessoal. 
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Figura 03: Texto de aluno(a). Arquivo pessoal. 
 

 
 

Figura 04: Texto de aluno(a). Arquivo pessoal. 
 
Para Barthes (1988) escrever é “fazer-se o centro do processo da palavra, é efetuar a 

escritura afetando-se a si próprio, é fazer coincidir a ação e a afeição, é deixar o escritor no 
interior da escritura, não a título de sujeito psicológico [...], mas a título de agente da ação” 



CONSTRUINDO TEXTUALIDADES IMAGINATIVAS COM A POESIA DE MANOEL DE BARROS 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 277 

(p.37). As crianças apropriaram-se das palavras, foram tocadas por elas e através da escrita 
permitiram-se brincar com elas. Seus textos nos fazem rir, nos emocionam, nos afetam pela 
sinceridade da escrita. 

 
 

 
 

Figura 05: Texto de aluno(a). Arquivo pessoal. 
 

 

 
 

Figura 06: Texto de aluno(a). Arquivo pessoal. 
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Figura 07: Texto de aluno(a). Arquivo pessoal. 
 

 
 

Figura 08: Texto de aluno(a). Arquivo pessoal. 
  
Com Manoel de Barros tenho aprendido que “com palavras se podem multiplicar os 

silêncios” (BARROS, 2010, p.477). Há textos criados pelas crianças que me ferem pela sua 
intensidade. Difícil expressar em palavras os sentimentos que me atravessam ao lê-los, 
restando-me apenas o silêncio. “A solidão da escrita é povoada por multidões, muitas não se 
adensam em palavras, ficam em algum lugar como puras pulsações. O papel é um deserto 
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habitado por negras aderências - sentidos que se materializam - e por brancos silêncios - 
intensidades indizíveis” (WUNDER, 2008, p.6).  

 

 
 

Figura 09: Texto de aluno(a). Arquivo pessoal. 
 

 

 
 

Figura 10: Texto de aluno(a). Arquivo pessoal. 
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Figura 11: Texto de aluno(a). Arquivo pessoal. 
 

 

 
 

Figura 12: Texto de aluno(a). Arquivo pessoal. 
 
Alguns textos tocam-me pela sua sensibilidade, pelo olhar poético do mundo. As 

crianças experienciaram a leitura dos poemas de Manoel de Barros e transformaram-na em 
exercícios poéticos de escrita. Como nos ensina Larrosa (2006) “a experiência da leitura é 
uma conversão do olhar que tem a capacidade de ensinar a ver as coisas de outra maneira. A 
experiência da leitura converte o olhar ordinário sobre o mundo num olhar poético, poetiza o 
mundo, faz com que o mundo seja vivido poeticamente” (p.106). 
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Figura 13: Texto de aluno(a). Arquivo pessoal. 
 

 

 
 

Figura 14: Texto de aluno(a). Arquivo pessoal. 
 
Por fim, ao dar a palavra às crianças e solicitar que elas as expressassem através da 

escrita, não teria controle sobre o que seria produzido, e nem o pretendia. Assim, a proposta 
pedagógica estava aberta às multiplicidades que poderiam surgir, pois “o dizer-se da palavra, 
não transporta o único e o comum, mas cria o múltiplo e o diferente” (LARROSA, 2001, 
p.291). 
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 PRÁTICAS ALFABETIZADORAS NO BRASIL E MÉXICO: QUANDO A 
LEITURA NÃO QUER TER MARGEM 

Aline Gomes da Silva1 
Jaqueline Regina Mota da Costa2 

Jacqueline de Fatima dos Santos Morais3 
  

Escrevendo: a primeira margem  
 
Leitura tem margem? Delimitação? Território? Circunscreve-se à tempos e lugares 

demarcados, fixos?  
Como em outras terras, em países outros, a leitura tem sido vivida? Como 

atravessamento? Como experiência (LARROSA, 2002)? Como atividade praticada como 
cópia e repetição (MORAIS, 2013)?  

Perguntas como estas têm nos acompanhado, provocando em nós o desejo, ou mais, a 
necessidade de dizer sobre e com elas. Um dizer que não nos deixe seduzir (nem reduzir) por 
uma escrita pretensiosa, na qual emerja, sobretudo, respostas definitivas e definidoras.  

Nos move a incerteza, a dúvida, a necessidade de percorrer trilhas em terrenos instáveis. 
Nos movimenta a palavra que não trava portas ou janelas mas que abre ferrolhos e gelosias. 
Alenta-nos ditos que não nos encerrem naquilo que já sabemos mas que nos permitam desatar 
nós e derrocar muradas. E apesar da tal intencionalidade, não sabemos, ao principiar esta 
escritura, se o texto talhado por tantas mãos irá cumprir nosso desejo. Simplesmente não 
sabemos. Mas seguimos as linhas.  

Nossa mirada para as questões postas no início deste texto implica nos deixamos levar 
pela escrita. Pressupõe seguir rumos e traços, em direção ao que alguns chamam de ensaio.  

Ensaiamos portanto, neste artigo, um encontro. Encontro que traduz movimentos de 
desencontros e reencontros. De enamoramentos e (des)afetos. Um encontro entre dois 
territórios que, apesar de existirem apartados, sem vizinhança em suas fronteiras, vivem 
processos identitários em muitos aspectos próximos: Brasil e México. Interessa-nos vasculhar, 
dentro do largo campo de possibilidades que se abre neste encontro, um lugar tantas vezes 
menorizado, compreendido como pouco importante, tratado como desimportante (BARROS, 
2010): as práticas de leituras. E dentro deste território, mais demarcadamente, as práticas de 
leitura no espaço escolar em ambos lugares. 
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México: a segunda margem  
 
Um país pode ser definido, dentre outros aspectos, por se encontrar em uma região 

margeada. As margens delimitariam e, por conseguinte, restringiriam o que pertenceria ou não 
àquele lugar. Fora das margens, fora do limite das fronteiras, fora do que definimos por 
região, outro lugar se descortina. Outra nomeação se impõe. Um outro se configura. Ou essa 
será apenas uma visão simplificadora do que seja um país?  

Em nosso texto gostaríamos de falar não sobre México mas com México. Esse desejo, 
porém, implica o desafio de falarmos não a partir de uma relação verticalizada mas numa 
relação de atravessamentos, de implicações, de horizontalidades. Somos tão mais próximos ao 
México quanto mais nos deixamos mirar por ele. Em alguns aspectos, México diz mais de 
nós, que nós mesmos. Para isso é necessário estranhar o estranhamento que sentimos em 
relação a cultura mexicana, as suas comidas picantes, suas roupas coloridas e suas festas 
religiosas. Que faz de México um lugar por vezes “exótico”? Fundamentalmente nosso olhar 
estrangeiro. Um olhar que busca ver o outro com tanta distância que resulta extraviada 
qualquer possibilidade de identificação com esse outro.  

Que(m) é México? Ou melhor: o que nos permitimos ver deste país?  
Se oficialmente seu nome é “Estados Unidos Mexicanos”, no cotidiano ninguém diz 

mais que “México”. Fenômeno igual se dá entre nós: o largo nome “República Federativa do 
Brasil” é traduzido pelo mais econômico e fácil “Brasil”.  

Se a origem do nome de nosso país se encontra facilmente descrita nos livros e manuais 
escolares como referente a árvore chamada “Pau Brasil”, encontrada fartamente por estas 
terras, o mesmo não se pode dizer da origem da palavra México. Alguns sugerem advir de 
Mēxihco, um termo em língua náhuatl que significaria “umbigo da lua”. Outros creem que se 
deva ao nome do deus Mexi. O que se sabe é que esta denominação não resultou de uma 
invenção linguistica espanhola. Mais que isso estará no plano das hipóteses.  

Outro aspecto interessante, e que nos ajuda a compreender a riqueza e complexidade 
deste país, é ao que diz respeito a língua. No México, apesar do Espanhol ser a língua oficial, 
há mais de 50 línguas indígenas (alguns falam em mais de 60) existindo e resistindo. O artigo 
2º da Constituição Mexicana afirma que as línguas dos povos indígenas são reconhecidas 
como línguas nacionais, na mesma categoría que o espanhol. Na prática, porém, o uso oficial 
das línguas indígenas ainda é limitado a publicação de algumas leis, a educação bilingue em 
níves escolares elementales e a publicação de materiais de divulgação. Aqui as marges 
novamente (im)põe cercas, mas contraditoriamente possibilita aberturas e brechas. Convida-
nos a tecer táticas e estratégias (CERTEAU, 1994) que possam habilitar espaços outros de 
linguagens. Neste sentido há inúmeros usos não oficiais da língua indígena. São eles que 
criam outras formas de habilitar e viver a língua.  

É na vida cotidina que se expressa o uso de múltiplas línguas. Não é raro, por exemplo, 
veremos pessoas nas ruas de cidades como Oaxaca falando Mixteco ou Zapoteco. Margens 
são criadas. Margens são desatadas.  
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Escola no México: a terceira margem 
 
Transitamos agora por outra margem. A que nos permite ver e pensar sobre a leitura no 

México. Este caminho nos abre a ver outras paisagens colaterais que, por limites deste artigo, 
não podemos compartir.  

O que podemos dizer da paisagem que vemos é que, como determina o artigo 3° da 
constituição, a educação no México deve ser gratuita, laica e obrigatória. A chamada “Ley 
General de Educación de México” determina que a população necessita cursar pelo menos os 
chamados níveis primário, secundário e médio superior. Estes se subdividem em: pré-escolar, 
primária, secundária, bachillerato, licenciatura, mestrado e doutorado, além de diplomados e 
outras modalidades de educação superior.  

Além disso, a legislação educativa estabelece que os pais são responsáveis por 
verificar se seus filhos cumprem ou não com a educação requerida. Neste sentido, há 
cidades, como no estado de Oaxaca, onde os pais podem ser presos (e todavia há os que 
são), caso seus filhos não frequentem a escola. Esta determinação faz parte do que se 
chama “usos e costumes” e faz parte de um conjunto de práticas sociais acordadas entre a 
população de certa comunidade, funcionando como lei, mesmo não estando registrada 
como legislação oficial.  

Outra imagem desta paisagem se refere aos livros didáticos. Neste país, desde a 
década de 40, se implementou um programa de edição e entrega gratuita de livros didáticos. 
Isso significa que todas as escolas públicas mexicanas, independentes da localização e das 
caracterísitcas culturais locais, utilizam os mesmos livros escolares. Com isso, 
supostamente haveria maior controle de conteúdos e de metodologia educativa. E como nem 
sempre as margens controlam os rios, os resultados que México tem conseguido através dos 
rankings de avaliação internacional têm sido baixos, o que põem em questão as ações 
oficiais.  

De acordo com estudos sobre o panorama da leitura no mundo difundidos em 2001 por 
OCDE e UNESCO, México ocupava um dos últimos lugares no contexto internacional.  

Ainda de acordo com a UNESCO, México ocupa o penúltimo lugar em práticas de 
leitura de uma lista conformada por 108 nações. A média de leitura no México seria de 2.8 
livros anuais por habitante, cifra muito longe dos 25 recomendados por este organismo 
internacional.  

Assim, dos 35.2 milhões de crianças e jovens que actualmente são atendidos pelo 
Sistema Educativo Nacional Mexicano, quantos encantados pelo mundo dos textos? Que grau 
de responsabilidade possuem os sistemas de educação e as políticas públicas? E porque seria 
tão importante ler com voracidade?  

São quase 1.2 milhões de professores em quase 228 mil escolas em todo país. De cada 
100 crianças que ingressan na chamada escola primária, somente 76 concluem a chamada 
secundária. Ao redor de 32.3 milhões de adultos não completaram sua educação básica, o que 
equivale a 38.5% da população maior de 15 años.  
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Final: a última margem 
 

Terminamos aqui nosso ensaio. As perguntas que nos moveram a escrever seguem em 
nós como provocações, nos convidando a continuar a escrever este texto em outros suportes, 
em tempos e lugares outros, vivendo o enfrentamento de outras margens.  

Continuamos a ensaiar palavras e ditos sobre a leitura, dentro e fora do México, 
mantendo viva a potência da incerteza, das perguntas sem respostas e das miradas que nos 
ajudam a nos ver.  

Fim. Última margem. Última?  
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A ABORDAGEM DE GÊNEROS NARRATIVOS EM LIVROS DIDÁTICOS 
DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Aline Isabel Rodrigues da Silva1 
Rosângela Alves dos Santos Bernardino2 

 
Palavras iniciais 

 
Desde que os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) propuseram o texto e a 

diversidade de gêneros textuais como unidade e objetos de ensino, já foram muitos os 
debates sobre o desdobramento prático dessa ideia nas aulas de língua portuguesa. Como 
consequência do esforço de pesquisadores em todo o país, sobretudo linguistas e 
educadores, tem ficado cada vez mais claro como o ensino de texto se dá na base dos 
gêneros, afastando-se do modelo cujo foco prioriza exclusivamente a descrição dos 
elementos gramaticais (MARCUSCHI, 2008). Um grande esforço também tem sido 
empreendido pelos autores de livros didáticos, que em sua grande maioria revela a boa 
intenção de favorecer isto que os PCNs destacam como central no ensino/aprendizagem de 
português na escola: “o conhecimento linguístico e discursivo com o qual o sujeito opera ao 
participar das práticas sociais mediadas pela linguagem” (BRASIL, 1998, p. 22). Ainda 
assim, os percalços no tratamento dos gêneros se mostram preocupantes, porque, entre 
outras razões, quase sempre há dissonância entre as funções atribuídas a eles no contexto do 
livro didático (LD) e as funções que cumprem na esfera discursiva onde são produzidos (B. 
MARCUSCHI, 2007).  

Considerando que esse debate é atual e relevante, o presente trabalho3 interroga o LD de 
Língua Portuguesa acerca dos encaminhamentos de leitura/compreensão para os gêneros 
textuais pertencentes ao domínio literário. Apoiados em postulados da Linguística Textual e 
na abordagem de gêneros (BAKHTIN, 2011), entre outros autores, buscamos examinar 
especificamente quais e como são as orientações de leitura sugeridas para contos, fábulas e 
lendas, e verificar se os encaminhamentos de compreensão textual desses gêneros levam em 
conta suas características e particularidades. 
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Portuguesa). As autoras são Bolsistas/beneficiárias do OBEDUC, sob a orientação da Profa. Maria das Graças 
Soares Rodrigues (DLET - PPgEL - CCHLA – UFRN). 

mailto:aline_isa@hotmail.com
mailto:rosangelabernardinno@uern.br


A ABORDAGEM DE GÊNEROS NARRATIVOS EM LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 288 

Análise das atividades de leitura/compreensão dos gêneros textuais conto, fábula e lenda  
 

Nossa análise se detém nas “questões de compreensão e de opinião” retiradas de três 
capítulos dos LDs do 4º e 5º anos da coleção Hoje é dia de Português, em específico dos 
manuais do aluno. Consideramos a informação do Guia – PNLD 2010 sobre o fato de que, em 
ambos, “a tendência geral do conjunto das atividades é levar os alunos a perceber que há 
modos de ler específicos para os diferentes gêneros, de acordo com seus usos e funções 
sociais. Isso contribui para a formação de alunos leitores” (BRASIL, 2009, p. 241). Os 
gêneros textuais presentes nestes manuais são: conto, fábula, poema, cordel, mito, entrevista, 
reportagem, anedota, artigo expositivo, piada, tirinha, história em quadrinhos (para o 4º ano) e 
conto, fábula, poema, depoimento, artigo expositivo, artigo opinativo, fragmento de livro de 
aventura, notícia, carta, reportagem, gráfico, tabela, relato memorialista, história em 
quadrinhos (para o 5º ano). Observamos que, embora o gênero lenda seja mencionado no LD 
do 3º ano, ele aparece também nestes outros.  

Nossa compreensão é que a leitura, literária ou não, e consequentemente a compreensão 
textual, é uma atividade que se realiza a partir de levantamento de hipóteses, de inferências e 
da realização de predições, enfim, como atividade de procura e de encontro dos sentidos, 
intenções e objetivos do texto (MARCUSCHI, 2008; ANTUNES, 2009). O LD também está 
incumbido da missão de formar leitores críticos, pois ele ainda é um importante instrumento 
para o ensino de Língua Portuguesa (ROJO, 2003). 

A seguir, apresentamos um quadro resumidor com exemplos que demonstram a forma 
como é trabalhada a leitura/compreensão dos gêneros literários contos, fábulas e lendas nos 
dois LDs, especificamente nas seções Conversando sobre o texto e Compreendendo o texto. 
No quadro, os códigos (+ e -) sinalizam que a atividade é muito, ou pouco, frequente em 
ambas as seções. A duplicação do sinal (+ + ou - -) indica que a atividade é a mais ou a menos 
frequente, enquanto Ө indica a ausência da atividade nas seções.  

 
FOCO DAS 

PERGUNTAS DE 
COMPREENSÃO 

TEXTUAL 

 
EXEMPLOS 

Estrutura 
composicional do 

gênero 
(elementos da 

narrativa) 

+ 
+ 

- Essa história foi narrada (contada por alguém). É uma narrativa. Como se 
denomina quem narra (conta) a história? 
- Toda história ocorre numa época, num tempo. Podemos saber exatamente quando 
acontece a história do alfaiate valente? 
- Acompanhe, com os colegas de sala, o seguinte esquema, que será muito útil para 
a leitura e compreensão de narrativas. As narrativas apresentam: [...].  
- Em textos narrativos, os fatos são organizados em uma sequencia de tempo e de 
espaço. Nas narrativas, os personagens praticam as ações que garantem o 
movimento e as transformações da história. Quem são os personagens da história 
lida? 
- Os personagens de uma narrativa podem ser classificados em: [...]. 

Temática  + 
+ 

- Discuta com seus colegas: por que o alfaiate pode ser considerado um herói? 
- Por que Maria Macária pensou que o avô não aceitaria ensinar a capoeira a um 
branco? 

Vocabulário + - De acordo com o texto, o que se entende por “código de honra”? 
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- Agora procure compreender o significado de “cacimba”, no sétimo parágrafo. 

Opiniões dos 
alunos  + 

- Em sua opinião, o texto O que é um herói? é semelhante ao texto O alfaiate 
valente? 
- Em sua opinião, a atitude de Malasartes, enganando a dona de casa, é algo 
louvável, que se deve imitar? 

Predições sobre o 
título do texto - -  

- Troque ideias com a classe a respeito do título do texto: 
a) Por que se chama A dança da vida? 
b) Você teria alguma outra sugestão de título para essa história 

Especificidades 
do gênero 
(conteúdo, 

composição e 
estilo) 

- -  

- Ainda que esse texto não apresente uma linda moral em destaque no final da 
história, ele poderia ser classificado como fábula? 
- Observando a linguagem empregada na fábula, é possível concluir que: 
• Foi usada a linguagem informal, repleta de termos populares. 
• Foi empregada a linguagem formal, padrão. 
• A linguagem é mais ou menos informal. 
- Pode-se dizer que o conto apresenta marcas da linguagem oral (falada), como, por 
exemplo, a informalidade e o uso de gírias. Identifique algumas dessas marcas e dê 
exemplos. 

Elementos 
gramaticais Ө  

 
Quadro 01: Atividades de compreensão dos gêneros textuais conto, fábula, lenda em LDs do 4º e 5º anos 

 

No quadro, vê-se que as perguntas de compreensão exploram com maior ênfase o aspecto 
estrutural/composicional, o conteúdo e o vocabulário do texto, dada a grande frequência de 
questões sobre os elementos da narrativa, os sentidos de determinada palavra e a temática 
abordada, além de solicitar a expressão do conhecimento de mundo dos alunos. As predições de 
leitura e os aspectos específicos aos gêneros literários, envolvendo seus usos e funções sociais, 
são os menos frequentes. Os elementos gramaticais não são estudados nas duas seções analisadas, 
uma vez que a coleção destina outras partes dos LDs para esse propósito.  

 
Palavras finais 

 
Constatamos que o tratamento conferido aos gêneros literários nos dois LDs analisados 

evidencia a conformidade com os PCNs em relação a não “tomá-los como pretexto para o 
tratamento de questões outras (valores morais, tópicos gramaticais)”, porém os aspectos 
priorizados para estudo desses gêneros (os elementos estruturadores da narrativa, a temática, o 
vocabulário) se mostram pouco suficientes para contribuir “para a formação de leitores 
capazes de reconhecer as sutilezas, as particularidades, os sentidos, a extensão e a 
profundidade das construções literárias". (BRASIL, 1998, p. 27). Vimos que é pouco 
explorado o reconhecimento das características e especificidades dos gêneros literários, 
conforme o mundo possível que eles representam, e isso coloca em prejuízo a formação do 
leitor literário. 
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A INTERTEXTUALIDADE E A CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS EM 
PROPAGANDAS IMPRESSAS DA REVISTA VEJA 

Aline Maria dos Santos Pereira1 
 
Esta pesquisa tem como objetivo investigar como a intertextualidade se manifesta em 

propagandas impressas da Revista Veja, visando compreender a importância dessa estratégia 
no processo de construção dos sentidos.  

A escolha pelo corpus justifica-se pelo grande índice de intertextualidade presente nas 
propagandas. Utilizamos, dentre outros, pressupostos teóricos de Bakhtin (2003), Koch 
(2008), Bentes (2001), Sant’Anna (1999) e Costa Val (1994). 

Considerando a grande recorrência da intertextualidade em variados textos, esta 
pesquisa é relevante, pois possibilita uma maior compreensão do assunto, podendo auxiliar no 
processo crítico de recepção das propagandas.  

  
Intertextualidade: concepções 

 
Beaugrande e Dressler (1983), apud Costa Val 1999, afirmam que a intertextualidade se 

refere aos fatores que fazem a utilização de um texto dependente do conhecimento de outro(s) 
texto(s). 

Em contrapartida, há autores que defendem que todo texto é um intertexto, Bakhtin 
(2003), por exemplo, afirma que “cada enunciado é um elo da cadeia muito complexa de 
outros enunciados” (BAKHTIN, 2003, p. 291). De acordo com este autor, o dialogismo é 
inerente à língua, é o princípio constitutivo da linguagem.  

Koch (2008) ratifica essa concepção quando conceitua a intertextualidade como uma 
condição do próprio discurso. Todo texto se constrói a partir de um já-dito, ele é 
essencialmente intertextual. 

Marcuschi (2008), nessa mesma direção, afirma que “todos os textos comungam com 
outros textos, não existem textos que não mantenham algum aspecto intertextual, pois 
nenhum texto se acha isolado e solitário.” (MARCUSCHI, 2008, p. 129). Na visão do autor, o 
texto se apresenta como uma rede intertextual. 

A intertextualidade também está relacionada à cultura, pois, 
 

as produções, embora aparentemente desconexas, encontram-se em 
constantes inter-relação. Na verdade, constrói-se uma grande rede, com o 
trabalho de indivíduos e grupos, onde os fios são formados pelos bens 
culturais [...] a sociedade pode ser vista como uma rede intertextual, em 
constante movimento. (PAULINO, WALTY e CURY, 1995, p. 12). 
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A cultura, ante o exposto, está em um constante processo intertextual na qual os homens 
dialogam entre si. Definimos, a seguir, os tipos de intertextualidade, analisando-os em 
propagandas impressas2. 

 
Intertextualidade das semelhanças 

 
De acordo com Sant’Anna (1999), a intertextualidade das semelhanças reafirma os 

intertextos retomados e os seus conteúdos, orientando o leitor a concluir de forma semelhante 
àquela do texto-fonte. Para o autor, esta intertextualidade está relacionada à paráfrase, pois há 
uma adesão, uma continuidade do texto, assim, “falar de paráfrase é falar de intertextualidade 
das semelhanças” (SANT’ANNA, 1999, p. 28). 

Consideremos a propaganda (1): 
 

 
 

Figura 1: Propaganda da Empresa ESSO. Revista Veja, nov. 2003. 
 
Nessa propaganda da empresa de combustível ESSO, percebemos que há uma 

intertextualidade com o semáforo. A ESSO utiliza-se das cores do sinal visando veicular a 
mesma ideia que este último transmite; assim, a cor “amarela” representa atenção e o 
“vermelho” parada obrigatória. Notamos essa relação de igualdade com o uso das palavras 
“que nem” na frase: “gasolina funciona que nem semáforo”. 

Nessa direção, a propaganda transmite a ideia de que um cliente, ao ver a marca ESSO, 
representada pelo vermelho, pode parar e abastecer. A ressalva “A única vermelha e com 
filtro transparente” indica que a gasolina ESSO é a única confiável. 

Acreditamos que um dos fatores justificáveis para o uso dessa intertextualidade é o fato 
de o semáforo representar segurança e confiança para a sociedade. A empresa, por sua vez, 
visa transmitir essas mesmas características no âmbito automobilístico. 

 
 

                                                           
2 Esta pesquisa, originalmente, teve como corpus oito propagandas da Revista Veja; para o presente artigo 
delimitamos quatro para discussão. 
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Intertextualidade das diferenças 
 

De acordo com Sant’Anna (1999), a intertextualidade das diferenças, por sua vez, 
possibilita uma leitura contrária do que foi dito. Esse tipo está associado à paródia, 
caracterizando-se como uma forma de crítica, assim, “falar de paródia é falar de 
intertextualidade das diferenças” (SANT’ANNA, 1999, p.28), porque a paródia implica em 
descontinuidade, tem caráter contestador e desloca os sentidos. 

Vejamos, na propaganda (2), a presença dessa intertextualidade: 
 

 
 

Figura 2: Propaganda da Empresa VISA. Revista Veja, set. 2003. 
 
Nessa propaganda da empresa VISA, percebemos a intertextualidade com a frase de uso 

popular “A vida é curta”. O texto já indica, no seu início, que a frase é produzida por outras 
pessoas: “Dizem que a vida é curta.” A intertextualidade da diferença se manifesta em 
seguida, com a frase “mas não é verdade”. Inclusive, há um argumento que reforça o 
contrário: “a vida é longa para quem consegue viver pequenas felicidades”. 

Com a propaganda, a empresa tem por objetivo difundir que a vida deve ser aproveitada 
ao máximo, que ela é longa e o tempo é relativo, dependendo de como cada pessoa o utiliza. 
Podemos inferir, portanto, que a propaganda transmite a ideia de que a vida deve ser 
aproveitada com o cartão VISA, conforme as frases “passamos nossa existência colecionando 
nãos: a viagem que não fizemos, o presente que não demos, a festa à qual não fomos”.  
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Algumas dessas ações são possíveis de serem realizadas com o uso do cartão. Nessa 
perspectiva, a intertextualidade é utilizada com o propósito de estimular o leitor a aproveitar 
melhor o seu tempo com as possibilidades que o VISA oferece. 

 
Intertextualidade explícita 

 
De acordo com Koch e Travaglia (1997) a intertextualidade explícita ocorre quando há 

a indicação da fonte do texto primeiro, como o discurso relatado, citações, traduções, 
retomadas, resumos e resenhas.  

A utilização deste tipo de recurso dá credibilidade ao novo texto, conforme percebemos 
na propaganda (3): 

 
 

 
Figura 3: Propaganda da Empresa Honda. Revista Veja, dez. 2004. 

 
Depois de apresentar o argumento “Honda Fiat. O carro que tem os proprietários mais 

satisfeitos do Brasil”, o texto informa a fonte: “segundo a Revista Quatro Rodas.” 
A indicação da fonte justifica-se pelo fato de a revista ser consolidada no âmbito 

automobilístico, logo, o que ela apresenta se constitui num discurso de autoridade. É, 
portanto, conveniente para a Honda que os leitores saibam a origem das informações, como 
por exemplo, as que se encontram abaixo da figura do carro: “maior índice de satisfação que 
um carro já obteve na pesquisa da Revista” e “o eleito do ano”. 

 
Intertextualidade implícita 

  
A intertextualidade implícita ocorre quando não há indicação da fonte. Nesse caso, “o 

receptor deverá ter os conhecimentos necessários para recuperá-la, do contrário, não será 
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capaz de captar a significação implícita que o produtor pretende passar” (KOCH e 
TRAVAGLIA, 1997, p. 77). 

A identificação do texto primeiro, todavia, não consiste em um requisito básico para o 
processo de interpretação. O leitor pode atribuir outros significados, não necessariamente os 
planejados pelo autor, a partir do que o texto lhe permite e de seu conhecimento de mundo, 
pois “se o leitor não fizer o reconhecimento do texto-fonte e/ou não conseguir perceber os 
motivos de sua reapresentação, provavelmente vai encará-lo como um evento novo”. 
(BENTES, 2001, p. 271). 

Consideremos a propaganda (4) abaixo: 
 

 
 

Figura 4: Propaganda da Empresa Gol. Revista Veja, jul. 2002. 
 
Com a frase “Como é bom brilhar no céu da Pátria neste instante”, recordamo-nos dos 

versos do Hino Nacional “E o sol da liberdade, em raios fúlgidos. Brilhou no céu da Pátria 
nesse instante.”. 

É interessante destacar que o pronome “neste”, no texto da propaganda, evidencia um 
momento de grande importância para o Brasil: a seleção brasileira havia se tornado 
pentacampeã mundial um mês anterior à veiculação da propaganda. Com a utilização do Hino 
Nacional, a Gol comemora junto com seus clientes o momento histórico.  

 
Considerações finais 

 
Podemos afirmar, ante o exposto, que a intertextualidade se caracteriza como uma 

importante ferramenta no processo de produção e recepção do texto. Nessa perspectiva, torna-
se relevante refletir sobre os aspectos que envolvem a intertextualidade, tais como, a 
intencionalidade do autor, os efeitos provocados no texto e o processo de construção de 
sentidos. 

http://www.suapesquisa.com/o_que_e/patria.htm
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As propagandas analisadas utilizam outros textos para tornar seus anúncios mais 
criativos e atrativos. A escolha pelo uso de determinado tipo de intertextualidade se dá pelos 
efeitos que se pretende alcançar.  

Assim, a intertextualidade é utilizada a favor da persuasão, visando atrair o cliente 
através de um texto já conhecido e das possibilidades de estabelecer uma relação positiva com 
a empresa.  
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DE OLHOS PARA O FUTURO: NOVAS DEFINIÇÕES PARA A EDUCAÇÃO 
LIDAR COM A MODERNIDADE 

Aline Maria Pacífico Manfrim1 
 

Introdução 
 
A educação a distância (EaD), viabilizada pelos ambientes virtuais de aprendizagem 

(AVAs), já é uma realidade na contemporaneidade. No Brasil, por exemplo, um em cada 
cinco estudantes de graduação realizam o curso nesta modalidade. Mesmo que as pesquisas 
nesta área identifiquem que o graduando a distância não está cursando uma graduação pela 
primeira vez, este cenário não pode ser desconsiderado dos estudos educacionais. 

Considerando que esta modalidade existe desde os cursos por correspondência, a 
justificativa mais forte, atualmente, para o aumento da demanda por esta forma de relação 
educativa é a ampliação do acesso ao conhecimento a regiões em que há poucas universidades 
ou nenhuma. Brito (2003), é inegável que o avanço do conhecimento e da tecnologia podem 
contribuir para a democracia pelo fato de possibilitar diferentes tipos de interação e relação 
com a informação que até então pertencia a poucos, porém, as formas como se aplicam os 
avanços tecnológicos não podem ser interpretados, diretamente, como uma transformação 
social, uma vez que “a comunicação eletrônica é um indústria regida pelos interesses 
econômicos e político-ideológicos do capital” (BRITO, 2003, p. 55). 

Esta reflexão proposta por este autor permite interpretar, então, que os universos 
educacionais virtuais levam consigo uma tensão entre a acessibilidade e as relações 
hierárquicas existentes na sociedade em que estão imersos. Como as interações entre os 
sujeitos envolvidos em uma disciplina virtual de um curso a distância ocorrem 
predominantemente por meio da escrita, esta tensão reverbera nas próprias formas de 
comunicação entre alunos, professores e tutores virtuais, daí a necessidade de se estudar a 
linguagem nessas situações de comunicação. 

Justamente pela característica da virtualidade, novas questões surgiram para que se 
consolidassem as interações verbais nesses espaços. O meio foi um deles e todo o 
planejamento para a efetivação de um meio possível de comunicação já partiu de um 
pressuposto interativo. Para Maciel (2002), “o ambiente virtual de aprendizagem pode ser 
considerado como sendo um ‘dispositivo’ de comunicação, de mediação de saberes, de 
formação midiatizada” (MACIEL, 2002, p. 41). Moraes (2002), ao caracterizar o ensino em 
rede, ressalta que os instrumentos que o envolve são “capazes gradual e processualmente de 
fomentar uma ética por interações, assentada em princípios de diálogo, de cooperação, de 
negociação e de participação” (MORAES, 2002, p. 67). 

                                                           
1 Doutora em Linguística Aplicada pela Unicamp; pós-doutoranda em Linguística na Universidade de Franca; 
Franca, São Paulo. E-mail: a_manfrim@yahoo.com. 
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Além deste meio poder ser planejado a partir de uma postura de abertura à polifonia, a 
própria interação que ocorre nesses espaços, caracterizada por ser predominantemente escrita, 
precisa romper com a supervalorização da ordem e do controle para que os próprios sujeitos 
envolvidos no processo sintam-se livres e motivados para a comunicação, afinal, a maioria 
das informações sobre os alunos, professores e tutores não serão compartilhadas 
presencialmente e sim por meio do diálogo escrito. Dessa maneira, representações, imagens e 
valores terão a escrita como recurso fundamental a serem transmitidos. 

O ambiente virtual de aprendizagem, configurado por meio de um planejamento 
audiovisual, traz para a escrita, caracterizada pela linearidade, organização e estabilidade, 
motivações de ressignificação desta tecnologia que toca em questões cognitivas próximas da 
organização do ciberespaço. Para Nova e Alves (2006), este realidade 

Trata-se, portanto, de uma luta social, o que implica que os indivíduos do século XXI 
necessitem não apenas de uma formação que os habilite a ler e a escrever por meio de 
algarismos, mas também a compreender as formas de comunicação audiovisuais (adentrando 
na organização da técnica e da linguagem), assim como a produzir sentidos por meio de 
imagens e sons. (NOVA E ALVES, 2006, p. 115) 

Atrelado às características da virtualidade e do desafio da escrita nos AVAs, existe 
também, no caso da realidade brasileira, um compromisso não só com o engajamento às 
novas demandas da sociedade do século XXI, mas também com o cenário educacional deste 
país. Em 2005, o governo federal lançou a Universidade Aberta do Brasil com o intuito de 
“democratizar, expandir e interiorizar a oferta de ensino superior público e gratuito no país” 
(BRASIL, 2013), no entanto, em 2013, esta iniciativa ainda não atingiu as regiões mais 
necessitadas nas quais é também carente o ensino presencial superior. Conforme dados 
divulgados pelo O Estado de São Paulo, no dia 30/07/2013, apesar de o número de alunos que 
se inserem neste contexto ter aumentado sete vezes, a concentração desses centros ainda se 
restringe às regiões sul e sudeste do país, locais em que há disponibilidade também de ensino 
presencial. 

Desse modo, a tensão entre acesso a uma nova oportunidade de estudos e diálogo com 
as relações hierárquicas sociais por meio da escrita das tarefas propostas por uma disciplina 
vai sendo delineada a cada oferta, devido ao caráter heterogêneo dos grupos de pessoas 
formados em cada disciplina virtual de um curso a distância. Assim, torna-se mais legítimo, 
quando se quer compreender as efetivas relações interativas entre as pessoas em um espaço 
como esse, investir nos estudos singulares, isto é, aqueles cuja preocupação é compreender as 
relações de sentido que são construídas localmente, de modo a perceber como, por meio das 
interações escritas, as pessoas interagem e colaboram para a construção do conhecimento 
proposto pela disciplina. 

O objetivo deste artigo é compreender como são construídas, por meio da escrita, as 
interações em uma sala de aula virtual de uma disciplina de Língua Portuguesa para o curso a 
distância de Educação Musical. Para a construção do corpus de pesquisa, foram selecionadas 
a primeira e a última unidade de estudos, de modo a possibilitar a identificação de um 
processo de consolidação, por parte dos alunos, de uma apropriação do ambiente virtual, das 
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formas de realização das tarefas, e das interações com o tutor virtual e com os demais alunos 
do grupo social constituído nesta disciplina. 

Um encontro possível para a possibilidade de análise por meio de macro e 
microinterpretações acontece na interação verbal a qual, no caso da EaD, consolida-se por 
meio da comunicação escrita. Os estudos desenvolvidos por Bakhtin e seu Círculo (1997) 
trataram desta relação macro-micro na expressão (interação verbal), considerando a afirmativa 
de que não existe uma interlocução abstrata porque nos expressamos sempre para um 
interlocutor, de modo que o que deve ser examinado é a situação imediata (circunstância 
material da comunicação) e o horizonte social (diálogo com o grupo social e o momento 
histórico da comunicação). Esses dois conceitos reforçam o caráter de dupla face de um 
enunciado, pois “a palavra é o território comum do locutor e do interlocutor” e, por meio dela, 
“a situação mais imediata e o meio social mais amplo determinam completamente e, por 
assim dizer, a partir do seu próprio interior, a estrutura da enunciação” (BAKHTIN, 1997, p. 
113). 

Esta postura de análise possibilita a atenção devida a quem enuncia e a quem é dirigido 
o enunciado, sem atribuir diferentes pesos indevidamente aos envolvidos na interação verbal e 
retomar a importância das formas de comunicação como lugares sociais construção de 
sentidos por meio de cotejamento de formas de linguagem totalmente voltadas para a 
compreensão. Entretanto, uma única perspectiva de análise não é suficiente para evidenciar 
esta complexidade, o que demanda a busca de uma associação entre teorias para esta 
compreensão produtiva e dinâmica das interações humanas. A título de organização, uma vez 
que a relação micro-macro são complementares, segue a orientação teórica para cada uma 
delas. 

No que se refere à perspectiva macro, a do horizonte social, os estudos norteadores 
serão os de Bakhtin e seu Círculo os quais revelam, por meio da admissão da interação 
verbal como fundamental para a formação, consolidação e diálogo entre indivíduos, grupos 
sociais e nações a respeito da relação entre presente, passado e futuro na história da cadeia 
ininterrupta da comunicação, que as relações sociais estão presentes na linguagem, de modo 
que “a língua vive e evolui historicamente na comunicação verbal concreta, não no sistema 
linguístico abstrato das formas da língua nem no psiquismo individual dos falantes” 
(BAKHTIN, 1997, p. 124). 

Mesmo que estes estudos orientem para uma investigação contextual dos usos da 
linguagem, ele está sendo considerado como macro neste artigo pelo fato de identificarem a 
natureza dialógica, social dos enunciados e que todos podem ser estudados como exemplos 
disso, independente do fato de serem mais ou menos estáveis em termos de estrutura 
composicional, isto é, em relação à característica desses enunciados. Nesse sentido, é 
admissível uma dimensão referente ao passado mais estável dos enunciados (significados), 
mas, ao mesmo tempo, conforme os projetos de dizeres dos enunciadores, esse passado é 
acessado de forma diferenciada pelos interlocutores, presentificando e singularizando, assim, 
algo novo, da situação nova de comunicação sobre ele (temas). Dessa maneira, a compreensão 
do caráter dialógico possibilita a construção de uma arquitetônica que represente socialmente 
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a vida por meio do embate (diálogo) entre vozes sociais presentes nos discursos/enunciados 
compartilhados nas interações verbais. 

 
Metodologia 

 
Este artigo insere-se no paradigma da pesquisa qualitativa. Isso significa dizer que, 

assim como afirma Moreira (2002), faz parte deste tipo de pesquisa lidar com as 
subjetividades e/ou perspectivas das pessoas envolvidas, possuir como dinâmica a reflexão 
interpretativista, admitir que as discussões apresentadas fazem parte do processo investigativo 
e, também, do contexto em que foi possível a realização da pesquisa, além de admitir a 
própria influência da pesquisa sobre a situação selecionada para estudo. 

Signorini (1998) reforça o caráter interdisciplinar e a abertura à complexidade das 
realidades que envolvem um contexto de pesquisa tanto no momento de contato com o campo 
quanto no próprio desenvolvimento da reflexão a respeito da pesquisa feita pelo pesquisador. 
A adesão ao conceito da complexidade, muito discutido por Morin (2002, 2003) dinamizou o 
trabalho investigativo dos estudos sobre educação e possibilitou a transgressão na forma de se 
construir um objeto de pesquisa e na coragem de assumir que o processo de análise “rompa 
com cadeias conceituais e expectativas teleológicas e totalizantes [e esteja] aberta e orientada 
para o acontecimento, o “intempestivo” de Nietzsche, os processos em andamento.” 
(SIGNORINI, 1998, p. 103) 

Além desse norte qualitativo, esta pesquisa também se insere no âmbito educacional que 
possui, como especificidade, segundo Ludke & André (1986) algumas formas de pesquisa tais 
como a etnografia e o estudo de caso, pelo fato de possibilitarem a relação com os valores 
culturais de forma mais ampla. Neste projeto, o processo selecionado, devido ao contexto e 
possibilidade de pesquisa a que tive acesso, foi o estudo de caso. 

Algumas características que tais autoras apresentam, quando se trata do estudo de caso 
voltado à pesquisa educacional são: 

 
a) Está aberto a descobertas; 
b) Permite, em uma situação social, considerar os pontos de vista que convivem quando 

decisões são tomadas e ações viabilizadas; 
c) Precisa, para os propósitos acima, considerar diversas fontes de informação; 
d) Apresenta uma análise profunda a respeito de uma realidade social pelo fato de ter como 

postura a interpretação contextualizada. 
 
Ainda referente à pesquisa qualitativa, as autoras defendem ser decisivo considerar, na 

própria organização e andamento da pesquisa, o papel que o pesquisador assume no contato 
com o contexto a ser pesquisado. Elas apontam o participante completo (aquele que não 
revela, no contexto da pesquisa, quem ele é e o que objetiva fazer), o participante como 
observador (aquele que, ao contrário, revela que é um pesquisador e o que pode pretender 
desenvolver com esta pesquisa), o observador como participante (aquele que revela seus 
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objetivos, mas não pretende estabelecer uma interação com os sujeitos pesquisados) e o 
observador total ou completo (aquele que pretende somente observar, sem revelar seu 
objetivo e sem interagir com os sujeitos). As subdivisões dos papeis de um pesquisador 
distinguidos pelas autoras auxiliaram na compreensão do papel assumido neste artigo: o 
observador total ou completo. 

O procedimento de seleção do corpus de análise deu-se por meio da compilação das 
tarefas e dos registros dos alunos nos fóruns de discussão das Unidade 01 (primeira unidade 
da disciplina) e Unidade 04 (última unidade da disciplina). A primeira unidade de estudos 
trata do tema “Variação Linguística”, Nela, a primeira tarefa é passar a semana observando as 
variações do uso da língua nas situações formais e informais, em diversos ambientes (em 
casa, no trabalho, na rua etc.) e elaborar um texto, discutindo-as e considerando o texto 
teórico disponibilizado sobre o tema. Além desta tarefa individual, os alunos deveriam 
participar de dois fóruns de discussão: um sobre dois vídeos relacionados à recente polêmica 
do livro didático e outro sobre os exemplos observados na semana. 

A Unidade 04 tem como tema o texto acadêmico. A única tarefa a ser realizada é a 
elaboração de um paper, principalmente os elementos textuais (introdução, desenvolvimento e 
conclusão). Tanto na Unidade 01 quanto na 02 havia a possibilidade da reescrita, conforme as 
orientações do tutor virtual registradas na leitura da primeira versão do texto enviado pelo 
aluno. 

Para este artigo, foi selecionado somente um grupo de alunos pertencentes a um único 
tutor virtual. Na oferta da disciplina em que foi realizada a compilação dos dados (05/03/2014 
a 28/04/2014), havia oito grupos de alunos de 29 ou 30 alunos, gerenciados por oito tutores 
virtuais. 

Após a compilação das interações nas tarefas e nos fóruns de discussão, três etapas 
foram seguidas: 1) busca de indícios escritos de projetos de dizeres sobre os temas discutidos 
nas tarefas solicitadas; 2) identificação dos cotejamentos de gêneros do discurso do nível do 
público e do privado realizados pelas escritas dos alunos nos seus enunciados e 3) análise de 
como, por meio da linguagem escrita virtual, os alunos possuem garantido seu espaço de 
subjetividade na proposta de trabalho oferecida pela disciplina. 

 
Reflexões sobre os resultados 

 
Os resultados deste artigo podem ser discutidos tendo como ponto de partida os 

conceitos de ideologia e enunciado, conforme as análises propostas pelo Círculo de Bakhtin. 
Nesta perspectiva, o conceito “ideologia” é compreendido em um discurso a partir da relação 
entre os sujeitos que interagem.  

Nessa relação, social por excelência, vão sendo negociados sentidos que são 
ideológicos, de modo que cada seleção lexical, a entonação e o caráter responsivo 
característico da comunicação verbal consolida a relação social hierárquica (ideológica) entre 
os participantes. Essas considerações sobre as relações fundamentalmente ideológicas entre 
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sujeitos que interagem são possíveis de ser identificadas na própria materialização dos 
enunciados produzidos pelos sujeitos envolvidos na comunicação (BAKHTIN, 1997). 

No caso da Unidade 01, os textos sobre as observações da variação linguística 
trouxeram muitos exemplos de várias ordens (formal, informal, gírias, problemas de 
pronúncia pelo desconhecimento da variação culta de algumas palavras etc), mas o que marca 
nesses textos são os projetos de dizeres que revelam um posicionamento diferente sobre a 
variação linguística em relação ao material teórico da disciplina e das intervenções do tutor 
virtual com perguntas para reflexão.  

Embora o material do curso afirme e prove com teóricos relevantes para a área que a 
variação linguística é fato e que a língua padrão é apenas uma delas, mas é utilizada como 
ferramenta de exclusão social, os alunos cumprem a tarefa solicitada (identificar os 
exemplos), mas quando se propõem a discuti-la, deixam marcado um posicionamento da 
defesa do “certo” e do “errado”, fortemente criticado pelo material. Este lugar ideológico 
ressaltado pelos alunos aparece porque a relação hierárquica aluno-professor(tutor) é 
garantida por meio de outras estratégias que são visíveis pelo cotejamento de gêneros 
discursivos da ordem da informalidade, ou seja, todos os textos são produzidos em formato 
narrativos (crônicas ou relatos), muito próximos do cotidiano, da interação face a face, 
mostrando pertencer, na relação hierárquica, ao lugar da reflexão imediata, corriqueira, quase 
isenta de uma responsabilidade formal que saia do senso comum, mesmo no contexto da 
disciplina de Língua Portuguesa, como pode ser evidenciado nos dois exemplos abaixo: 

 
Exemplo 01 
 
[...] Em geral, percebi que a língua vai se modificando cada vez mais, e tenho a impressão de 
que ela vem sendo “economizada” ou abreviada, e o vocabulário é cada vez mais reduzido. 
Não entendo se é por preguiça de se investir em leituras e caprichar mais, ou se vivemos 
numa era, em que estamos sendo bombardeados com tanto conteúdo barato e superficial. Se 
atentarmos para as músicas comerciais de hoje em dia, notamos também um sacrilégio da 
língua portuguesa, enfim...sobre minhas observações é isso que tenho a dizer. 
 
Exemplo 02: 
 
Ao observar o uso da linguagem no dia a dia, é notável que falamos e pronunciamos palavras 
diferente da forma em que elas são escritas. 
Há algum tempo atras eu estava num ônibus no qual ouvi a discussão de duas mulheres sobre 
a diferença entre “pobrema” e problema. Depois de um tempo de discussão ,“filosofia” e 
muitas “pérolas” elas chegaram a conclusão de que problema se tratava de assunto da 
matemática, e “pobrema” era algo pessoal. 
Depois desse “baita problemão”, comecei a notar que as pessoas independente de cultura e 
escolaridade querem saber o que certo, mas como saber o que é certo se no meio em que vive 
o que é certo pode ser errado em outro? [...] 
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Em termos de avaliação, o tutor inseriu questionamentos a respeito desses 
posicionamentos contrários ao material teórico da unidade em questão, mas eles não foram 
motivo específico de punição severa na nota final., já que a grade de correção tinha como 
critérios se trouxe exemplos e se realizou uma discussão a respeito. Essa grade pode mostrar 
que, apesar de a disciplina ter como objetivo apresentar outra visão a respeito da variação 
linguística, os alunos poderiam não concordar com a argumentação proposta, oferecendo, 
assim, espaço às posturas adotadas pelos alunos nas interações que produziram no ambiente. 

Isso fica mais evidente nas comunicações nos fóruns. Nos dois fóruns, o 
posicionamento dos alunos indiciados nos textos individuais forneceu um tom quase que 
radical na defesa da norma culta. Todos os alunos que participaram desses espaços coletivos 
de reflexão afirmaram que a variação existe, mas as pessoas devem conhecer “o certo” Os 
argumentos para defender este posicionamento são de três ordens: 1) das exigências do 
mercado de trabalho competitivo; 2) da postura que eles devem assumir como educador que 
deve ter o compromisso de orientar os educandos e 3) da relativização do preconceito 
linguístico. Tal firmeza desta opinião pode ser representada por uma participação, a qual foi 
consentida pelo grupo, registrada no Exemplo 03. 

 
Exemplo 03: 
 
Boa noite, tudo bem? 
Não creio que educar seja preconceito, e corrigir os erros é educar, é claro que temos de 
saber como, onde e quando corrigir e para isso estamos estudando. 
Se o preconceito formar indivíduos com competência para disputar uma vida profissional de 
igual para igual no mercado de trabalho, serei preconceituoso convicto. 
abraços, 

 
Neste fórum, o tutor postou a seguinte mensagem explicitada no Exemplo 04. 
 

Exemplo 04: 
 
Olá, pesso@l! 
As discussões estão bastante interessantes. O preconceito linguístico é um tipo de preconceito 
muito presente na sociedade, porém muito negligenciado. O modo de falar de uma pessoa, 
assim como seu próprio nome e sua constituição física, faz parte de sua identidade. Portanto, 
é muito importante relativizar a noção de "erro", afinal, quem escolhe o que deve ser 
"errado" e o que deve ser "certo"? Não há por trás dessas escolhas decisões políticas? 
Pensem nisso! 
Abraços, 

 
Mesmo com esta intervenção, o tom do fórum não mudou. Isso pode revelar que esta 

discussão sobre variedade linguística está tão restrito à Linguística (e até profundamente 
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explorado neste campo científico) que ainda não atinge nem os outros campos científicos nem 
a sociedade em geral. A causa dessa restrição diz respeito à própria forma como a Língua 
Portuguesa é considerada em nosso país.  

Esta opção pelo rigor da língua é identificado e explicado por Geraldi (2010) por meio 
da tese de que, em períodos de fechamento na política brasileira (o Império brasileiro e o 
romantismo brasileiro; a ditadura Vargas e o modernismo; o Golpe Militar de 64 e o aumento 
do poder da televisão), o posicionamento em relação à língua é de abertura (no Império, para 
aproximação com os colonos; na ditadura Vargas, como os intelectuais foram expulsos do 
poder e se aliaram ao povo, tendo como representante da época o livro Macunaíma; no 
contexto da ditadura firmada pelo Golpe Militar de 64, a expansão do ensino básico e a 
interiorização do ensino superior). 

Por outro lado, em tempos de abertura política (o período da República e a criação do 
Código Civil com apurada correção gramatical e a imprensa brasileira abre espaço para as 
colunas sobre a língua; Redemocratização e a Constituinte de 1946 e as gramáticas editadas 
de Napoleão Mendes de Almeida, Celso Cunha, Celso Luft etc.; Nova Repóblica em 1985 e o 
estudo rigoroso da língua para promover a Linguística como ciência a qual, mesmo tendo um 
discurso mais aberto em relação ao ensino da língua, no nível da ação ainda continua 
preconceituosa), a postura em relação à língua é de fechamento.  

Atualmente, ainda nas considerações de Geraldi (idem), o sucesso de Pasquale Neto na 
mídia, o aumento das crônicas e manuais jornalísticos sobre o uso correto da língua, as 
exigências dos estudantes de letras em estudar a gramática e os materiais de ensino de língua 
portuguesa para vestibulares os quais ignoram a variação linguística são evidências de que 
estamos em um período de fechamento da língua devido à nossa suposta abertura política. 

Para este autor, a explicação dessas constatações apontam para: 
 

Que estes indícios estão apontando? Nada mais do que um recrudescimento 
das exigências de correção gramatical, o que também pode ser traduzido 
como maior exigência de silêncios da população que ‘não sabe falar 
corretamente’. É preciso afastar os perigos para que tudo, mudando, 
permaneça como sempre foi: que a norma definida pelos modos de falar de 
uma minoria se imponha como razões para silenciar uma maioria. 
(GERALDI, 2010, p. 27). 

 
Esses alunos do curso de Educação Musical provavelmente assumiram esta ideologia do 

arrocho da língua e, enquanto educadores, talvez não tenham outro espaço para uma 
compreensão mais profunda dessa questão. A Linguística, infelizmente, não tem abertura nem 
na mídia e quase também nem nas escolas por conta dessa visão que o restante da sociedade 
possui sobre a língua e, enquanto mais próxima do poder do que a Linguística, a mídia não 
tem nenhum interesse em contribuir para uma mudança de visão a esse respeito. 

Portanto, para as participações dos alunos da Unidade 01 de Língua Portuguesa, o 
conceito de ideologia é um grande motivador para se compreender as produções e a forma 
como elas são reforçadas por todo o grupo. Aqui, a relação entre alunos e tutores virtuais é 
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que consolida o grupo e é nesta realidade local (virtual) que entram em jogo as relações com a 
tarefa, a correção e as posições assumidas pelos alunos frente às possibilidades de interação 
proporcionadas no ambiente de aprendizagem. 

É importante considerar também, neste momento da disciplina, tanto a existência de um 
grande espaço para a participação (tarefas e fóruns) dos alunos em relação aos conteúdos 
propostos quanto o fato de esta ter sido a primeira unidade e já configurada com uma proposta 
de vivência dos alunos, quando solicita que eles observem o cotidiano em que vivem. O fato 
de proporcionar um momento de leitura que trate da realidade da variedade linguística, 
mesmo que não muito aceita pelos alunos, também é uma proposta de acesso à realidade 
complexa de relações de poder em que vivemos e estamos inseridos. 

No caso da Unidade 04, o conceito bakhtiniano que mais se adequa como porta de 
entrada é o de enunciado. Para Bakhtin (2003), o enunciado é a unidade de comunicação 
social porque nele se pode identificar que é produzido por alguém e se dirige a um 
interlocutor, nela é caracterizada uma expressividade e possui um acabamento provisório 
porque ele sempre visa a alternância dos sujeitos que se comunicam. Os doze textos 
produzidos nesta unidade de estudos podem ser considerados como doze enunciados. Cada 
um é diferente do outro nessa caracterização triádica proposta por Bakhtin, acabamento/diz-se 
para alguém/expressividade, mas é possível compreender, no conjunto dessas enunciações, 
uma identidade de grupo, proposto a ser estudado neste artigo. 

A evidência de que, neste momento da disciplina, eles são as unidades de comunicação 
é percebida pela própria estruturação desta Unidade 04: a produção deles é a única tarefa da 
unidade e há um fórum específico somente para tirar dúvidas. Nesta atividade, os alunos 
deveriam pesquisar fontes que tratassem do tema “A educação musical e a inclusão” e 
produzirem um paper de até 04 páginas. Nesse sentido, o elo de comunicação na relação 
proposta de ensino e aprendizagem era este paper. Diferentemente da Unidade 01, esta tarefa 
solicitava outra relação com a linguagem, uma mais formal e acadêmica. 

Dos doze enunciados, todos demonstraram indícios claros de cumprimento da 
incumbência, principalmente no atendimento ao tema proposto e na estrutura sugerida pelo 
modelo disponibilizado no ambiente virtual. Assim, a característica destacada por Bakhtin 
(2003) de conclusibilidade, isto é, a necessidade de haver um acabamento mesmo que 
provisório, foi contemplada pelas produções, o que garantiu também a segunda característica, 
a alternância dos sujeitos da comunicação quando, terminada a escrita, o aluno poderia 
receber a contrapalavra do tutor, ou seja, o feedback. Houve uma certa liberdade na realização 
desta tarefa, assim como foi detectado nas da Unidade 01, mas esta abertura deu-se na 
possibilidade de o aluno poder selecionar quais fontes queria trazer para seu trabalho de 
escrita. 

A característica que mais chama a atenção ao considerar esses enunciados como a 
resposta de um grupo frente à convocação para a elaboração e um paper é a da 
expressividade. A própria forma como os alunos configuraram suas enunciações no interior 
deste gênero discursivo mais estável e oficial revelou que se enquadraram em um momento de 
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apropriação do gênero em que a relação com o conteúdo do tema proposto foi a maior 
preocupação a ser desenvolvida por eles. 

Esta atenção ao conteúdo evidenciou a opção de todos os alunos por produzirem um 
texto com citações indiretas de modo que, em quase todas as vezes, os autores pensquisados 
para compor a escrita não eram mencionados no corpo do texto, mas somente nas referências 
bibliográficas. Bakhtin (1997), ao estudar os discursos direto, indireto e as variantes deles, 
aponta que o uso do discurso indireto “analisador de conteúdo” (diferente do “analisador da 
expressão”),  

 
...só pode desenvolver-se de maneira razoavelmente ampla e substancial num 
contexto enunciador suficientemente racional e dogmático, no qual, de qualquer 
forma, se manifesta um forte interesse pelo conteúdo semântico, e onde o autor 
afirma, através de suas próprias palavras, com sua própria personalidade, uma 
posição de forte conteúdo semântico (BAKHTIN, 1997, p. 161) 

 
Essa posição assumida pelos autores dos papers pode revelar o propósito do 

cumprimento do tema, independente das relações que devem estabelecer com as fontes 
pesquisadas. Isso pode ser interpretado como uma necessidade apresentada por eles de atingir 
os objetivos da parte “escolarizada” da atividade, isto é, do que ficou arraigado nas interações 
de tarefas escolares anteriores, atuais a futuras, das quais participaram até então neste tipo de 
situação de demanda. A preocupação com o atendimento ao gênero paper, no que se refere às 
estratégias de escrita, ou seja, as expressividades permitidas e o tom de distanciamento mais 
estabilizado desta forma de comunicação acadêmica não foi marcada nas escritas. 

Assim, a função social do paper, apesar de eles saberem qual é, não foi trabalhada 
nessas materialidades apresentadas, consolidando essas produções escritas como produções 
mais escolares do que acadêmicas. 

Outra marca dos enunciados deste grupo de alunos foi a alta recorrência da apresentação 
de soluções para a questão da inclusão na educação musical. Isso pode ter uma relação com a 
postura trazida pelos alunos frente ao tema, muitas vezes de crítica pelo fato de o cenário 
educacional atual não possibilitar a inclusão. Em seguida, como tendência, apontam soluções 
no nível governamental, dos professores, dos alunos e das escolas. 

Esse movimento marca uma expressividade menos teórica e mais prática no sentido de 
não se exercitar o raciocínio argumentativo na condução das ideias. Mesmo com a 
informação de que esses alunos ingressantes no ensino virtual da UFSCar prestam 
vestibulares elaborados pela Vunesp, é possível fazer uma aproximação entre essa estratégia 
comum apresentada pelos alunos de indicar soluções com o modelo de redação exigida pelo 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Essa forma de discutir um tema é típica das 
provas de redação do desse exame nacional e é tão específico que nenhum outro vestibular 
exige este tipo de raciocínio. Interessante é encontrar, num espaço em que deve haver 
discussão de um tema em um curso de Língua Portuguesa, uma forma tão específica de 
enunciar própria de outro vestibular. Talvez o que tenha ficado registrado por parte desses 
alunos diante de situações de reflexão e argumentação é a forma de uma dissertação também 
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escolar. Isso ficou tão evidente que um dos papers fez esse movimento em dois momentos, 
como é destacado no Exemplo 05: 

 
Exemplo 05: 
 
1 INTRODUÇÃO 
Apreciação Musical pretende ser a disciplina introdutória do aluno no campo musical sem a 
formalização nominal que a Musicalização e a Inicialização Musical galgaram para si até 
hoje nos currículos do ensino regular nesse pré-período de retorno da educação musical nas 
escolas. 
As disciplinas formais de introdução do aluno na música tendem a reforçar o ensino 
sistemático no bojo da teoria musical, não contribuindo para sua inclusão e criatividade, 
mistificando a produção e dificultando a efetiva participação em grupos de expressão, do que 
viria constituir-se suas primeiras experiências musicais. 
Torna-se, portanto, necessário aproximar os conhecimentos dos métodos ativos, 
atualizando-os para a realidade das comunidades do entorno das escolas, em aplicações 
básicas na escuta musical, no cantar, na dança e em outras. 
 
2 UMA REFLEXÃO/ANÁLISE 
Foram terríveis os resultados destes anos de ausência do ensino musical nas escolas de 
ensino regular. O que vemos hoje são tentativas desesperadas de formação de público para 
as salas de concertos se contrapondo simultaneamente há a uma grande procura de pessoas 
com idade avançada interessadas nas práticas musicais, seja para aprender a cantar ou 
tocar um instrumento musical, que lhes possibilitem expressar-se musicalmente. 
Culturalmente criou-se o mito de que música é para os talentosos, distanciando-se do 
conceito de música para todos que o ensino regular possibilita. Existe uma grande produção 
musical, mas os benefícios advindos desta estão muito aquém do esperado, ainda alienando 
as novas gerações do prazer pelo aprendizado musical. 
Para se reverter eficazmente esse quadro é preciso incentivar a participaçãao de todos em 
aula, simplificando-se passo-a-passo para garantir a inserção de todos em atividades 
musicais, estimulando-os a integrarem-se musicalmente, talvez alguns até tão somente 
através da escuta musical manifestando a sua apreciação. 

 
Em um mesmo enunciado, o destaque para a solução é maior do que o próprio 

desenvolvimento do argumento. Brait (2013), ao discutir a respeito do filósofo da linguagem 
Bakhtin no momento em que ele era professor de língua russa a alunos do ensino básico, 
identifica a preocupação deste pensador com um ensino de língua contextualizado de modo 
que os alunos pudessem apropriar-se da língua que usam e estudam principalmente no que se 
refere a questões estilísticas, tanto individuais quanto do próprio gênero em que produzem 
enunciados escritos. 
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Brait (2013) mostra que a atenção de Bakhtin se voltou a elaborar um material de 
auxílio sobre um tema da sintaxe, o período composto por subordinação sem conjunção. Isso 
mostra que ele seleciona um ponto considerado complexo da gramática com o intuito de 
torná-lo acessível e utilizado pelos alunos para que eles percebam o quanto os textos ficariam 
melhores na presença dessas construções em termos de aprofundamento do tema, da escrita e 
da própria função social do texto. 

Essa informação sobre a postura de Bakhtin frente ao ensino descontextualizado da 
linguagem pode auxiliar no aprimoramento do ensino de produções textuais mais elaboradas 
como o paper. Talvez colocá-lo como única forma de interação escrita em uma unidade, sem 
mencionar a relevância social das estratégias argumentativas neste gênero seja insuficiente 
para que os alunos entendam o porquê de uma linguagem mais institucionalizada e mais 
estável em uma produção acadêmica. 

Portanto, a discussão dos textos da Unidade 04 a partir do conceito de enunciado, na 
concepção bakhtiniana, tornou-se relevante para discutir as questões de expressividade 
identificadas nos papers. A questão ideológica os alunos aceitaram, mas as estratégias de 
escrita desse gênero ainda estão em processo de compreensão. 

 

Conclusão 
 
Neste artigo, foi levantada a realidade do ensino virtual no Brasil atualmente que está 

imersa na tensão entre oferecer mais acesso aos estudos e ao conhecimento em uma situação 
oficial e de qualidade como uma graduação em uma universidade federal e o cerceamento que 
é construído a cada interação entre o aluno e a realidade (virtual) que encontrará nas 
interações das quais participará nesses AVAs. 

A título da defesa de que esta tensão não ocorre da mesma forma em todos os ambientes 
virtuais, foram discutidas tarefas realizadas por um grupo de alunos de uma disciplina virtual 
de Língua Portuguesa para o curso de graduação virtual em Educação Musical. Os registros 
escritos dos alunos foram fundamentais para verificar que, no caso dos enunciados analisados 
nesse contexto pontual, questões como ideologia e características das próprias formas de 
comunicação escrita podem oferecer mais ferramentas para a compreensão do processo de 
ensino e aprendizagem e, com isso, oferecer maior ligação entre esses pilares da educação. 

Os tipos de interação nas tarefas e nos fóruns revelaram também que as tarefas 
realizadas pelos alunos passam pela construção de uma ética social que ora remete a situações 
do âmbito do público, oficial e distante, ora envolve características do que é privado, 
imediato, instável e desorganizado. 

Uma educação que olhe para o futuro deve considerar o caráter local da identificação 
das realidades a serem enfrentadas, a necessidade de se trabalhar com a contextualização, a 
construção de uma ética e a própria instauração das novas tecnologias no ambiente 
educacional. 
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POR QUE LER LITERATURA INFANTIL? CONCEITOS E ABORDAGENS À 
LUZ DAS CONTRIBUIÇÕES DE CECÍLIA MEIRELES (1930 – 1951) 

Aline Santos Costa1  
Márcia Cabral da Silva2  

 
Inflexões propostas por Cecília Meireles relativas à historiografia do livro infantil 

 
As conferências proferidas por Cecília Meireles nos anos de 1950 e reunidas em livro 

sob o título Problemas da Literatura Infantil concorrem para noções originais, com vistas a se 
compreender continuidades e rupturas relativas à historiografia do livro infantil. Por meio 
desse estudo, a autora indicaria fontes tradicionais, acentuando, de um lado, a literatura oral, 
os contos clássicos e, de outro, acrescentaria a possibilidade de se postular a universalização 
da arte literária destinada à criança.  

No que diz respeito à conceituação da matéria, sublinha uma vertente bastante original 
para época no que diz respeito à posição da criança, visto que suas reflexões promovem 
deslocamentos consideráveis em relação à concepção de infância tutelada pelo adulto, à noção 
de adulto em miniatura, ou mesmo de natureza incompleta. Veja-se o excerto a seguir: 

 
(...) em lugar de se classificar e julgar o livro infantil como habitualmente se 
faz, pelo critério comum da opinião dos adultos, mais acertado parece 
submetê-lo ao uso – não estou dizendo à crítica – da criança, que, afinal, 
sendo a pessoa diretamente interessada por essa leitura, manifestará pela sua 
preferência, se ela satisfaz ou não. (MEIRELES, 1984, p.30) 

 
Cecília Meireles, em suas conferências para os professores, advogava uma inversão 

importante, ou seja, a necessidade de fazer avançar o debate por meio do exame da recepção 
das obras pelo leitor criança. O debate original proposto por Cecília naquela ocasião elevava a 
condição da criança à leitora proficiente. Note-se que, ao recuperar a qualidade dos textos 
tradicionais adaptados para as crianças, destacaria no quadro do século XIX Alice nos país 
das maravilhas e Alice no país do espelho, de Lewis Carroll, como textos dos mais 
interessantes. A seu ver, o autor do clássico não apenas inseriu elementos do maravilhoso, 
visto que Charles Perrault, Andersen e Grimm já haviam recuperado elementos mágicos de 
modo original. Todavia, o que mais lhe chamava a atenção nas histórias de Alice eram as 
passagens filosóficas, o uso frequente do nonsense, com possibilidades de inquietar adultos e 
crianças.  

                                                           
1 Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Educação (PROPED)/ UERJ. E-mail: aline.s.costa.hist@gmail.com 
2 Professora associada da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-graduação em Educação 
(PROPED)/UERJ. E-mail: marciacs@ism.com.br 
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De modo a valorizar o lugar reservado à criança relativamente àquele material, inferia, 
pois, que a qualidade da obra de Lewis Carroll passara pela avaliação da criança no momento 
de sua produção. Acentuava, então: 

 
Antes de ser escrito, o livro de Lewis Carroll foi uma história falada. 
Contada diretamente a três meninas. Pode-se presumir que elas 
colaborassem na narrativa, como costuma acontecer em tais casos, e 
ajudassem, com suas perguntas e observações, a estabelecer o enredo e a 
desenvolvê-lo. (MEIRELES, 1984, p.110) 

 
A Criança e a Literatura Infantil por Cecília Meireles.  
 

Durante o período de 1930 e 1933, a escritora Cecília Meireles dirigiu a coluna 
“Páginas da Educação”, do jornal “Diário de Notícias”. Na coluna, escreveu crônicas sobre 
sua experiência como escritora e educadora, das quais se destaca “Biblioteca pedagógica 
brasileira”, publicada em 01 de agosto de 1931. No texto, Cecília Meireles tece comentários 
acerca da iniciativa do educador Fernando de Azevedo em publicar livros relacionados à 
“Educação” e à “Literatura Infantil”. No entanto, é a Literatura Infantil que recebe maior 
atenção no artigo. Cecília afirma: 

  
A literatura infantil que em tantos países tem merecido dos maiores nomes 
um interesse particular e atencioso sempre esteve, entre nós, salvo algum 
caso excepcional, nas mãos inaptas de amadores que tentavam o livro para as 
escolas exatamente como quem compra um bilhete numa esquina (...). 
(MEIRELES, 1931).  

  
A partir da leitura do excerto, observa-se a opinião da escritora sobre o “estado da arte” 

do livro infantil à época. Segundo ela, há um grande equívoco em se crer que a literatura 
infantil é um gênero menor, que não requer grande esforço literário. A ideia de que a literatura 
para crianças é algo simplório parte, sobretudo, de uma concepção específica de criança. É 
contra esta concepção, a de que a criança se constitui uma “folha de papel em branco” (e que, 
portanto, a ela basta livros com bons ensinamentos morais, sem grandes preocupações 
estéticas), que Cecília Meireles se posiciona de forma contrária.  

Na visão de Cecília, a criança possuía um olhar específico, que escaparia aos adultos. 
Educadora vinculada ao movimento da Escola Nova, Cecília também ressaltava a importância 
de se considerar as especificidades do público infantil sem, contudo, reduzi-lo a um “ser 
incompleto, e, portanto, incapaz de possuir autonomia crítica e intelectual”. A criança não é, 
para a poetisa, um mero receptáculo de ideias e conhecimentos pré-estabelecidos. Ao 
contrário, a partir de seu olhar de curiosidade e encantamento, os pequenos leitores interagem 
com o livro que lhe é oferecido Essa concepção de criança, como sujeito produtor de 
conhecimento, capaz de se posicionar criticamente sobre aquilo que lhe é oferecido, está 
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ligada à perspectiva sobre a infância e a criança, que norteou os movimentos de renovação de 
ensino, a partir de finais do século XIX e durante a primeira metade do século XX.   

A literatura infantil deve levar em consideração, pois, dimensões essenciais relativas à 
criança. 1) É um ser pensante, que possui certa autonomia intelectual. 2) Possui um olhar 
sobre o mundo que difere do adulto.  

Ainda em torno do universo infantil, outra contribuição trazida pelo movimento da 
“Escola Nova” é a importância da fantasia e da imaginação para o desenvolvimento cognitivo 
infantil. Partindo de estudos de Jean Piaget e outros estudiosos da psicopedagogia, 
acentuavam-se as primeiras relações entre as crianças e o mundo, mediadas, sobretudo, pela 
fantasia. Nessa perspectiva, o elemento fantástico consiste em elemento constituinte nas 
primeiras fases do desenvolvimento infantil. Ao reconhecer ser a fantasia um elemento 
importante do universo infantil, Cecília Meireles ressalta-a em suas considerações sobre a 
infância, assim como sobre a literatura destinada às crianças.  

Ademais, as percepções da poetisa acerca do universo infantil e dos livros que melhor 
se destinariam às crianças nutriram-se de noções extraídas do inquérito realizado em 1931 sob 
a coordenação de Cecília. Aplicado em escolas públicas do Rio de Janeiro (Distrito Federal à 
época), o inquérito visava conhecer as preferências literárias de crianças e jovens na idade 
entre 7 e 17 anos, estudantes de escolas públicas. Das diversas perguntas formuladas no 
inquérito, destacam-se as que dizem respeito aos interesses literários dos jovens, bem como o 
tipo de livros que estes costumavam ler. O Inquérito realizado tinha por objetivo compreender 
como e o que as crianças de escolas públicas costumavam ler e foi encomendado pelo 
Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), sob a direção de Anísio Teixeira, à época.  

O conhecimento e a produção literária voltada para o público infantil tornaram Cecília 
Meireles reconhecida nessa esfera. Em 1936, ao criar a Comissão Nacional de Literatura 
Infantil, o então ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, convidou a poetisa para 
compô-la. Cecília Meireles, todavia, permaneceu apenas um mês na Comissão, alegando falta 
de tempo hábil para fazer um bom trabalho. Mesmo na rápida participação, produziu alguns 
escritos importantes e participou de discussões cujo relato em uma das atas deixa, novamente, 
transparecer sua concepção sobre o livro infantil e a criança3.  

Evidencia-se o posicionamento de Cecília Meireles em relação às características e à 
própria função da literatura infantil. Para a escritora, a separação entre livro didático e livro 
infantil não teria sentido, uma vez que, além de características estéticas do livro didático, o 
livro de “literatura infantil” divertia e ensinava ao mesmo tempo.  

Cecília defendera a importância do gosto literário infantil para definir o que seria uma 
boa literatura para crianças e jovens. Constrói essa visão, sobretudo, a partir do olhar sobre o 
público almejado, considerando-o na condição de sujeito-leitor. Essa construção configura-se 
tanto a partir de ideias acerca da criança, propagadas pelos novos estudos da Psicologia, 
Medicina e Educação, quanto a partir de entrevistas com esse público, realizada por ela no 
ano de 1931. 
                                                           
3 Ver: COSTA (2011) 
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Considerações finais 
  

Em face da perspectiva adotada, consideramos a atualidade dos conceitos e das 
abordagens propostas por Cecília Meireles. De tal modo, nos limites deste estudo, indicamos 
possíveis inflexões para a historiografia do livro infantil em diálogo com a escritora. As 
conferências ministradas aos professores por Cecília Meireles, assim como as demais fontes 
examinadas, recuperaram material literário que divertiu e educou gerações de leitores crianças 
na primeira metade do século XX. Se, por um lado, esses estudos forneceram rica matéria 
para uma historiografia do livro infantil, por outro, não nos parecem fontes esgotadas. Ao 
contrário, como nos lembra Ítalo Calvino, “os clássicos são livros que, quanto mais pensamos 
conhecer por ouvir dizer, quando são lidos de fato mais se revelam novos, inéditos” 
(CALVINO, 1993, p.12) 
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REVISTA FEMININA (1915): LEITURAS SELECIONADAS E 
INTERPRETAÇÕES CORRETAS PARA LEITORAS IDEAIS 

Aline Silveira Tasmerão1 (UERJ) 
Jenifer Silva Santos2 (UERJ) 

 
Introdução 

 
O presente trabalho analisa os novos papéis da mulher no início do século XX a partir 

do exame do periódico Revista Feminina. Trata-se de um periódico mensal direcionado às 
mulheres que circulou entre 1914 e 1926 na cidade de São Paulo. Para tanto, delimitamos 
nossa análise à enquete do concurso Luta Moderna que indagava “Qual deve ser o papel da 
mulher nas sociedades modernas?”.  

O concurso teve início em janeiro de 1915 e foi registrado no número 8 da revista com 
relevante destaque de duas colunas. Ao prosseguirmos à coleta de dados, encontramos 
continuidade nos números 10 e 12 editados em março e maio de 1915.  

 
Tensões do século XX e a Revista Feminina  

 
Dentre as tensões início no século XX, ocorre uma efervescência no mercado editorial. 
 

A primeira Guerra Mundial e suas consequências tiveram efeito 
extremamente estimulante sobre a indústria brasileira, na medida em que os 
produtos locais foram substituindo cada vez mais os produtos importados 
não disponíveis. Entre 1914 e 1920, a indústria manufatureira paulistana 
cresceu cerca de 25% ao ano. Em seguida, até mesmo a atividade editorial 
brasileira iria ser beneficiada. (HALLEWELL, 2012, p.347)  

 
Em especial, no caso da Revista Feminina podemos verificar a configuração de um 

público leitor nacional, apesar de o periódico ser editado na capital paulista. Ressaltamos ainda, 
que nesse momento histórico, a cidade de São Paulo passou por inúmeras transformações que 
englobam fatores econômicos, sociais e urbanos, caracterizadas pela imigração, pelo 
crescimento industrial, entre outros. Tal panorama é favorável a certos avanços, inclusive no 
modo de se publicar, possibilitando que o impresso chegue a um público específico; ao 
operariado, às comunidades, aos imigrantes e às mulheres (BONILHA, 2013). 

A Revista Feminina foi fundada por Virgilina de Souza Salles, filha membros da elite 
tradicional de São Paulo. Virgínia começou sua carreira na imprensa em 1914 com o seu 
pequeno folheto quinzenal denominado A Luta Moderna. Em janeiro de 1915, o periódico 
muda seu nome para Revista Feminina e apresenta-se como uma publicação mensal destinada 
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às mulheres de classe média e alta, ou seja, senhoras cujo acesso à educação lhes permitia o 
privilégio da leitura (MANCILHA, 2012, p 27).  

 
O concurso Luta Moderna nas páginas da Revista Feminina 

 
Aqui propomos uma análise do concurso “Luta Moderna” registrado nos números 8, 10 

e 12 da Revista Feminina no início de 1915. 
A enquete foi restrita a senhoras e indagava: Qual deve ser o papel da mulher nas 

sociedades modernas? 
 

 Revista Feminina nº 8 
 
O concurso ganha destaque já em sua primeira publicação dispondo de duas colunas 

para D. Anna Rita Malheiros3, descrita como talentosa professora. Em seguida, anuncia que 
D. Anna será colaboradora assídua, o que de fato pode ser verificado em edições posteriores.  

Para D. Anna Malheiros, a mulher, ao longo do tempo teve como única função ser fiel e 
dedicada colaboradora do homem. E sugere a delimitação de dois papeis distintos. Ao 
homem, o dever de providenciar o sustento da família através do trabalho manual, cansativo 
que exigia certo afastamento do ambiente privado por longas horas. À mulher, a obrigação de 
manter a harmonia do lar a partir de cuidados com a casa e com a família. 

No entanto, D. Anna assinala mudanças no início do século XX. Naquele momento, o 
espírito do homem se distancia de atividades braçais e valoriza a inteligência. O homem 
civilizado almeja uma companheira que, ainda que de forma superficial, compreenda o 
movimento intelectual do mundo. 

Desse modo, a instrução é um dever da mulher moderna.  
 

Ella tem o dever de afinar com seu marido e este é o melhor gesto de defesa 
que ella póde lançar mão para manter a bellesa do seu sexo, que dá ao 
Mundo os dois typos mais belos de estethica moral e affectiva – a mãi e a 
esposa. Mulher. (MALHEIROS, 1915, p.12) 

 
Revista Feminina nº 10 

 
O próximo registro da enquete ocorre dois meses depois, quando D. Encarnacion M. 

Ribas faz suas considerações. 
 Segundo D. Encarnacion, ocorreu uma rápida evolução na sociedade a partir do início 

do século XX. Com isso, a maioria das senhoras precisa desenvolver seu intelecto por conta 
própria, sem sucumbir às alucinações que podiam vitimá-las. 

                                                           
3 Pseudônimo de Cláudio de Souza 
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Em seguida, D. Encarnacion traz uma crítica ao método educativo dirigido às moças. O 
desnorteamento da mulher ante as ideias modernas “é devido a continuarmos com um 
methodo educativo que, no momento actual, impõe á mulher novos indeclinaveis deveres, no 
lar e fóra delle – só lhe offerece indecisões e resultados perigosos, pois não a faz apta para a 
lucta.” (RIBAS, 1915, p.14). 

 Para tal senhora, as mães e educadoras possuem papel de destaque no que compete à 
educação das jovens. Ela sugere que as mulheres devem juntar esforços quanto aos seus 
direitos, para que as moças das futuras gerações não sejam banidas ou escravizadas de modo 
tirânico.  

 Identificamos na fala de D. Encarnacion um depósito de esperanças na educação 
feminina, capaz de incutir nas jovens moças o que ela denomina de “nobres aspirações”. Ela 
ressalta a necessidade de inserir no âmago na família uma mudança de concepção em relação 
à mulher. Desse modo, repudia a agressividade no trato com as moças. 

 
Revista Feminina nº 12 

 
 Em maio de 1915, D. Albina A. Pires Campos responde à enquete. Para ela, a 

sociedade moderna oferece múltiplas influências. A mulher moderna teria o desafio de buscar 
uma vida feliz sem afastar-se de seu papel. 

 Em seguida, D. Albina assinala que a influência do meio é a mais relevante para a 
formação do caráter e à orientação de uma vida. Desse modo, a infância e as impressões que 
temos do mundo são partes constitutivas do caráter humano. 

 Portanto, a mulher deve colocar-se no melhor meio possível. Deve-se ponderar seu 
acesso à literatura e também suas companhias. 

 
Assim a mulher deve ter o Maximo cuidado com suas relações de amizade, 
de modo que as pessoas que a rodeiam ou freqüentam seu lar sejam de valor, 
não só pessoal, como moral e intellectual. Dará preferência a revistas e livros 
uteis, apoiará tudo o que é bom, elevado. (CAMPOS, 1915, p.12). 

 
 Logo, é dever da jovem estar atenta para não se deixar seduzir por tudo que é 

moderno. Na condição de esposa, precisa ser uma companheira dedicada e fiel, “[...] ella deve 
dar-se por feliz, satisfeita em haver cumprido seu dever” (CAMPOS, 1915, p.12). Acima de 
tudo, a mulher deve conformar-se com a sublime vontade de Deus. 

 
Considerações finais 

 
Em uma primeira análise, verificamos que a Revista Feminina parece direcionar o 

comportamento da mulher para o âmbito privado. Por um lado, os demais artigos presentes 
nesse periódico conduzem a uma leitura de cunho educativo. Por outro, ressaltam a formação 
cultural nacionalista e religiosa das leitoras em face de valores e modelos comportamentais 
das primeiras décadas do século XX. 
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Observamos que, desde a primeira edição da revista, preceitos de modernidade são 
vislumbrados. A relação entre educação feminina, modernidade, leitura é constante nas 
páginas da revista.  

Nesse sentido, a Revista Feminina seria uma leitura positiva, uma vez que o periódico 
contava com ampla gama de textos literários devido ao seu intuído de difundir o saber e a 
cultura à mulher e à família (BONILHA, 2013). 

Mancilha (2012) assinala que nas páginas da Revista Feminina as mulheres exercitaram 
formas de escrever e de se colocar. Posicionaram-se com relação a condutas cívicas e sociais, 
denunciaram o conservadorismo e a misoginia do pensamento científico do século XIX e 
princípios do XX.  

Desse modo, a questão fulcral tensionada na enquete em destaque é o modo pelo qual a 
mulher do início do século XX se diferenciava de suas antecessoras a partir do acesso à 
instrução. Contudo, sem abrir mão de tradicionais costumes e de seus deveres; como boa 
filha, boa esposa e mãe exemplar.  

 Portanto, nos limites deste estudo, pretende-se contribuir para a compreensão 
educativa do impresso, ao se identificar o modo como são transmitidas as representações 
sociais de gênero veiculadas na Revista Feminina através da imprensa. 
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PROJETO LER PARA SER: CAMINHOS PARA A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE LEITORA1 

Aline Souza de Jesus2 
 

O despertar para a leitura literária 
 
Não é nenhuma novidade que a leitura literária continua a ser, desde muito tempo, uma 

constante preocupação para os professores de Língua Portuguesa e para as escolas. 
Questionamentos como “por que os jovens não estão lendo?”, “o que fazer para que parem de 
ler resumos e leiam o livro em si?”, “como conseguir um espaço para a leitura em meio a este 
mundo digital e cada vez mais tecnológico?”, são apenas algumas das muitas manifestações 
da angústia dos professores diante do visível desinteresse dos alunos desde o fundamental II 
até o ensino médio pela leitura literária. 

A partir dessas inquietações, outro questionamento vem à mente: Por que o aluno vai 
perdendo gradualmente o interesse pela leitura literária? Enquanto estão no ensino 
fundamental I (do 1º ao 5º ano), os alunos visitam regularmente a biblioteca, frequentemente 
participam de rodas de leitura, mas ao chegarem ao ensino fundamental II a leitura literária 
vai se tornando rara, o currículo apertado e a exigência do cumprimento dos cronogramas não 
permitem que a leitura ganhe este espaço nas aulas de Português.  

O que fazer diante dessas constatações? Faz-se necessário encontrar estratégias que 
ajudem a sanar essas lacunas, que aproximem e não afastem os alunos da leitura literária, que 
os livros dividam em sua vida o espaço que ocupam a tecnologia, os jogos eletrônicos, as 
redes sociais, entre tantos outros atrativos que os seduzem. Sobre isso, Graça Paulino e Rildo 
Cosson (2009) dizem que a leitura de obras literárias tem importante papel no 
desenvolvimento humano, tanto favorecendo a escrita, quanto educando os sentimentos e 
facilitando o entendimento das relações sociais. 

Urge construir a identidade de leitor literário e prepará-lo para a recepção de leituras 
que são de suma importância para a apreensão e compreensão de sua história e para a 
construção do senso crítico. A esse respeito, o projeto Ler para Ser, realizado no colégio 
Anchieta Objetivo, em Teixeira de Freitas, Bahia, constitui-se um caminho para aproximar os 
alunos da leitura literária de maneira leve, se não resolvendo, ao menos amenizando a lacuna 
existente entre as leituras realizadas no ensino fundamental I e o no Ensino Médio. 
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Ler para Ser: não o único caminho, mas um bom jeito de caminhar 
 
Para construir uma prática de leitura literária é preciso desconstruir, repensar os passos, as 

estratégias, reordenar as práticas. Márcia Abreu (2006) pondera que a escola ensina a ler e a 
gostar de literatura e até transforma alguns em leitores literários, porém grande parte dos alunos 
aprende é o que dizer acerca dos autores e obras, sem que seja levado em conta o seu verdadeiro 
gosto pessoal. A escola tem tentado formar um leitor crítico por meio da literatura, mas salta uma 
importante etapa: A construção da identidade, a assunção de ser no mundo que significa tomar 
consciência de que “o Homem ascende ao Ser, ou seja, preenche suas potencialidades, vem a ser, 
através da compreensão” (SILVA, 1996, p.68). Sem isso, o que vemos são leituras não realizadas, 
resumos cada vez mais consultados, aulas de literatura cada vez mais maçantes e livros cada vez 
mais empoeirados nas prateleiras das bibliotecas e livrarias. 

O projeto Ler para Ser nasceu da necessidade de auxiliar os professores de Língua 
Portuguesa a encontrar, na liberdade de escolha dos alunos, saídas para preencher uma lacuna 
na formação leitora discente e, dessa forma, provocar, induzir ao prazer, à reflexão e à 
emoção diante do livro. Surgido em 2011, o Ler para Ser abarca turmas do 6º ao 9º anos do 
Colégio Anchieta Objetivo em Teixeira de Freitas, Bahia. Cerca de 30 a 40 alunos por turma 
participam do projeto que é aplicado nos turnos matutino e vespertino, atingindo uma média 
de 250 alunos anualmente. A metodologia utilizada consiste em uma dinâmica chamada 
“ciranda de leitura” em que cada aluno traz o livro de sua preferência, os livros vão passando 
de mão em mão, como em uma dança de roda, até que todos tenham lido todos os livros.  

A implantação do projeto obedece a quatro etapas respectivamente: A provocação, a 
motivação, a ação e o registro, concomitantemente, e, por último, a socialização. Na primeira 
etapa, alguns questionamentos são levantados na classe dialogicamente: o que os alunos 
concebem como leitura? Quais deles costumam ler livros literários? Com que frequência essa 
leitura acontece? Gostam de ler e por quê? Esse diálogo é um diagnóstico e um passo 
importante para refletir sobre o ato de ler, bem como para prepará-lo para a próxima etapa.  

Na segunda etapa, aulas de motivação e conscientização sobre a importância da leitura 
pretendem levar o maior número de alunos a RE-conhecerem, no sentido literal da palavra, a 
leitura como algo essencial para seu desenvolvimento. Esta pode ser realizada de várias 
formas, através de vídeos, textos, músicas, filmes ou outras estratégias que tenham por 
objetivo o incentivo à leitura. Preparada a receptividade dos alunos, passa-se à terceira etapa 
que se repetirá a cada bimestre: A ação. 

Uma proposta é lançada na terceira etapa: Um mergulho no universo da leitura. Cada 
turma é dividida em grupos compostos de quatro ou cinco alunos. Cada um deles fica 
responsável por trazer um livro de sua escolha, e um caderno que servirá de Diário de 
Leituras3 (o professor deve explicar e motivar a utilização do Diário de Leituras. Para o aluno, 

                                                           
3 No Diário de Leituras, o aluno registra o nome do livro e do autor, um breve resumo da obra, sua opinião sobre 
a experiência com o livro, respondendo a perguntas como: Gostou da leitura? Por quê? Se não gostou, por que 
não? E, Por último, a pesquisa de alguma curiosidade acerca da obra lida. 
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este servirá de recordação das obras lidas, para o professor, servirá de acompanhamento das 
leituras realizadas e do envolvimento dos alunos com o projeto). Começa-se a ciranda! Tendo 
terminado o livro que trouxe e que foi aprovado pelo professor4 o aluno deve fazer o registro 
do livro no Diário de Leituras e trocar o livro com um colega de grupo. Este, por sua vez, 
realiza o mesmo procedimento: Lê, registra e troca o livro. 

A última etapa do projeto acontece geralmente nas últimas semanas do bimestre. Após 
as leituras realizadas e os registros de leitura feitos, o grupo se reúne para discutirem os livros 
que mais gostaram de ler. Depois disso, escolhe-se o livro mais mencionado para realizarem 
as atividades propostas em torno dele. Por meio de várias estratégias de socialização 
(construção de um novo final para a obra, monólogo, desfile de personagens, propaganda da 
obra, entrevista simulada com autor e personagens, encenação de um trecho interessante do 
livro, entre outros) objetiva-se apresentar para a classe os livros que os alunos mais gostaram 
de ler, despertando neles o interesse em também o lerem.  

Cumpre ressaltar que as leituras não são realizadas somente no espaço da sala de aula, 
ela é quase essencialmente realizada fora dos momentos de aula: em casa, nos fins de semana, 
nas viagens com a família, as horas vagas entre uma tarefa e outra em classe, dialogando com 
Marisa Lajolo que diz que “Como fonte de prazer e de sabedoria, a leitura não esgota seu 
poder de sedução nos estreitos círculos da escola” (LAJOLO, 2008, p. 7). Essa estratégia 
apenas obterá sucesso se o professor conseguir motivar os alunos a encontrarem espaço para a 
leitura em meio a suas outras tantas atividades de lazer.  

 
Encontrar um ponto de chegada não é o fim do caminho 

 
Os resultados obtidos por meio do projeto Ler para Ser apontam que é possível 

incentivar a construção da identidade leitora por meio de textos advindos das escolhas dos 
alunos e não necessariamente considerados canônicos e que o trabalho com tais textos pode 
servir como preparação para a leitura dos clássicos com mais prazer e menos resistência.  

Fica evidente que a ação de despertar o aluno para a leitura deve ser tratada como um 
processo ligado à capacidade de aprender como um todo. É necessário ainda que o professor-
mediador encontre estratégias para que o aluno possa se identificar com a leitura, pois, caso 
contrário, a mesma não possuirá sentido e, consequentemente, tornar-se-á rotineira, mecânica 
e não chegará ao objetivo: o gosto e o prazer pela mesma.  

Diante disso, uma nova postura diante da leitura é necessária: quebrar o preconceito quanto 
às escolhas que não foram feitas pela escola e sim pelo aluno e observar como essas escolhas 
também o auxiliarão a ler com menos resistência aquilo que está vinculado ao material didático. 
Para tal, faz-se necessário que o próprio educador seja um verdadeiro leitor. Não é fácil, nem 

                                                           
4 Os critérios de aprovação dos livros levam em conta o assunto abordado, sua adequação ou não à faixa etária 
dos alunos. Respeita-se ao máximo a escolha do aluno, levando em conta se a linguagem do texto é 
compreensível e se não aborda banalmente temas como sexo e violência, por exemplo. 
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breve, mas um caminho lento e árduo deve ser percorrido para se chegar ao maravilhoso universo 
leitor, abrindo as perspectivas diante da vida e do mundo como um todo. 
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LEITURA E ESCRITA EM CIÊNCIAS: UMA PROPOSTA DE SEQUÊNCIA 
DIDÁTICA “ELETRIZANTE” 

Amanda de Mattos Pereira Mano1 
 
Ao considerarmos a forte presença da Ciência em nossas vidas, uma das preocupações 

no ensino de Ciências é a de propor atividades, sobretudo, em sala de aula, que levem a uma 
educação mais crítica, de modo que os alunos deixem de ser meros expectadores de 
informações e passem a construir reflexivamente seus conhecimentos. 

Quando o estudante apropria-se de criticidade é capaz de fazer leituras menos ingênuas 
e, com isso, pode construir formas de participação social e mudanças. Quanto a isso Piaget 
(1998, p. 167) nos coloca que “um dos objetivos essenciais do ensino, é, como todos 
concordam hoje em dia, a formação de uma inteligência ativa, apta para o discernimento 
crítico e pessoal bem como para a pesquisa construtiva [...].” 

Infelizmente é fato comum observamos nas salas de aula que, quando os momentos de 
leitura e escrita acontecem, quase sempre são unidirecionais, isto é, são direcionados somente 
do professor para o aluno. Por exemplo, o professor faz a leitura de um texto para os alunos, 
ou ainda, o reproduz na lousa para mera cópia. 

Tais fatos podem implicar na formação de leitores e escritores acostumados e até 
mesmo dependentes da leitura e escrita de outros, sem conseguir atribuir sentidos e expressar 
opiniões sobre o que se lê ou escreve. 

Neste sentido é mais que necessário a criação e promoção de espaços escolares nos 
quais os sujeitos sejam levados tenham a trabalhar com formas de leitura e escrita que 
ampliem suas possibilidades de reflexão (GIRALDI, 2010). 

Nesta concepção, acreditamos que o ensino de Ciências pode e deve trabalhar a leitura e 
escrita de maneira crítica. Desse modo, o objetivo deste trabalho foi de propor e aplicar uma 
sequência didática, na disciplina de ciências sobre o conteúdo eletricidade, buscando aliar a 
aprendizagem de conceitos científicos ao desenvolvimento da competência leitora e escritora 
dos educandos. 

 
Materiais e métodos 

  
A presente pesquisa é caracterizada como pesquisa-ação, uma vez que a pesquisadora 

era professora dos alunos envolvidos. Esse tipo de pesquisa beneficia tanto o 
desenvolvimento profissional dos docentes quanto a aprendizagem dos alunos, uma vez que 
os envolvidos se reconhecem como ativos nas etapas da pesquisa (STENHOUSE, 1998). 

O estudo foi realizado com 62 alunos, matriculados em duas turmas de 8º ano de uma 
escola pública em uma cidade do interior de São Paulo. Com conhecimento e consentimento 
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da equipe gestora da escola todos os participantes foram submetidos à sequência didática 
durante as aulas da disciplina de Ciências, por 14 horas/aula, no mês de o outubro de 2013.  

 
Resultados e discussão 

 
A sequência didática aqui apresentada, de acordo com a proposta curricular do 

estado de São Paulo para as Ciências da Natureza (SÃO PAULO, 2010) buscou trabalhar 
as seguintes competências e habilidades: interpretar textos e imagens, organizar e 
selecionar dados, construir argumentações, construir tabelas, formular hipóteses e 
executar procedimentos seguindo orientações. Para tanto, as estratégias de ensino 
utilizadas foram o levantamento de ideias prévias, pesquisa, leitura e interpretação de 
textos e imagens e aula expositiva dialogada. As etapas que compuseram a sequência 
estão descritas a seguir: 

 
Etapa 1 - levantamento de ideias prévia 
 
Atividade 1 - “O que você sabe sobre a energia elétrica?”/duração:1 hora/aula 

 
Para esta etapa realizamos um levantamento de ideias prévias utilizando questionamentos 

como: quais aparelhos que você pode observar em sua casa e na escola que utilizam energia 
elétrica? E de onde vem a energia elétrica que faz esses aparelhos funcionarem? 

O registro desse debate foi realizado de forma escrita, no caderno. Para tanto no 
primeiro questionamento solicitou-se que eles fizessem uma tabela com os aparelhos 
elencados. Já no segundo, a questão foi respondida de forma discursiva. 

Vale ressaltar que, neste primeiro momento, os alunos foram informados de que não 
estávamos em busca de uma resposta correta, mas das ideias que eles tinham sobre o assunto. 

 
Etapa 2 - problematização  
 
Atividade 2 - “Conhecendo a energia elétrica de forma divertida”/duração: 2 horas/aulas 

 
Conforme levantamos na sondagem, muitos alunos diziam que a energia elétrica 

provinha das “usinas”. No entanto, quando questionados acerca de que tipo de usina era esta, 
ou ainda, como esta funcionava, eles não sabiam como explicar. Desse modo, buscando 
apresentar o funcionamento de uma usina hidrelétrica, em sala de aula, foi apresentado o 
vídeo “De onde vem a energia elétrica?” da série “Kika”.  

Após o vídeo, os alunos foram convidados a retirar 5 palavras-chave do vídeo e a partir 
das palavras-chave selecionadas efetuarem a construção de um breve texto explicativo sobre a 
energia elétrica e o funcionamento de uma usina hidrelétrica. 
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Atividade 3 - “Pesquisa eletrizante”/duração: 3 horas/aulas 
 
Os alunos foram divididos em duplas e foi proposta uma pesquisa de acordo com em 

sites confiáveis da internet, sobre diferentes formas de se obter energia elétrica. 
Logo após, os alunos apresentaram para a classe o resultado obtido e ao final das 

apresentações discutiu-se sobre as diferentes formas de obtenção da energia elétrica. 
 

Etapa 3 - contextualização 
 
Atividade 4 - Aula expositiva dialogada “alguns conceitos sobre a eletricidade”/duração: 1 
hora/aula 

 
Em uma aula expositiva dialogada, conceitos básicos acerca da energia elétrica, tais 

como, elétrons, tensão e corrente elétrica, potência, bem como, suas respectivas unidades de 
medida foram abordados. 

 
Atividade 5- Investigando a potência dos aparelhos/duração: 1 hora/aula 
 

 Com a finalidade dos alunos aplicarem os conceitos até o momento apresentados e 
discutidos, em sala de aula, foi levada uma lista com a potência de alguns aparelhos elétricos.  

 Desse modo, eles puderam investigar a potência de cada um dos aparelhos. Ao final 
solicitou-se uma sistematização desta atividade, de modo que, os aparelhos pudessem ser 
organizados, por escrito, em ordem crescente de potência. Novamente questionou-se: quais 
aparelhos consomem mais energia elétrica? E somente a potência determina o consumo de 
energia? 

 
Atividade 6 - Interpretação de tirinhas/ duração: 1 hora/aula 

 
 Buscando verificar se os alunos conseguiam contextualizar os conteúdos até aqui 

trabalhados foi preparada uma atividade, na qual os alunos deveriam interpretar duas tirinhas 
sobre a temática da energia elétrica. 

 
Etapa 4 - sistematização do conhecimento 
 
Atividade 7 - Como podemos economizar energia elétrica?/duração: 2 horas/aulas 
 

 Com auxílio do aparelho de data show foram projetadas algumas imagens a respeito da 
forma de economizar energia elétrica. Logo após, foi realizado um grande debate, 
questionando, sobretudo, se os alunos tinham o hábito de realizar algumas dessas medidas. Ao 
final, discutiu-se a importância de economizarmos tal recurso. 
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Atividade 8 - Perigos chocantes/duração: 1 hora/aula 
  

Esta atividade contou com o auxílio de notícias retiradas da internet sobre acidentes 
ocasionados pelo mau uso da rede elétrica. Desse modo, os alunos fizeram a leitura de tais 
notícias e foi proposta a seguinte questão: como estes acidentes poderiam ter sido evitados? 

As ideias dos alunos foram sistematizadas na lousa e como lição de casa foi proposta 
uma pesquisa em livros, manuais e na internet sobre outras dicas para prevenção de acidentes. 

 
Etapa 5 - aplicação do conhecimento em situações novas 
  
Atividade 9 - Construção de manual informativo/ duração: 2 horas/aulas 

  
Por meio das propostas dadas pelos alunos e por outras obtidas por meio de pesquisa na 

internet, os alunos foram solicitados a produzir um manual informativo, com ilustrações e 
dicas para evitar acidentes com a energia elétrica. 

 
Ressalta-se que a avaliação da aprendizagem aconteceu de modo contínuo, seja por 

meio da interação aluno-professor, seja por meio da qualidade das atividades propostas.  
Os resultados obtidos na durante a avaliação da aprendizagem evidenciaram que os 

estudantes demonstraram a aprendizagem dos conteúdos relacionados à eletricidade. 
Acreditamos que o bom desempenho dos alunos aconteceu, principalmente, pelo fato das 
atividades aliarem conceitos científicos à interpretação e à criticidade, características 
essenciais na formação de sujeitos ativos no processo de construção de conhecimentos. 

  
Algumas considerações 

 
Não se pretendeu aqui deixar uma “receita” de como trabalhar o conteúdo eletricidade 

nas aulas de Ciências, mas de propor uma forma diferenciada de tratar o assunto buscando o 
desenvolvimento da competência leitora e escritora dos estudantes. 

Embora as atividades aplicadas sejam bastante simples, temos por hipótese que a 
aprendizagem foi favorecida por tratarmos da leitura e da escrita de forma sistemática e não 
apenas em atividades esporádicas. Desse modo, evidencia-se, no ensino de Ciências, a 
necessidade e a importância de intervenções desta natureza. 
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FORMAÇÃO NA GRADUAÇÃO DE PEDAGOGIA (UFVJM) DO 
PROFESSOR DAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O 

TRABALHO COM A LITERATURA 

Amanda Valiengo1 
Aline Escobar Magalhães Ribeiro2  

  
Esta pesquisa tem como um dos seus objetivos analisar como os alunos, graduados e 

cursando os dois últimos semestres da Pedagogia, na Universidade Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Campus JK, Diamantina, MG, compreendem o trabalho 
para a formação do professor em relação à literatura literária para a infância. 

Para a coleta dos dados, realizamos uma pesquisa de cunho qualitativo, por meio de 
entrevistas idealizadas e efetivadas em conjunto com os alunos que cursam a Unidade 
Curricular intitulada Princípios e Métodos da Língua Portuguesa na UFVJM (Universidade 
Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri), Campus JK, Diamantina. Tais alunos 
participaram como entrevistadores dos outros alunos que já concluíram o curso ou que estão 
nos dois últimos semestres. Desse universo, todos (vinte e quatro alunos) foram convidados 
para participar da pesquisa, sendo que dezoito participaram.  

Vários questionamentos são realizados, no âmbito do Núcleo Docente Estruturante 
(NDE) do curso, para a realização de mudanças curriculares na formação do futuro pedagogo. 
Especificamente sobre o trabalho com a Literatura Infantil, realizamos questionamentos por 
meio desta pesquisa.  

Neste texto faremos a discussão a partir das questões: há unidades curriculares no curso 
de Pedagogia da UFVJM que contemplam a Literatura Infantil? De que maneira? O que e 
como os graduados e graduandos na Pedagogia observam o trabalho com a Literatura Infantil 
nas escolas? 

 
A leitura literária e a formação de professores 

 
O lugar da Literatura Infantil ocupado na graduação da Pedagogia na UFVJM se 

configura como um eixo de reflexão. De acordo com Faria (2012) raramente se encontram no 
curso de Letras disciplinas voltadas à literatura para crianças e jovens, uma vez que a 
Literatura Infantil, nesse curso, muitas vezes não é considerada como Literatura. No curso de 
Pedagogia também não existem disciplinas específicas que tratem dos textos de leitura 
literária e, mais especificamente, dos textos de Literatura Infantil. 
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O curso de Pedagogia da UFVJM segue a mesma lógica discutida por Faria (2012). Não 
há uma unidade curricular específica sobre Literatura Infantil, como é possível observar no 
projeto pedagógico (http://www.ufvjm.edu.br/cursos/pedagogia.html). Os alunos relatam que 
tiveram acesso a alguma questão voltada à Literatura Infantil principalmente na unidade 
curricular (UC) intitulada Princípios e Métodos da Língua Portuguesa (onze dos entrevistados 
citam tal unidade curricular).  

Apesar de todos afirmarem que o trabalho com a Literatura Infantil foi realizado em 
alguma unidade curricular, muitos afirmam que “ela [a literatura] é apenas comentada e 
pincelada” ou “a professora trabalhou, mas não aprofundou muito”. 

Destacamos um relato tradutor da maioria das respostas: 
 

“No curso de Pedagogia, pouquíssimo se falou em Literatura Infantil, no 
máximo algumas colocações de que esta é muito importante para a criança. 
Durante todo o curso, nos foi levado apenas uma vez, uma forma de contar 
uma história utilizando uma caixa, o que foi muito interessante. Porém, não 
tivemos nenhuma forma de aprofundamento, de estudo, de análise, de 
pesquisa com relação a esse tema” (Aluna da Pedagogia). 

 
Depreendemos dessa primeira análise algumas considerações sobre esse debate: 
 

- a necessidade de a Literatura Infantil constar em mais unidades curriculares, pelo menos 
naquelas voltadas à alfabetização, ao letramento e à língua portuguesa; 
- a necessidade de reflexão e prática dos professores formadores de como adentrar no tema 
avançando para além do trabalho como o de apenas contar uma história, por exemplo, como 
se esse fato fosse suficiente para discutir e trabalhar sobre e com a Literatura Infantil; 
- a necessidade de a Literatura Infantil constar nas ementas das UCs. 

  
Por meio dos relatos nas entrevistas, fica nítida a problemática de ter a Literatura 

Infantil como objeto de estudo e de ensino, pois se os profissionais não possuem formação 
didático-pedagógica para trabalhar a leitura literária com as crianças e jovens leitores a 
questão fica em aberto, uma vez que sem a formação necessária, professores fazem o que 
podem para ensinar o ato de ler. 

Um dos reflexos dessa formação deficitária apontada acima é revelado nas ações 
docentes. Sobre o ensino da Literatura Infantil nas escolas de educação básica, os alunos por 
meio das suas experiências nos estágios e em outros momentos dentro dela, como a 
participação no Pibid (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), por 
exemplo, descrevem o trabalho com a literatura realizado na escola. 

As respostas são múltiplas e diferentes, no entanto é possível perceber que o trabalho 
com a literatura nas escolas ainda é pouco realizado, principalmente na educação infantil e nas 
séries iniciais do Ensino Fundamental quando se realiza, muitas vezes, é como pretexto para 
“ensinar” algo ou avaliar o aluno. Na atualidade práticas docentes afetas ao ensino do ato de 
ler se constituem mediante tarefas mecanizadas e fragmentadas calcadas na apropriação de 
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letras e de sílabas, assim como da leitura “em voz alta”, do preenchimento de fichas de leitura 
ou da “interpretação” dos textos a partir de perguntas e respostas. Além disso, a didatização 
dos livros de Literatura Infantil faz da leitura literária aporte à alfabetização, em outras 
palavras, o “texto vira pretexto” conduzindo a aprendizagens diversas do próprio ato de ler 
(BAJARD, 2007; LAJOLO, 1985; VYGOTSKI, 1995). 

Alguns trechos das entrevistas demonstram as afirmações acima: 
 

“[...] as atividades na escola eram ligadas a textos, mas geralmente não 
estimulavam a criança, eram mais como uma forma de avaliar a leitura” 
(aluna da Pedagogia). 
 
“[...] dentro da sala de aula o cotidiano é outro, a literatura é imposta como 
algo obrigatório, não prazeroso e contextualizado” (aluna da Pedagogia).  
 
“Algo que eu observei no estágio e que me chocou muito, foi o quanto a 
literatura infantil é pouco, ou quase nunca trabalhada, vivenciada com as 
crianças [...] fui questionando as professoras [...] muitas delas não tem 
formação, dizem estarem sobrecarregadas de conteúdos para dar, e assim 
não podem perder tempo (percebe-se com esta colocação que trabalhar a 
literatura é considerado como perda de tempo) [...]” (aluna da Pedagogia). 

 
Na contramão dessas afirmações, consideramos que a criança aprende a ler numa 

atitude constante de saber perguntar, estabelecer relações entre contextos diversos, com 
atitude responsiva e que mais do que aprender uma técnica, aprender o ato da leitura por meio 
de livros de Literatura Infantil possibilita à criança aprender a pensar por e com signos que se 
pronunciam por meio de um discurso (ARENA, 2010; BAKTHIN, 2003).  

Para Bajard (2007), tanto na escola, quanto fora dela, a Literatura Infantil deve ocupar 
um espaço significativo junto às crianças. Somente no contato direto com os livros de 
Literatura Infantil, as crianças terão condições de aprender o ato da leitura, tomando posse do 
objeto cultural livro, em outras palavras, desse modo se possibilita à criança a aprender a ler, 
lendo. Outro problema observado é que as escolas não possuem ou possuem poucos livros. A 
UFVJM também não possui livros de Literatura Infantil como possibilidade de uso dos alunos 
em formação, o que se configura como mais um agravante para a dificuldade do trabalho com 
a Literatura Infantil. 

Mesmo com todos os problemas elencados, algumas entrevistas demonstram avanços 
em relação ao estudo e a prática com a Literatura Infantil, incentivados por algumas aulas na 
Universidade, observação e regência nos estágios e participação no PIBID, conforme afirma 
uma aluna, o trabalho com a literatura foi realizado no final do curso, somente em uma 
disciplina, e para ela (bem como para um grupo de sete alunas) foi uma grande novidade e 
estímulo para a realização do trabalho de conclusão de curso envolvendo a temática da 
literatura infantil, bem como para a reflexão e realização na escola de atividades envolvendo a 
literatura. 
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Concluímos esse pequeno texto com mais inquietações do que com respostas. Por meio 
desta pesquisa, podemos fazer algumas afirmações e proposições que se pretendem ser 
contínuas no âmbito da pesquisa, da formação e da prática docente, por meio dos estágios e 
do PIBID: há necessidade de inclusão da literatura no curso de Pedagogia da UFVJM que 
possivelmente reverberarão na escola de educação básica, do incentivo à leitura literária, da 
disponibilidade de livros de Literatura Infantil, bem como de contínuas discussões sobre o 
assunto. 
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A PROPOSIÇÃO DE LEITURA DE TEXTOS ACADÊMICOS NA 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES: A NÃO LEITURA COMO SINTOMA  

Amélia Escotto do Amaral Ribeiro1 
Alessandra Ribeiro Baptista 2 

Cristiane Domingues da Silva 3 
 
As questões relacionadas a importância da leitura para a formação inicial e continuada 

de professores não são novas. Acompanham especialmente as discussões voltadas para a 
formação de sujeitos leitores nos anos iniciais da escolarização. Com o advento do 
letramento, a leitura, dentre as habilidades linguísticas, é que tem sido mais enfatizada. Esta 
ênfase recai tanto sobre os aspectos do ensino e da aprendizagem quanto do ponto de vista das 
dificuldades que os alunos, especialmente dos anos iniciais, apresentam em relação a ela.  

Curiosamente, ao mesmo tempo em que se reconhece e reivindica a leitura e o 
desenvolvimento do hábito de ler como essenciais à promoção da cidadania, a ideia de que os 
professores não leem e, por conseguinte, não conseguem ensinar a ler, se espalha entre as 
várias instâncias da sociedade. Conforme informações do Programa Internacional de 
Avaliação de Estudantes- PISA, no ano de 2012 o desempenho dos estudantes brasileiros em 
leitura piorou em comparação com os dados de 2009. O País somou 410 pontos em leitura, 
ficando 86 pontos abaixo da média dos países da OCDE (Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico). Com isso atingiu a 55ª posição no ranking de leitura.  

De acordo com os dados da terceira edição da pesquisa “Retratos da Leitura no Brasil”, 
de 2012:“50% dos brasileiros não são leitores. Desses, 30% não são leitores porque a escola 
não os capacitou para a leitura; 20% de brasileiros que dominam a leitura, mas não gostam de 
ler”. Esses dados mais gerais, segundo a organizadora da pesquisa se repetem quando se 
analisa o perfil dos professores. Isso é um indício de que os professores não leem. No seu 
tempo livre preferem a televisão e as redes sociais. Ao analisar o conjunto dos dados Failla 
(2012) chama a atenção para:  

 
Temos problemas na formação desse professor. São as universidades. Quem 
está formando esse professor não está desenvolvendo esse interesse e 
apresentando a leitura não só como forma de atualização, mas como forma 
de lazer. [...] Há problemas de acesso. Boa parte das escolas tem bibliotecas, 
mas elas estão com acervos desatualizados, têm poucos livros. E, pelos 

                                                           
1 Doutora em Educação. Professora do Programa de Pós Graduação em Educação, Comunicação e Cultura nas 
Periferias Urbanas da UERJ/FEBF. amear@ig.com.br%20 
2 Mestre em Educação, Cultura e Comunicação nas Periferias Urbanas; Faculdade de Educação da Baixada 
Fluminense. Professora da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense (UERJ/FEBF) e da Universidade 
Estácio de Sá. ale.bapt@yahoo.com.br  
3 Mestranda do Programa de Pós Graduação em Educação, Comunicação e Cultura nas Periferias Urbanas da 
UERJ/FEBF. Rio de Janeiro. cristianedominguesdasilva@gmail.com  

mailto:amear@ig.com.br
mailto:ale.bapt@yahoo.com.br
mailto:cristianedominguesdasilva@gmail.com


A PROPOSIÇÃO DE LEITURA DE TEXTOS ACADÊMICOS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES... 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 334 

salários baixos, os professores têm dificuldades para comprar obras 
(FAILLA, 2012).  

 
Observa-se pelo exposto que são recorrentes no meio educacional, e mesmo fora dele, 

comentários a respeito da não leitura do professor. Em espaços de formação inicial são 
comuns comentários a respeito de que “os alunos não leem” ou “eles tem muita dificuldade 
para entender os textos”. Essas ideias se refletem e refletem concepções a respeito do papel da 
leitura na formação docente. De um lado, professores acabam reduzindo as exigências de 
leitura; de outro, os alunos mostram-se desagradados com as leituras propostas.  

Assim, apresentam-se neste texto reflexões a partir da análise dos critérios utilizados 
pelos professores para selecionarem os textos acadêmicos a serem indicados para os alunos, e 
como os alunos se relacionam com essas leituras. Tem-se como propósito contribuir com a 
reflexão a respeito da promoção das habilidades de leitura especialmente no contexto da 
formação de professores.  

 
Relações entre leitura e formação docente  

 
A formação docente está associada à ideia de um sujeito que tenha familiaridade com as 

práticas sociais de leitura. Portanto, os processos de constituição de um sujeito leitor são 
afeados pelos múltiplos fatores que compõem contextos sociais, culturais e escolares. 
(SOARES, 2003; KLEIMAN, 2000; BATISTA, 1998).  

A respeito da leitura do professor, são pertinentes as considerações de Batista (1998). 
Ao investigar se realmente o professor pode ser considerado um “não leitor”, um leitor 
“precário” ou “fraco” a autora questiona se “os professores seriam, antes de tudo, leitores 
‘escolares’ e tenderiam a investir, mesmo em suas leituras não diretamente voltadas para a 
escola e a prática docente, nas competências e nas disposições escolares, [...]” (BATISTA, 
1998, p.31). Sobre o modo de ler dos professores, o descreve como eminentemente escolar, 
“suas leituras são, desse modo, marcadas pela não-gratuidade, orientadas pela busca de um 
aprendizado ou ensinamento e revelam uma tendência cumulativa”(BATISTA,1998, pág. 32).  

Rodrigues (2000) ao retomar o percurso das histórias de vida de professores que são 
alunos do curso de Pedagogia analisa a problemática da formação desse leitor/professor/aluno 
de Pedagogia e o seu compromisso com a formação de futuros leitores. Ratifica a ideia de que 
o professor se constitui como sendo um leitor escolar. Alguns dos motivos para a falta de 
outras leituras seriam: a formação deficiente, a falta de tempo e o pouco incentivo do poder 
público. Outro dado importante se refere aos outros tipos de leitura do professor: “jornais 
(eventualmente e só de alguns cadernos), revistas (Veja, Claudia, Caras). Além dessas leituras 
de entretenimento, são indicadas leituras de textos acadêmicos, de livros de auto ajuda e 
religiosos” (RODRIGUES, 2000, págs. 47-49).  

Para os professores, as leituras contribuem para a constituição da identidade pessoal e 
profissional. Como estão sempre vinculadas a determinadas formas de representação das 
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práticas pedagógicas, quanto mais multidisciplinares, maior a possiblidade de ampliação dos 
horizontes (ALMEIDA, 2001). 

A respeito das relações que os sujeitos estabelecem com a leitura, ela, a leitura 
representa a busca de “uma outra margem, móvel, vazia (apta a tomar não importa quais 
contornos) que nunca é mais do que o lugar de seu efeito: lá onde se entrevê a morte da 
linguagem”. (BARTHES, 1996, pág. 12).  

 
Nas teias das relações entre professores, alunos e (não) leituras  

 
Tendo como universo um Curso de Pedagogia oferecido por uma instituição pública, na 

Baixada Fluminense – Rio de Janeiro investigaram-se as formas como professores e alunos se 
relacionam com a leitura, especialmente com a leitura de textos acadêmicos. Tomaram-se 
como foco os critérios utilizados pelos professores para a indicação dos textos a serem lidos, e 
como os alunos percebem a leitura no processo da formação docente.  

Em termos de como os alunos percebem a leitura, os dados indicam que os alunos 
reconhecem a importância da leitura, relacionando-a com enriquecimento cultural, 
conhecimento e informação. Ao relacionarem o que efetivamente leem, observa-se uma 
multiplicidade de gêneros textuais que variam da “bula de remédio” e “textos evangélicos” 
aos textos acadêmicos. Quando fazem indicações de leitura percebe-se o predomínio de livros 
de entretenimento.  

Dois pontos merecem destaque a partir das respostas dos alunos: o fato dos alunos 
tratarem o gênero acadêmico da mesma forma que os demais, e o predomínio da tipologia 
narrativa dos textos.  

Do ponto de vista dos professores, os dados revelam que os critérios utilizados para a 
indicação das leituras têm como eixo principal as disciplinas e a área de formação, seguidos 
do perfil da turma. A maioria prefere indicar textos por acreditarem que os alunos não têm 
hábito de leitura; portanto, apresentam dificuldades para ler e compreender os textos 
acadêmicos. As alternativas apontadas para a não leitura dos alunos são a aula expositiva e o 
trabalho em grupo.  

As respostas dos professores reforçam a ideia de que os alunos não leem. Portanto, a 
simplificação torna-se necessária.  

 
Considerações finais  

 
A partir da tese da não leitura ou mesmo da dificuldade para compreender e interpretar 

textos acadêmicos, professores e alunos acabam por legitimar a necessidade de simplificação 
das exigências. Apesar disso, observa-se que alunos e professores reconhecem a importância 
da leitura para a formação docente. Nessa perspectiva, há que se reconhecer como desafio 
para ambos, buscar formas de transformar a leitura em algo significativo, que permita acessar 
novos horizontes de possibilidades e, ao mesmo tempo, permitir aos sujeitos o acesso a 
estratégias de comunicação e inserção social mais efetiva e plena.  
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A LEITURA DE TEXTOS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL: ORIENTAÇÕES AOS PROFESSORES EM 

DOCUMENTOS CURRICULARES 

Ana Carolina Perrusi Brandão1  
Telma Ferraz Leal2 

José Carlos de França Filho3 
 
Afirma-se, atualmente, que ler é uma atividade complexa sendo preciso operar sobre o 

texto e não, apenas, decodificar as palavras. Nessa perspectiva, assim como Kleiman (2004), 
entendemos a leitura como prática social, na qual “intervêm tanto o texto, sua forma e 
conteúdo, como o leitor, suas expectativas e conhecimentos prévios” (SOLÈ, 1998, p. 23). 
Dessa forma, espera-se que o leitor assuma uma postura ativa de busca e construção de 
sentidos, considerando seus objetivos e experiências, sem descartar a base textual. Explicitar 
tais concepções é fundamental já que, como nos alerta Kleiman (1996), concepções 
equivocadas sobre a natureza do texto e da leitura fazem com que práticas desmotivadoras 
sejam reproduzidas na escola.  

Na presente pesquisa, buscamos identificar que orientações para o ensino da leitura 
estão presentes em propostas curriculares publicadas na primeira década do Século XXI. Com 
base na análise de conteúdo de Bardin (2007), foram examinadas 26 propostas para o Ensino 
Fundamental: 12 documentos de secretarias municipais (Belo Horizonte; Campo Grande; 
Cuiabá; Curitiba; Florianópolis; Natal; Recife; Rio Branco; Rio de Janeiro; São Paulo; 
Teresina e Vitória) e 14 documentos de secretarias estaduais (Alagoas; Amazonas; Espírito 
Santo; Goiás; Maranhão; Mato Grosso; Minas Gerais; Paraná; Pernambuco; Rio de Janeiro; 
Rondônia; Santa Catarina; São Paulo e Sergipe). 

Inicialmente, foi feita a leitura da seção de introdução das propostas curriculares e do 
trecho referente à área de ensino de língua portuguesa. Em seguida, foram formuladas 
categorias de análise com base no objetivo da pesquisa. Numa etapa seguinte, foram 
elaborados quadros com a freqüência das categorias elencadas por documento. Por fim, foi 
feita a interpretação dos dados construídos. 

 
Discussão dos dados 

 
Para uma melhor discussão das orientações para o ensino da leitura presentes nos 

documentos, as categorias de análise elaboradas foram agrupadas em seis dimensões, como se 
pode ver no quadro abaixo. 
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Dimensões do ensino da leitura em documentos curriculares brasileiros 
 

Dimensões Categorias Frequência/ 
Percentual 

1. Motivação para leitura 
 

É preciso ler / interpretar textos 26/ 100 

É preciso estimular o gosto / motivação 
para leitura 

19/ 73,07 

2. Diversificação dos materiais de 
leitura 

É preciso diversificar os suportes 
textuais 

13/ 50,00 

É preciso diversificar os gêneros textuais 22/ 84,61 

3. Finalidades de leitura 
 

É preciso promover situações de leitura 
com finalidades claras 

19/ 73,07 

É preciso promover situações de leitura 
com diferentes finalidades 

16/ 61,53 

4. Reflexões sobre o contexto de 
produção do texto lido 
 

É preciso promover reflexões sobre o 
contexto de produção do texto lido  

22/ 84,61 

É preciso promover reflexões sobre os 
autores dos textos 

19/ 73,07 

É preciso promover reflexões sobre os 
destinatários prováveis dos textos 

12/ 46,15 

É preciso promover reflexões sobre o 
suporte textual do texto 

15/ 57,69 

5. Estratégias cognitivas de leitura e 
uso de recursos linguísticos para 
atribuição de sentidos 

É preciso promover situações para o 
desenvolvimento de diferentes 
estratégias / habilidades de leitura 

19/ 73,07 

É preciso explorar os recursos 
linguísticos para interpretar os textos 

20/ 76,92 

É preciso promover situações de 
avaliação crítica dos textos 

16/ 61,53 

É preciso promover situações em que as 
crianças possam parafrasear textos lidos 

10/ 38,46 

6. Fluência 
 

É preciso ler com fluência, com 
autonomia, com correção  

18/ 69,23 

 
 Como vemos no quadro acima, as orientações de que os alunos precisam interpretar/ 

compreender os textos lidos e serem estimulados a ler são enfatizadas em quase todos os 
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documentos. A proposta curricular do Paraná (2010), por exemplo, traz que “desde o início da 
escolarização o aluno precisa ouvir leituras, tentar ler e escrever coisas significativas” (p. 
148). Já o documento curricular de Pernambuco (2009) destaca a motivação para a leitura, 
dizendo que “espera-se que se tenha todo o cuidado para que os textos apresentem uma 
temática relevante, estimuladora, e instigante” (p.64). 

 Uma outra orientação muito presente nos documentos (84%) é a de que é preciso 
diversificar os gêneros textuais nas situações de leitura, o que demonstra uma preocupação 
em inserir o indivíduo em diferentes práticas discursivas. Vejamos um exemplo: 

 
As crianças devem: aprender a ler e a escrever diferentes gêneros textuais, 
selecionando os gêneros adequados a diferentes práticas sociais das 
atividades humanas de situações comunicativas, considerando o contexto, as 
intenções e interlocutores nas diferentes áreas do conhecimento. 
(FLORIANÓPOLIS, 2008, p. 37). 

 
Metade dos documentos reconhece ainda a necessidade de diversificar os suportes 

textuais, como se constata na proposta do Rio de Janeiro (2010, p. 61): “Relacionar diferentes 
registros lingüísticos aos suportes correspondentes: jornal, livro, cartaz, convite, revista, 
panfleto etc.”. 

Segundo Marcuschi (2008, p. 233), a leitura entendida como prática social permite fazer 
algumas suposições, entre as quais a de que “os textos são em geral lidos com motivações 
muito diversas”. Nessa direção, a maior parte dos documentos (73%) orienta que é preciso 
promover situações de leitura com finalidades claras. Ou seja, a leitura deve estar associada a 
uma finalidade que possa ser compreendida e compartilhada, constituindo-se em uma 
atividade significativa (Solé, 1998). Dezesseis documentos (61%) também destacam a 
necessidade de variar as finalidades da leitura, afinal formar um leitor competente implica: 
“... um percurso longo que demanda o exercício frequente de leituras [...], com propósitos 
variados: ler para buscar informações, estudar, revisar texto, por lazer e fruição, seguir 
instruções...” (PARANÁ, 2010, p. 143).  

Observando o quadro, vemos que a grande maioria dos documentos (84%) enfatiza a 
necessidade de promover-se reflexão sobre o contexto de produção do texto, tal como 
ilustrado abaixo:  

 
É preciso considerar de que instâncias sociais emergem tais textos, 
reconhecer quais práticas discursivas os colocam em funcionamento, assim 
como identificar quais são os parâmetros que determinam o contexto 
particular daquele evento de interação e de sua materialidade lingüístico-
textual. (SÃO PAULO, 2007, p. 26). 

 
Ainda na dimensão 4, vemos que há orientações mais específicas. Assim, 73% dos 

documentos curriculares analisados orientam que é necessário refletir sobre os autores do 
texto e 46%, sobre os destinatários prováveis, como se pode observar no trecho a seguir: 
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Identificar elementos indicadores das condições do locutor e do interlocutor 
do texto – Os textos oferecem pistas a partir das quais é possível identificar 
características próprias do locutor, inclusive traços de seu grupo dialetal. 
Também é possível identificar o interlocutor de um texto ou, pelo menos, 
presumi-lo, a partir de determinadas marcas textuais ou outras pressupostas 
no contexto. (PERNAMBUCO, 2009, p. 73). 

 
A reflexão sobre o suporte do texto é outro elemento a ser considerado, entre aqueles 

extratextuais. A esse respeito, Marcuschi (2008, p. 174) diz que “o suporte não é neutro e o 
gênero não fica indiferente a ele”.  

A maioria dos documentos (73%) compartilha a ideia de que “[...] é preciso ensinar 
estratégias para a compreensão de textos. Estas não amadurecem, nem se desenvolvem, nem 
emergem, nem aparecem. Ensinam-se – ou não se ensinam – e se aprendem – ou não se 
aprendem.” (SOLÉ, 1998, p. 70). A esse respeito, muitos documentos indicam certos 
procedimentos que podem ser estimulados para promover a compreensão de textos pelos 
leitores.  

 No quadro acima, ressaltam-se ainda mais duas orientações: o estímulo à produção de 
paráfrases pelos alunos (38%) que, conforme salienta Kleiman (1996), requer a compreensão 
de aspectos globais do texto; e o desenvolvimento de um posicionamento crítico diante dos 
textos, enfatizada em 61% dos documentos. Finalmente, considerando que a fluência na 
leitura é essencial para a compreensão do texto (MORAIS, 2012), esse também foi um 
aspecto ressaltado (69%).  

Como é possível concluir, predominam nos documentos orientações para o ensino que 
refletem uma concepção de leitura como prática social. Enfatizamos, no entanto, que para o 
encaminhamento de tais propostas é preciso considerar uma série de outros elementos. Entre 
eles, está a oportunidade de formação continuada de modo que as concepções e práticas 
apresentadas nos documentos sejam realmente discutidas e, então, implementadas pelos 
docentes de modo consciente e com qualidade. 
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A ABORDAGEM DO GÊNERO ANÚNCIO PUBLICITÁRIO EM LIVROS 
DIDÁTICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Ana Cecília Silveira de Medeiros1  
 

Palavras iniciais 
 
Este trabalho2 propõe-se a investigar a abordagem do gênero textual anúncio em livros 

didáticos de Língua Portuguesa (LD), buscando identificar que funções/atividades ele cumpre, 
em seguida descrevê-las e discutir sobre as consequentes implicações para o ensino. Para a 
análise, utilizamos como corpus o livro didático “Português: linguagens” do 4º ano do Ensino 
Fundamental, que faz parte de um conjunto de 11 coleções destinadas ao Ensino Fundamental 
e estudadas pelo Projeto Ler/Contar do Observatório de Educação da UFRN.  

Com a percepção de que o LD seria uma das únicas fontes de documentação e consulta, 
foi criado o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Segundo Batista (2003, p.29), a 
partir de 1996 “o Ministério institui a análise e a avaliação pedagógica dos livros didáticos a 
serem escolhidos pelas escolas e distribuídos pelo PNLD”. 

Rojo (2003) fez uma pesquisa em que analisa os livros didáticos de Língua Portuguesa 
(LDP) do Ensino Fundamental, de forma a compará-los aos padrões do PNLD, constatando 
que 

  
o LD ainda está a exigir um enorme montante de esforços para o incremento 
de sua condução didático-metodológica nos campos específicos do ensino de 
língua materna a que se dedica, especialmente no caso do ensino de 
gramática e da construção e uso da oralidade em sala de aula. (ROJO, 2003, 
p. 98) 

 
Dessa forma, o ensino da língua materna é indagado tanto por suas hipóteses teóricas 

quanto metodológicas, fazendo com que o texto e os gêneros passem a se constituir como 
objeto e unidade do ensino/aprendizagem.  

Neste trabalho, seguimos a definição de gêneros textuais/discursivos3 de Bakhtin (2003) 
como tipos relativamente estáveis de enunciados elaborados em esferas da comunicação 
humana. Conforme o autor, há uma grande diversidade de gêneros, uma vez que existem 

                                                           
1 Graduanda do Curso de Letras/Português, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (URFN). 
Bolsista/beneficiária do OBEDUC, sob a orientação da Profa. Maria das Graças Soares Rodrigues (DLET - 
PPgEL - CCHLA – UFRN). Natal, RN, Brasil. E-mail: <anacecília_silveirademedeiros@hotmail.com>. 
2 Trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Observatório da Educação (OBEDUC – CAPES/INEP – UFRN 
– PPGED/PPGEL/PPGECNM – 2011-14/CONTAR – Grupo de Estudos em Ensino da Matemática e da Língua 
Portuguesa).  
3 Usamos aqui os termos gênero textual e gênero do discurso como sinônimos.  
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diversas esferas em que a língua pode ser utilizada. Eles são heterogêneos e refletem as 
características e particularidades ideológicas da esfera social onde são produzidos. 

Nossa análise concentra-se especificamente no gênero anúncio publicitário, 
considerando que está situado entre os textos de publicidade recomendados pelos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCNs) para estudo no Ensino Fundamental e, portanto, é bastante 
frequente nos LDP. A mensagem publicitária é, segundo Carvalho (1996, p. 11), “de 
renovação, progresso, abundância, lazer e juventude, que cerca as inovações propiciadas pelo 
aparato tecnológico”, sendo assim é um veículo mais próximo aos jovens e com uma fácil 
circulação. 

 
Análise do tratamento do gênero anúncio em atividades de compreensão e produção de texto 

 
Defendemos aqui o estudo do anúncio na sala de aula, porque, assim como qualquer 

outro gênero, ele faz parte de nosso dia a dia, uma vez que, segundo Marcuschi (2008), 
 

Os gêneros textuais são os textos que encontramos em nosso vida diária e 
que apresentam padrões sociocomunicativos característicos definidos por 
composições funcionais, objetivos enunciativos e estilos concretos 
realizados na integração de forças históricas, sociais, institucionais e 
técnicas. (MARCUSCHI, 2008, p. 155) 

 
Considerando a orientação dos PCNs de que “um dos aspectos da competência 

discursiva é o sujeito ser capaz de utilizar a língua de modo variado, para produzir diferentes 
efeitos de sentido e adequar o texto a diferentes situações de interlocução oral e escrita” 
(BRASIL, 1998, p. 23), justifica-se, então, o uso do gênero anúncio nas atividades de 
compreensão e produção de textos nos LDs. 

Por isso, o LD “Português: linguagens”, do 4º ano, foi escolhido para a nossa coleta de 
dados. Na quarta unidade do livro, o professor discute a temática do consumo, e, 
consequentemente, chegamos aos anúncios publicitários, já que têm o objetivo de persuadir o 
consumidor a utilizar o produto ao qual está promovendo. Segundo Figueiredo (2005, p. 3), 
“as ferramentas de persuasão disponíveis aos redatores e decupamos os elementos do 
anúncio”. O LD traz o segundo capítulo dessa unidade para explicar e exercitar o gênero com 
os alunos. 

Vejamos a seguir um quadro que resume as atividades sugeridas pelo LD aos alunos em 
cada seção que abrange o gênero anúncio: 

 
TÍTULO DA 

SEÇÃO DO LD 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE SUGERIDA 

Leitura - Um anúncio é inserido para que a sua leitura seja feita. 

Os sentidos do 
texto 

- Depois da disposição do anúncio os alunos são direcionados a têm que 
responder algumas perguntas, que abordam a interpretação dos elementos 
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verbais e visuais, além de, em cada pergunta, serem marcadas as 
características dos anúncios. “Os anúncios publicitários normalmente 
promovem um produto, isto é, apresentam o produto ao consumidor e 
estimulam a sua compra. Qual é o produto que esse anúncio promove?”, é 
uma das perguntas da seção. 

A linguagem do 
texto 

- Nessa seção, são explorados assuntos sobre a linguagem do texto como 
adjetivos, duplo sentido e frases com semelhanças sonoras. Os alunos 
ainda podem responder questões em que dão as suas opiniões sobre o 
entendimento do texto em questão. 

Trocando ideias 

- Nessa seção, os alunos são levados a refletirem sobre a influência dos 
anúncios publicitários nas compras dos produtos durante o nosso dia-a-dia 
e ainda se devem utilizar algumas marcas de roupas e acessórios para fazer 
parte de um círculo de amizade, explorando a consciência dos alunos.  

Produção de 
texto – Anúncio 

publicitário 

- Nessa seção, o aluno deve responder algumas perguntas, nas quais fica 
evidente a importância da parte visual do anúncio para o seu entendimento 
ser completo, são lembradas algumas características dos anúncios, como 
os tipos de frases que são mais comumente encontradas neles (frases 
curtas e de fácil memorização), e os alunos são levados a interpretar os 
verbos encontrados no anúncio de forma a encontrar a intencionalidade 
por trás de cada um deles. São lembrados ainda a argumentação e o poder 
de persuasão do anunciante. Por fim, os alunos são estimulados a fazer um 
resumo sobre as características dos anúncios, que foram apresentados até 
agora durante as atividades. 

Agora é a sua 
vez 

- Nessa seção, os alunos são direcionados a criar um anúncio publicitário a 
partir de uma imagem de um anúncio que já existe, porém a sua parte 
escrita foi quase toda suprimida. Na questão seguinte, os alunos podem 
criar outro anúncio, de um produto que já consomem, fazendo tanto a 
parte verbal quanto visual dele, ao fim de que a produção eles são 
direcionados a fazer uma autoavaliação, levando em conta as 
características do gênero. 

 
Quadro 1: Descrição das atividades sugeridas para o uso do gênero anúncio publicitário 

 
Conforme o quadro, verificamos que, para a realização das atividades, são consideradas 

as características visuais e verbais do gênero em estudo, incluindo o conteúdo, a estrutura 
composicional, o estilo da linguagem e o suporte, além de sua finalidade ou função social. 
Sendo assim, ao realizar as atividades, os alunos serão capazes de identificar um anúncio, 
assim como terão capacidade de produzir um. Podemos perceber que com apenas um anúncio 
é possível realizar atividades de compreensão e produção de texto e até mesmo inserir 
questões de gramática. Dessa forma, observamos que o ensino por meio do gênero anúncio é 
eficiente, e que esse gênero, assim como tantos outros, poderiam ser mais explorados, já que, 
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conforme constatamos nos outros LDs da coleção estudada, nem sempre há uma grande 
variedade de gêneros textuais.  

 
Palavras finais 

 
O uso dos anúncios publicitário no LD pode ser uma boa fonte para explorar questões 

de interpretação, de análise dos elementos gramaticais, textuais e discursivas, bem como 
servir de base para encaminhar a produção. Com isso, constatamos que o uso do texto em sala 
de aula pode ser visto como o principal meio para a aprendizagem, e os seus mais variados 
tipos de gêneros irão acrescentar diversidade nas aulas e nas atividades. Porém, nem todos os 
LDs exploram um maior número de gêneros, e com a análise realizada do gênero anúncio 
acreditamos que provamos a utilidade que um gênero pode ter nas atividades do LD. 
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BIBLIOTECA ESCOLAR, PEDAGOGIA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES: 
LIVROS DA ESCOLA NORMAL DE PIRACICABA (1896-1951) 

Ana Clara Bortoleto Nery1 
 
A biblioteca escolar das escolas de formação de professores no Brasil é o locus de 

produção da cultura pedagógica. Estudar a constituição desta cultura específica é tema fértil 
para a área de História da Educação e tem sido investimento do Grupo de Pesquisa2 que lidero 
desde 2007. Neste trabalho busco compreender as formas pelas quais se constitui a cultura 
pedagógica na biblioteca da Escola Normal de Piracicaba, no período entre 1896 e 1951. O 
período se refere à instalação da Escola Complementar de Piracicaba, em 1896, cujo espólio 
bibliotecal dará início ao acervo da Escola Normal de Piracicaba, até 1951 quando a escola é 
transformada em Instituto de Educação e começa a contar com um bibliotecário que iniciará o 
tombamento do acervo e permanecerá por um longo período na função.  

A Escola Normal, espaço de produção e circulação de saberes, enquanto produção dos 
professores, também pode ser compreendida como lugar de constituição de uma cultura 
pedagógica, arquitetada num espaço cultural singular: a biblioteca escolar. O estudo da 
organização de tais bibliotecas, voltadas para a formação do professor, traz a tona elementos 
constitutivos da formação cultural e pedagógica e do estabelecimento de práticas específicas, 
que permitem uma melhor compreensão do período em foco. 

O sentido de biblioteca escolar é de um conjunto de materiais, em especial, de livros 
que, destinados ao uso do professores e à leitura escolar, “organizam e constituem a cultura 
pedagógica representada como necessária ao desempenho escolar de seu destinatário, o 
professor” (CARVALHO, 2007, p. 18) e o aluno-mestre. A biblioteca escolar das Escolas 
Normais foi considerada espaço de atividades de formação do professor e do futuro professor. 

Especificamente, analisarei a presença da temática Pedagogia nos livros que constitui a 
biblioteca história daquela instituição. Cultura pedagógica é compreendida como a 
constituição de um saber específico a partir do conjunto de livros, adquiridos num 
determinado período, com finalidade de formação docente. Para além do estudo dos 
conteúdos veiculados por tais livros, o estudo da sua materialidade é evidenciado. Os livros , 
cuja temática é Pedagogia, são analisados a partir de um repertório organizado pela pesquisa 
que gera este trabalho.  

 
Pedagogia e Cultura Pedagógica 

 
Para caracterizar a cultura pedagógica que se configura neste acervo serão objetos de 

análise os livros dedicados à Pedagogia. Para esta análise optei pela classificação feita por 

                                                           
1 Doutora em Educação; UNESP; Marília, São Paulo. neryanaclara@gmail.com  
2 GEPAEFE – Grupo de Estudos e Pesquisa em Administração da Educação e Formação de Educadores, 
certificado pela Unesp e baseado do Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq. 
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Carvalho (2007) em que distingue os tipos de impressos pedagógicos em Caixa de Utensílios, 
Guia de Aconselhamento Tratado de Pedagogia. Como são poucos os livros desta categoria, 
trabalharei com a materialidade de cada um deles para, em seguida, caracterizar a cultura 
pedagógica através da análise do conjunto de livros.  

O modelo representado pela Caixa de Utensílios se organiza de modo a fornecer ao 
professor elementos para usar em sala de aula. O método intuitivo é assim prescrito no 
conjunto ordenado pelo impresso, caracterizando a pedagogia prática ou arte de ensinar, 
onde ensinar a ensinar é fornecer bons modelos (CARVALHO, 2007, p. 24).  

Primeiras Lições de coisas. Manual de ensino elementar para uso dos Paes e 
professores, de Norman Allison Calkins é um manual de ensino norte-americano com edições 
brasileiras feitas até 1950. A edição presente na biblioteca da Escola Normal Primária de 
Piracicaba3 é justamente a 1ª publicada no Brasil, pela Imprensa Nacional, em 1886, com 
tradução de Ruy Barbosa. Este livro, por se constituir em um conjunto de lições a serem 
seguidas pelos professores – e pais – se constitui enquanto Caixa de Utensílios, fornecendo as 
condições necessárias ao exercício de ensinar pensado enquanto arte. Notar que esta categoria 
de impressos, chega à Escola Normal Primária de Piracicaba, através de autores norte-
americanos.  

No conjunto de livros que podem ser caracterizados como Guia de Aconselhamento 
encaixa-se, principalmente, aqueles de educação geral voltados para professores. Os 
impressos do tipo Guia de Aconselhamento são caracterizados por serem carregados de 
“preceitos moralizantes que visam moldar, segundo representações éticas de longa tradição no 
pensamento teológico-político europeu, um novo tipo profissional: o professor” e para 
operacionalizar tais idéias, os impressos desta categoria, forneciam ao professor “informações 
e conselhos úteis para o exercício da arte de ensinar” (CARVALHO, 2007, p. 25). Nesta 
categoria se encaixam os livros de Agostinho de Campos autor português que em 1911, 
publica Educação e Ensino. Nesta obra o autor busca traçar considerações de ordem geral 
sobre analfabetismo, passando pela direção da escola, os prédios e materiais escolares, 
terminando com os “mandamentos do bom professor” que é a parte que mais caracteriza este 
livro como guia. 

O modelo Tratado de Pedagogia se organiza de forma diferenciada da Caixa de 
Utensílios e do Guia de Aconselhamento. No Tratado a pedagogia passa a fornecer 
fundamentos sobre o ensinar e não mais modelos. Os métodos são dissociados da prática. A 
principal característica deste modelo era oferecer a dimensão científica da atividade 
pedagógica. Nesta categoria, dois títulos foram encontrados na biblioteca da Escola Normal 
Primária de Piracicaba. 

Lições de Pedologia e de Pedagogia, de Faria de Vasconcelos, é o livro mais antigo 
nesta categoria a ser encontrado no acervo desta biblioteca, sendo adquirido enquanto ainda 
era Escola Complementar. Fruto de um conjunto de conferências proferidas por Vasconcelos 

                                                           
3 Há dois exemplares deste livro, ambos adquiridos pela Escola Normal Primária. O livro tem marcas de 
manuseio, tendo sido, inclusive, recortado.  
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para Liga de Educação Nacional – uma das muitas associações educativas portuguesas da 
época, este livro traz “uma síntese de divulgação do labor que como estudante, professor e 
investigador levava de sete anos na Bélgica, iniciado nas Ciências Sociais e depois melhor 
definido na área da Psicologia e da Psicologia como suporte da Pedagogia”(Nóvoa, 2003). 
Sua organização, em doze lições, tem por base a necessidade de estudar e compreender a 
criança como tal baseando-se numa “sciencia educativa”. Dessa forma propõe o estudo 
científico da natureza física e psíquica da criança.  

Outro autor português que também foi autor de manuais do tipo Tratado foi José 
Augusto Coelho. Ao invés do seu já conhecido Princípio de Pedagogia, o livro que aparece 
na biblioteca da Escola Normal Primária de Piracicaba é Manual Pratico de Pedagogia. Para 
uso dos professores em geral e em especial dos professores do ensino medio e primario. Boto 
analisando as principais produções de Coelho afirma que ela está toda alicerçada nos moldes 
do Tratado. O Manual Pratico de Pedagogia Coelho constitui declaradamente um material 
didático para a formação de professores. Trata-se de um livro de Pedagogia, que apresenta seu 
campo de alcance à luz do que nomeia ‘ciência da educação’. (BOTO, 2007, p. 8) 

 O Manual Pratico de Pedagogia de Augusto Coelho é bem delineado como Tratado de 
Pedagogia no referido artigo de Boto, o que torna desnecessário fazê-lo neste estudo.  

Não determinarei os usos que foram feitos destes livros uma vez que não há espaço 
neste texto para tal. No entanto, é possível indicar que este momento é marcadamente de 
profusão de princípios pedagógicos de diferentes matizes. Nas Escola Complementar e Escola 
Normal Primária de Piracicaba, com influência norte-americana, calcada num primeiro 
momento, nos métodos intuitivos, a presença de livros nos moldes da Caixa de Utensílios e 
Guia de Aconselhamento atendem a seus propósitos. No entanto, a entrada do livro de 
Calkins, na escola Normal Primária de Piracicaba, parece destoar um pouco dos caminhos 
pelos quais a pedagogia parece se direcionar, sobretudo, com a indicação de instalação do 
Gabinete de Psicologia e Pedagogia, após 1910.  

Algo, no entanto, parece fora de lugar. É a presença de livros caracterizados como 
Tratado de Pedagogia. Fora de lugar por dois motivos. O primeiro porque são provenientes 
da Europa, notadamente, de Portugal e não dos Estados Unidos. Em segundo lugar, porque 
este impresso se empenha em caracterizar a cientificidade da Pedagogia, calcada em áreas 
afins, como a psicologia, a biologia e a sociologia e acompanha o florescimento da Pedagogia 
como disciplina. O livro de Faria Vasconcelos, Lições de Pedologia e de Pedagogia, é 
incorporado ao acervo da Escola Complementar, onde não havia uma disciplina de formação 
pedagógica na estrutura curricular . Como resultado principal verifico que há uma profusão de 
tendências e correntes pedagógicas , de forma muitas vezes anacrônica, que acaba por 
promover interseções entre campos distintos. 
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O SISTEMA ALFABÉTICO DE ESCRITA, OS MÉTODOS DE 
ALFABETIZAÇÃO E AS IMPLICAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DA 

CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DA 
LEITURA: QUESTÕES TEÓRICAS E METODO(LÓGICAS) 

Ana Cláudia de Souza1 
 

Introdução 
 

Folheada, a folha de um livro retoma 
o lânguido e vegetal da folha folha, 
e um livro se folheia ou se desfolha 

como sob o vento a árvore que o doa; 
folheada, a folha de um livro repete 

fricativas e labiais de ventos antigos, 
e nada finge vento em folha de árvore 

melhor do que o vento em folha de livro. 
Todavia, a folha, na árvore do livro, 

mais do que imita o vento, profere-o: 
a palavra nela urge a voz, que é vento,  

ou ventania varrendo o podre a zero. 
 

Silencioso: quer fechado ou aberto, 
incluso o que grita dentro, anônimo: 
só expõe o lombo, posto na estante, 

que apaga em pardo todos os lombos; 
modesto: só se abre se alguém o abre, 
e tanto o oposto do quadro na parede, 
aberto a vida toda, quanto da música, 

viva apenas enquanto voam suas redes. 
Mas apesar disso e apesar de paciente 

(deixa-se ler onde queiram), severo: 
exige que lhe extraiam, o interroguem 

e jamais exala: fechado, mesmo aberto. 
(João Cabral de Melo Neto) 

 
A vida de um livro implica a existência de um leitor, a existência de eventos de leitura, 

de encontros e desencontros. Sem leitor, não há livro livro. Sem leitor, não há vida, salvo um 
objeto como qualquer outro, estéril, que se permite levar e trazer, mas jamais explorar e criar 
e viver, se não houver leitura... Mesmo aberto, ele não cede senão diante do encontro com um 

                                                           
1 Pós-doutora em Linguística, área de concentração Psicolinguística, Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis, Santa Catarina. E-mail: anacs3@gmail.com 
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leitor que saiba manuseá-lo e que conheça os princípios e o funcionamento do sistema 
abstrato com base no qual sua linguagem se constitui. 

Frente ao desejo de dialogar com o texto escrito, intriga e instiga estar diante de 
sujeitos infantes ou adultos que lutam para acessar o que a escrita tem a dizer. Não há 
nada mais promissor a um processo de aprendizagem que o desejo do sujeito em aprender 
e o seu envolvimento emocional com o objeto ainda supostamente desconhecido. E é este 
o contexto que encontramos, em geral, quando nos deparamos com grupos de crianças na 
educação infantil e nos primeiros anos do ensino fundamental; estes últimos, espaço e 
tempo privilegiados para o empreendimento do processo de alfabetização. É também, não 
raro, esta a perspectiva com a qual nos deparamos nas salas de aula de educação de jovens 
e adultos. 

Todavia, ainda que o contexto seja propício à aprendizagem, em razão da natureza 
tecnológica do objeto e a sua não espontaneidade na relação com os sujeitos em interação, o 
acesso à escrita como modalidade linguística, quase sempre, depende de processos de ensino, 
de ensino e aprendizagem. E ensinar o sistema de escrita, como qualquer outro objeto de 
conhecimento, exige daquele que ensina o conhecimento dos seus princípios, do seu 
funcionamento, do seu uso. De nada adianta dispor de materiais didáticos diversos, se não há 
como avaliá-los e selecioná-los adequadamente considerando, pelo menos, sua relevância e 
consistência quanto àquilo que se pretende ensinar e se deseja que seja aprendido: ler (e 
escrever). 

Com o intuito de fomentar a discussão acerca dos processos de ensino, aprendizagem e 
uso efetivo da leitura, neste artigo apresentam-se e discutem-se questões relativas ao sistema 
de escrita da língua portuguesa, os métodos de alfabetização na sua relação com o objeto de 
ensino-aprendizagem e também o papel e as implicações da consciência fonológica nesse 
processo de aprendizagem cujo objetivo, ao alfabetizar, é possibilitar aos sujeitos o acesso e o 
uso produtivo e significativo do sistema de escrita, por meio da leitura, para a produção de 
sentidos. 

 
A escrita alfabética: história, princípios e memória 

 
Se a manifestação linguística verbal oral acompanha a humanidade — não havendo 

sequer registro de comunidade humana provida de todos os sentidos cujo meio de interação 
social não seja a fala —, a linguagem verbal escrita, entendida como um modo secundário e 
representativo da oralidade, é bastante recente. Foi com o acúmulo de conhecimentos e o 
aprimoramento das tecnologias alavancado pela pressão social ao longo do tempo, que se 
descobriu o princípio de que as palavras eram constituídas por unidades menores do que a 
sílaba, elemento da cadeia fônica, e que tais unidades, responsáveis pela promoção da 
distinção dos significados entre as palavras (os fonemas), podiam ser representadas por meio 
da escrita (os grafemas). Daí, seguiu-se à invenção do sistema alfabético. 

Por ser uma representação, a escrita não promove a criação de uma nova instância 
linguística. No caso da escrita alfabética, considerando suas possibilidades e restrições de 
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registro, notaram-se os traços acústicos da oralidade, aqueles elementos sonoros menores, que 
nossos ouvidos distinguem: os sons da fala. Todavia, não se registraram os sons da fala tal 
como são produzidos, mas conforme sua função no sistema. A variabilidade das articulações 
dos sons, que sofrem alterações de acordo com o próprio contexto linguístico imediato e 
também de acordo com os (grupos de) falantes, a longevidade do registro escrito e a 
independência espaço-temporal de sua manifestação em relação àquele que o materializa (o 
autor/escritor) não possibilitam que a escrita manifeste a materialidade dos sons. Assim, o que 
a escrita representa, efetivamente, naquilo que diz respeito às características fundamentais do 
sistema alfabético, são as unidades sonoras abstratas da linguagem verbal oral. Somente os 
sons que possuem função de promover distinção de significados — os fonemas — são 
registrados. 

Então, os elementos com os quais o sinal gráfico nos sistemas alfabéticos de escrita 
estabelece relação direta são fonemas. Entretanto, isso não significa que a escrita da língua 
portuguesa possa se explicar exclusivamente pela via da relação fonológico-grafêmica. Nossa 
escrita guarda memória etimológica, tendo sua ortografia sido fixada e legislada, a despeito 
do protesto de muitos escritores, somente na primeira metade do século XX (MORAIS, 2011; 
FARACO, 2012). Fatores de ordem social diversa participaram da instituição de normas 
ortográficas, tais como: a escolaridade obrigatória, a difusão do livro, o avanço tecnológico e 
dos meios de comunicação, naturalizando a ideia de unificação da escrita e de que equívocos 
gráficos são infrações ao sistema. Com a ortografia, “não há lugar para “variações” na hora 
em que notamos nossa língua. Temos, todos, que seguir a “norma”, sob o risco de sermos 
discriminados – e penalizados – caso não ponhamos no papel as palavras como “devem ser”” 
(MORAIS, 2011, pág.10, grifos do autor).  

Exatamente as variações que são de ordem fonética e que fortemente caracterizam os 
sotaques das diferentes regiões e dos diferentes agrupamentos sociais não são registradas pela 
escrita, o que faz com que nem todos os traços sonoros da oralidade possuam representação 
gráfica. No sistema alfabético de notação, os grafemas representam apenas os segmentos (não 
os suprassegmentos) fonológicos, ou seja, aquelas unidades que conhecemos como vogais e 
consoantes. Considerando que o sistema de representação apresenta limitações decorrentes de 
suas próprias especificidades, o código alfabético possui restrições no registro dos traços de 
prosódia, que, em muitos casos, são reveladores quanto às intenções do falante. Segundo 
Cagliari (1998), os elementos prosódicos ficaram de fora da representação, porque, no sistema 
de notação, a fala foi segmentada em palavras, sem se considerarem unidades maiores como 
locuções, sentenças e períodos. 

Uma vez realizada a representação e posto em uso o novo sistema, ele passa a se 
desenvolver de modo paralelo e independente da oralidade. Daí observarem-se tantos 
distanciamentos e diferentes modos de funcionamento e organização entre oralidade e escrita 
decorridos 5.000 anos de sua invenção. Todavia, estudos de imageamento cerebral vêm 
demonstrando que oralidade e escrita estão intimamente relacionadas inclusive no processamento. 
Quando se está diante de um estímulo verbal escrito, em atividade de leitura, observam-se 
ativações em áreas cerebrais responsáveis pelo processamento acústico, mesmo sem que nenhum 
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estímulo auditivo seja oferecido. Além disso, há que se considerar que, nos processos iniciais de 
aprendizagem do sistema de escrita, os indivíduos recorrem aos seus conhecimentos linguísticos 
orais, que vão gradativamente cedendo espaço a características da própria escrita. 

Resta uma grande questão que muito se apresenta quando se discute alfabetização e 
sistema alfabético de escrita em ambientes acadêmicos que se iniciam no tema (a exemplo das 
disciplinas de Alfabetização nos cursos de Pedagogia) ou mesmo em ambientes de formação 
continuada de professores dos primeiros ciclos da educação básica: Se as escritas alfabéticas, 
ainda que recentes em relação à existência da escrita e da própria linguagem verbal, são 
bastante mais antigas que as regras e leis ortográficas, por que é que se deve respeitar a 
ortografia e não se pode seguir o princípio alfabético tal como ele se apresentaria em sua 
transparência? Ou então, por que não se pode escrever de modo fonológico, o que 
aparentemente simplificaria o sistema, já que se poderia supor a existência de um símbolo 
gráfico para cada fonema, princípio da biunivocidade? 

Ora, as línguas são organismos vivos e dinâmicos; elas têm sua história e refletem 
percursos dos povos que as dominam, que as utilizam. Logo, no caso da escrita, que é uma 
materialização, via representação, da linguagem verbal, também há história, há memória, há 
convivência e há convenções a partir da instauração de usos recorrentes. Ademais, assim 
como o latim incorporou palavras do grego, o português (como as demais línguas romance) 
incorporou traços provenientes do latim, por exemplo. Daí, a escrita alfabética guardar 
memória etimológica e muitas das relações grafêmico-fonológicas não poderem ser 
explicadas pela via alfabético-sonora. 

No que diz respeito à especificidade das relações entre grafemas e fonemas 
(descodificação) e entre fonemas e grafemas (codificação), é possível que se façam grandes 
agrupamentos caracterizados pela transparência do tipo de relação que se estabelece: 1) 
biunivocidade, 2) correspondência posicionalmente definida e 3) concorrência imediata 
absoluta (SCLIAR-CABRAL, 2003; LEMLE, 2004; FARACO, 2012; SOUZA, 2012). 

As relações biunívocas são aquelas em que cada grafema corresponde sempre ao 
mesmo fonema, e esse fonema é sempre representado pelo mesmo grafema, revelando total 
transparência na relação, que permanece invariável entre os elementos. Trata-se de regras 
independentes de contexto. Essas são as mais simples relações entre grafemas e fonemas e 
não implicam distinção entre os processos de leitura (descodificação) e escrita (codificação). 
A exemplo disso, temos o caso do grafema “v” em quaisquer palavras, como “vaca”. Sempre 
que esse grafema ocorre, ele é lido como /v/ e quando se quer grafar palavras que contenham 
/v/, deve-se usar o registro “v”, invariavelmente. 

O segundo grupo se configura de modo mais complexo que o primeiro, por não ter as 
mesmas relações nos processos de leitura e de escrita, promovendo relativa opacidade ao 
sistema, que deixa de ser cem por cento transparente, variando entre a transparência e a 
arbitrariedade marcada pela posição de ocorrência. Nesse grupo, os processos de leitura e 
escrita no que diz respeito à relação entre grafemas e fonemas são distintos. Há elementos 
imediatos que determinam a representação de dado fonema ou a manifestação por meio de 
determinado grafema; por isso, diz-se tratar-se de regras dependentes de contexto. Como 
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exemplo, podemos citar o caso do grafema “g”, cuja leitura, dependendo do lugar de 
ocorrência, pode ser /ɡ/, como em “gato”, ou /ʒ/, como em “gelo”. A regra de leitura, 
relação grafêmico-fonológica, é a seguinte: diante de “e” ou “i”, lê-se /ʒ/; nos demais 
contextos, /ɡ/. Quanto à grafia, a relação entre estes elementos é outra, podendo até ser 
complemente arbitrária e havendo concorrência imediata absoluta, o que requer que se 
conheça ou a memória etimológica, ou a morfologia da palavra, ou então o tipo de relação 
marcado pela posição. Por exemplo, ao escrever palavras que contenham o fonema /ʒ/, há 
duas opções que não ficam a critério do usuário, devendo-se respeitar a ortografia: ou se 
grafam com “g”, como no exemplo acima citado “gelo”, ou se grafam com “j”, como em 
“jiló”. Facilmente, nota-se que a posição não explica a relação entre os fonemas e os 
grafemas envolvidos, uma vez que, em contexto silábico idêntico, tem-se, na relação da 
escrita (fonológico-grafêmica), grafia diferente: /ɡiba/ - “giba” e /jeje/ - “jeje”. Todavia, não 
se trata de relação que nunca possa ser explicada pela posição de ocorrência, já que, 
excetuando-se a posição anterior a “e” e “i”, a grafia de /ʒ/ será necessariamente “j”. Ainda 
que, historicamente, se possam também explicar as grafias de quaisquer palavras (mesmo as 
de relação biunívoca ou posicionalmente marcadas), ao serem observadas no estado atual da 
grafia do português, muitas delas podem ser explicadas e compreendidas a despeito de não 
se dispor de conhecimento etimológico. 

Por fim, há agrupamentos que aqui intitulamos como arbitrários ou de concorrência 
imediata absoluta, que são totalmente imprevisíveis pela posição, sendo explicados ou pela 
via morfológica ou pela via etimológica. Trata-se de alternativas competitivas, quando se 
pensa no processo de alfabetização ou quando se pensa no efetivo uso da escrita nos casos em 
que as palavras não são conhecidas “de memória” pelos sujeitos leitores/escritores, como no 
caso de “sintaxe”, “encher”, “enxergar”. 

Esse terceiro grupo de relações, em geral, aprende-se pela experiência com as palavras. 
Entretanto, ele também pode ser explicado, só que por vias um pouco menos imediatamente 
visíveis, como a morfologia (que explica por que “alfabetizar” se escreve com “z”, por 
exemplo) e a etimologia (que explica, por exemplo, por que “cebola” se escreve com “c”), 
conforme apontado anteriormente. 

Dessas complexas relações vem o que, há algum tempo, se está enfatizando nas 
publicações cujos fundamentos são estudos psicolinguísticos: ler e escrever são competências 
que exigem conhecimentos distintos. Os processos de leitura e escrita no que diz respeito às 
relações entre grafemas e fonemas se aproximam apenas nos poucos casos de biunivocidade. 
Em todas as demais situações, as relações são dependentes da ordem dos fatores: se do 
grafema para o fonema (leitura) ou se do fonema para o grafema (escrita). 

Portanto, no que concerne ao sistema, leitura e escrita devem ser trabalhadas 
separadamente, sempre iniciando pelo processo de leitura, posto se tratar de domínio de 
recepção do qual a escrita depende. Ademais, por mais complexo que seja o processo de 
leitura, o processo de escrita o supera em complexidade e exige que o indivíduo tenha 
conhecimento das regras de funcionamento e organização do sistema de notação. 
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Considerando a natureza do sistema de notação escrita e os seus princípios de 
funcionamento específico, é necessário que se considere o desenvolvimento da consciência 
fonológica para a efetiva aprendizagem da leitura em sua fase inicial? Ou qual o papel e a 
relevância da consciência fonológica (para além da consciência fonêmica) na relação do 
sujeito com a escrita alfabética nos processos emergentes de leitura durante a alfabetização? 

Com vistas a discutir essas questões, passemos a analisar os métodos de alfabetização 
que se difundiram nos espaços escolares na sua relação com (a natureza d)o objeto de 
conhecimento. 

 
O que propõem e como se organizam os métodos de alfabetização e o papel da 
consciência fonológica na aprendizagem inicial da leitura 

 
É inegável a relevância e a saliência dos métodos de alfabetização aos primeiros anos 

do ensino fundamental na história da educação básica formal, ainda que a questão de método 
e metodologia não constituam a essência do processo de alfabetização, visto os métodos 
serem ferramentas de ensino e as metodologias, os modos de aplicação deles, no processo de 
interação que implica, no mínimo, a triangulação entre o alfabetizando, o alfabetizador e o 
objeto de ensino supostamente contemplado nos métodos. 

Conforme aponta Cagliari (1998), existem no mercado ofertas consideráveis de 
métodos de ensino (não de aprendizagem) que resultam num esforço para defender suas 
abordagens, normalmente bastante restritas, e acabam por confundir seus leitores (em 
geral professores alfabetizadores) que, por vezes, não compreendem as razões de tais 
sugestões de encaminhamentos metodológicos, optando por aquelas que historicamente 
parecem surtir resultados positivos, de acordo com determinada concepção de linguagem, 
língua, escrita, leitura, alfabetização, ensino e aprendizagem, ou por aqueles que estão no 
auge do estrelismo acadêmico, metodológico e didático e encontram respaldo nos 
documentos oficiais.  

É relevante considerar que a face mais protuberante da história da alfabetização em 
nosso país encontra seu lugar de visibilidade nos métodos de alfabetização — ainda que não 
seja esta a razão para discuti-los aqui —, os quais, desde o final dos anos de 1880, geraram 
intenso debate acerca da melhor explicação e abordagem para resolver um problema ainda tão 
presente em nosso tempo: as dificuldades das crianças em aprenderem a ler e a escrever, ou 
então, as dificuldades em ensinar as crianças a aprenderem a ler e a escrever produtivamente 
nos primeiros anos do ensino fundamental básico e obrigatório. 

Mortatti (2006), ao analisar a história dos métodos de alfabetização no Brasil, propõe 
quatro momentos — que vão da metodização do ensino da leitura, passam pela autonomia 
didática e chegam à desmetodização na década de 80 do século passado —, os quais, a 
despeito daquilo que assume a autora, ultrapassam a discussão em torno dos métodos, 
abrangendo os movimentos teóricos e educacionais que atingiram as salas de aula de 
alfabetização ao longo do tempo. 
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No que diz respeito aos métodos cujo foco está, supostamente, no objeto de 
aprendizagem e em seu ensino2, há duas grandes vertentes: a sintética e a analítica, que 
surgiram quase concomitantemente no final do século XIX e início do século XX. 

Segundo o estudo de Mortatti (2006), as primeiras cartilhas brasileiras, produzidas no 
final do século XIX, fundamentalmente por professores fluminenses e paulistas, com base em 
sua experiência docente, baseavam-se nos métodos de marcha ou de orientação sintética, 
quais sejam: alfabéticos, fonéticos, silábicos, principalmente, segundo os quais o ensino da 
escrita deve(ria) se iniciar pelas unidade básicas menores que constituem o sistema de 
notação. Tais métodos não nos parecem estranhos na atualidade, já que seus princípios e 
orientações metodológicas ainda hoje encontram lugar nas salas de aula, como se pode 
observar na breve exposição sobre as características centrais de cada um deles.  

O método alfabético volta(va)-se ao ensino das letras do alfabeto, focalizando a 
materialidade da unidade da escrita. Assim, por exemplo, a palavra “foca” é (era) segmentada 
pelas letras do alfabeto, usando seus nomes: f (/εfe/) – o (/ɔ/) = fo (/fɔ/); c (/se/) – a (/a/) = ca 
/ka/, resultando em “foca” (/fɔka/). O método fonético, por sua vez, centra(va) o ensino na 
materialidade das unidades da oralidade, nos fones, fazendo com que o trabalho sobre as 
palavras seja (fosse) realizado a partir de cada um dos sons isoladamente. Por fim, o método 
silábico, o mais difundido entre os de orientação sintética, propõe (propunha) o ensino da 
modalidade escrita a partir das famílias silábicas: BA – BE – BI – BO – BU; CA – CO – CU 
– CE – CI (OU CA – CE – CI – CO – CU), por exemplo. 

Embora tais métodos focalizem unidades essenciais ao processo de alfabetização, 
respeitando, de certa forma, a natureza alfabética do sistema de escrita e considerando o 
processo de descodificação e codificação, que é específico e essencial à leitura e à escrita, 
respectivamente, apresentam limitações, tais como: a não distinção dos processos de leitura e 
escrita, iniciando a alfabetização diretamente pela produção (normalmente cópia) escrita; a 
não exploração das complexas relações entre a fala e a escrita; a não consideração de que as 
relações não estão para letra e fone, mas para grafema e fonema; e quase como consequência, 
a não promoção, pelo menos não explicitamente, do desenvolvimento da consciência 
fonológica. 

No outro pólo, anunciando reformas do ponto de vista didático, surgiram os métodos 
analíticos de alfabetização, segundo os quais o ensino deve(ria) ser iniciado pelo “todo”, para 
depois se proceder à análise das suas partes constitutivas. Essa abordagem foi ganhando 

                                                           
2 Há que se considerar que ensino e aprendizagem, embora sejam indissociáveis quando se pensa numa relação 
em que há codependência, são processos distintos. No aspecto que nos interessa neste estudo, vale ressaltar que o 
ensino opera com o coletivo; portanto, os métodos não se organizam pensando nas facilidades e ou dificuldades 
que os alfabetizandos possam enfrentar, dada a inerente heterogeneidade dos sujeitos, durante a alfabetização. Já 
a aprendizagem é processo individual, que envolve o próprio sujeito, suas características, interesses, contexto, 
conhecimentos prévios, experiências, objetivos e formas de aprendizagem. O fato de haver ensino não implica 
que haja aprendizagem. E, havendo aprendizagem, não se pode pressupor que tenha havido ensino efetivo e 
atuante, ainda que se espere que haja.  
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diferentes contornos, dependendo do que seus defensores consideravam o “todo”: a palavra, a 
palavra geradora, a sentença, a historieta. 

Os métodos de marcha analítica contemplam algumas das capacidades essenciais ao 
processo de alfabetização — sobretudo o estímulo a unidades com sentido — e se 
caracterizam por serem globais quanto à abordagem do sistema de escrita. Todavia, acabam 
enfatizando construções repetitivas de palavras, frases e textos, muitas vezes apenas a serviço 
da repetição e da memorização. Além disso, por privilegiarem “o todo”, acabam por 
negligenciar o ensino da notação escrita alfabética e por incitar a memorização das palavras 
como rótulos, possibilitando apenas o acesso lexical, o que dificulta (quando não impede) o 
uso produtivo, tanto para a leitura quanto para a escrita, do sistema de notação quando diante 
de palavras desconhecidas, ainda que elas sejam de uso frequente. Tais abordagens se 
distanciam enormemente das possibilidades de desenvolvimento da consciência fonológica, 
fundamentais à aprendizagem da leitura, por sequer considerarem as unidades mínimas e 
específicas à escrita alfabética. 

Muito mais recentemente, passaram a ser publicados no Brasil métodos de orientação 
sintética, que se caracterizam por considerar os princípios do sistema de escrita: os fônicos. 
Entre eles, estão as propostas de Capovilla (2004) e Scliar-Cabral (2012). Diferentemente dos 
métodos de marcha sintética anteriores, estes, ao considerarem o objeto de ensino, ou seja, o 
sistema de notação escrita, exploram a relação grafêmico-fonológica (leitura) e fonológico-
grafêmica (escrita), separadamente, operando sobre os princípios de notação escrita e 
orientando metodologicamente as atividades e a introdução dos tipos de relações a partir das 
complexidades inerentes ao próprio sistema, promovendo dessa forma o desenvolvimento da 
consciência fonológica. Scliar-Cabral defende que a consciência fonológica deve ser 
desenvolvida à medida que ocorre a imersão no sistema de escrita, ou seja, é o processo de 
apropriação do sistema de escrita que promove o desenvolvimento da consciência fonológica 
e vice-versa. Capovilla, por sua vez, defende a instrução metafonológica e fônica, de forma 
explícita e sistemática, de modo a que se desenvolva o conhecimento das relações grafêmico-
fonológicas. 

Considerando que o trabalho específico a ser empreendido no processo de alfabetização 
— sistematizado, planejado, acompanhado — é o de criar condições para que as crianças se 
apropriem dos mecanismos básicos de (des)codificação do nosso sistema de notação, coloca-
se em evidência o papel da consciência fonológica nessa aprendizagem. Por (des)codificação 
compreende-se o acesso e o uso da escrita no que diz respeito aos seus elementos mais 
fundamentais na relação grafêmico-fonológica e fonológico-grafêmica. 

Então, para que os indivíduos possam se inserir em práticas de leitura, precisam saber 
lidar com os elementos que permitem que o texto escrito seja lido e compreendido. Ainda que 
ler ultrapasse os domínios da descodificação, esse é o processo mais elementar, fundamental e 
específico à atividade de leitura. 

Seguindo esse raciocínio, defende-se que a consciência fonológica, embora relativa a 
aspectos da oralidade abstrata, não se desenvolve isoladamente dos valores e dos contextos de 
ocorrência dos segmentos orais e escritos. Desse modo, não se trata do simples 



O SISTEMA ALFABÉTICO DE ESCRITA, OS MÉTODOS DE ALFABETIZAÇÃO E AS IMPLICAÇÕES... 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 358 

reconhecimento das semelhanças entre os sons, tampouco da identificação das sílabas, mas da 
relação grafêmico-fonológica no processo de descodificação (ou fonológico-grafêmica no 
processo de codificação). 

Encontra-se evidência na literatura de que as crianças têm maior consciência das 
palavras e das sílabas do que dos fonemas, que representam a unidade básica do processo 
de descodificação em leitura (CAPOVILLA; CAPOVILLA, 2004). Tal consciência se 
explica pelo fato de que a sílaba é a menor unidade com realidade psicológica, ou seja, na 
cadeia fônica, produzimos um contínuo sonoro segmentado em sílabas. A realidade 
psicológica da sílaba não é representada na escrita. Nosso sistema de notação é alfabético 
e, assim, toma por base unidades menores que a sílaba, que não são passíveis de serem 
produzidas pelos indivíduos no uso concreto da língua— salvo se forem vogais e 
constituírem sílabas sozinhas. 

Para chegar à consciência fonológica, é preciso tornar consciente o que se faz 
automaticamente. Trata-se de pensar sobre os fonemas, atividade metacognitiva. O 
desmembramento e a reanálise da cadeia da fala só podem ser realizados se for possível 
recorrer a algo que a representa, ou seja, ao sistema alfabético. É ele que permite a 
visualização, o pensar sobre os elementos constitutivos da oralidade. Nessa perspectiva, a 
consciência fonológica, seja ela sistemática e explicitamente ensinada ou não, se desenvolve 
com a imersão no sistema alfabético. Vale destacar que o sistema alfabético não compreende 
um conjunto de letras a serem memorizadas, mas um conjunto de grafemas que ocorrem em 
determinados contextos, respeitando as regras subjacentes ao próprio sistema.  

Olhando mais detalhadamente para a questão, nota-se que a consciência fonêmica, 
especificamente e por sua vez, parece exigir experiências que envolvam instruções 
metafonológicas e fônicas de modo a tornar explícito o mapeamento dos fonemas na escrita 
alfabética. As instruções metafonológicas, que compreendem os procedimentos para o 
desenvolvimento da consciência fonêmica, sugerem a criação de condições para que o 
educando reconheça os fonemas e possa manipulá-los em sílabas e palavras oralizadas. As 
instruções fônicas, por sua vez, implicam o ensino do uso das correspondências entre 
grafemas e fonemas na descodificação. Desse modo, as instruções metafonológicas permitem 
o desenvolvimento das habilidades de manipular os sons da fala, e as instruções fônicas, de 
converter os grafemas naquilo que é distintivo nestes sons no processo de descodificação. 

A consciência fonológica, sendo a habilidade de discriminação e manipulação dos 
segmentos da oralidade, quais sejam: as palavras, as sílabas e os fonemas, parece lidar 
exatamente com aquilo que é específico ao desenvolvimento da leitura e da escrita iniciais: o 
manuseio, a manipulação e a criação por meio do conhecimento e das relações das unidades 
básicas do nosso sistema de representação escrita. 

Em linhas bastante amplas, o efetivo uso do sistema de escrita implica a necessidade de 
os sujeitos conhecerem as suas unidades básicas. Razão pela qual ensinar a ler e a escrever de 
modo competente exige que se trabalhe sobre essas unidades, assim como sobre a própria 
oralidade, que já faz parte do domínio de uso do educando. 
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Considerações finais 
 

Muitos pesquisadores, entre os quais se situam Leonor Scliar Cabral, Fernando e 
Alessandra Capovilla, Diane McGuinness e Magda Soares — para citar apenas alguns —, 
defendem que o sistema de notação alfabético/ortográfico constitui em si um domínio 
cognitivo, um objeto de conhecimento com propriedades que o aprendiz precisa reconstruir 
mentalmente, a fim de vir a usar, com independência, o conhecimento das relações entre 
grafemas e fonemas que lhe permitirá ser cada vez mais letrado. 

Defender a especificidade do processo de alfabetização não significa dissociá-lo do 
processo de letramento. Tal dissociação seria um equívoco, uma vez que a entrada da criança 
(e também do adulto não alfabetizado) no mundo da escrita se dá simultaneamente por estes 
dois processos: a aprendizagem do sistema convencional de escrita (a alfabetização) e o 
desenvolvimento de habilidades de uso desse sistema em atividades de leitura e escrita, nas 
práticas sociais que envolvem o texto escrito (o letramento). Não são processos 
independentes, mas interdependentes e indissociáveis: a alfabetização se desenvolve no 
contexto e por meio de práticas sociais de leitura e escrita. O letramento, por sua vez, só se 
desenvolve no contexto e por meio das relações entre fonemas e grafemas, isto é, em 
dependência da alfabetização. 

Para poder lidar produtivamente com os textos com os quais nos deparamos, é preciso 
conhecer o sistema que viabiliza a materialização textual (nesse caso, a escrita), é preciso 
conhecer suas formas, funções, organizações e espaços, o que faz da leitura uma atividade 
instigadora, provocativa; complexa e árida, porém. Não se leem textos escritos sem esforço, 
sem atenção e sem que se disponha dos conhecimentos necessários às negociações e contratos 
estabelecidos a fim de que sejam produzidos sentidos. É exatamente aí que parece entrar em 
cena a relevância e centralidade da consciência fonológica para que se constituam leitores 
autônomos e que atuem de modo produtivo, gerativo e criativo sobre o sistema de escrita 
alfabético, nos eventos de leitura (e escrita). 
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PRÁTICAS DE LEITURA DELEITE NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO: 
DIÁLOGOS COM A PROPOSTA DE FORMAÇÃO DO PACTO/UNICAMP 

Ana Claudia e Silva Fidelis1 
Ana Lúcia Guedes-Pinto2 

Fabiana Bigaton Tonin3 
 
A formação continuada no contexto do Programa PACTO/PNAIC: Breves colocações 

 
Em fevereiro de 2013, iniciaram-se, na Universidade Estadual de Campinas, as 

formações de orientadores de ensino do programa Pacto pela Alfabetização na Idade Certa 
(Pnaic). Como esclarece o Caderno de Apresentação (2012b:5), trata-se de “um acordo formal 
assumido pelo Governo Federal, estados, municípios e entidades para firmar o compromisso 
de alfabetizar crianças até, no máximo, 8 anos de idade, ao final do ciclo de alfabetização.” 
Para alcançar a meta proposta, um dos focos do programa refere-se à formação continuada de 
professores e orientadores de estudo visando contribuir para esse processo. 

No âmbito da formação na Unicamp, as ações formativas pautam-se pelo resgate dos 
eixos principais de atuação propostos pelo documento oficial do MEC: formação continuada 
presencial para os orientadores de estudo; utilização dos materiais didáticos, obras literárias, 
obras de apoio pedagógico, jogos e tecnologias educacionais disponibilizadas para os 
professores alfabetizadores nas escolas em seus municípios, através de ações como PNBE e 
PNLD, por exemplo. O foco principal, portanto, é levantar conhecimentos prévios, dar 
visibilidade a ações já institucionalizadas pelos professores em seus campos de atuação e, 
simultaneamente, empreender uma reflexão sobre esses processos de construção do 
conhecimento, alternando prática/teoria/prática. 

Assim, o projeto de formação do Pacto estrutura-se num modelo multiplicador, 
prevendo dois formadores familiarizados com os objetos de estudo e com a sala de aula: o 
primeiro, responsável pela formação dos OEs e, no caso específico desse artigo, formadores 
vinculados à UNICAMP; e o segundo, o orientador de estudo (OE), que deverá organizar, 
segundo os princípios formativos do programa, a formação dos professores alfabetizadores 
em atuação nas escolas nos três primeiros anos da educação básica. Desse modo, de acordo 
com a proposta do Governo Federal, “esse triângulo formado, deverá estar muito bem 
articulado entre si, mobilizando diferentes saberes, os quais, de uma forma ou de outra, se 
materializarão em práticas escolares.” (PACTO: BRASIL, 2012). 

                                                           
1 Doutora em Linguistica Aplicada pela Universidade Estadual de Campinas e formadora do Plano Nacional 
Alfabetização na Idade Certa – PNAIC/PACTO. E-mail: fidelana@uol.com.br. 
2 Professora do Departamento de Ensino e Práticas Culturais (DEPRAC) da Faculdade de Educação (FE) da 
UNICAMP e coordenadora do Grupo de Pesquisa AULA – Trabalho Docente na Formação Inicial. E-mail: 
alguedes@mpc.com.br. 
3 Doutoranda em Educação; UNICAMP; Campinas, SP. E-mail: fabigaton@gmail.com. 

mailto:fidelana@uol.com.br
mailto:alguedes@mpc.com.br
mailto:fabigaton@gmail.com
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Além disso, é compromisso assumido pelos formadores da UNICAMP desenvolver as 
estratégias formativas propostas pelo programa, compreendendo a formação como um 
momento de trabalho e reflexão, de modo a valorizar o OE como um sujeito potente de 
saberes e que ressignifique as estratégias formativas. 

Considerando o compromisso assumido pela UNICAMP e, consequentemente, por seus 
formadores, ao longo dos encontros de 2013, todas as estratégias formativas indicadas pelo 
programa foram implementadas4. Dentre estas, quatro são firmadas pelos programa como 
permanentes e, portanto, devem perpassar todo o processo de formação continuada tanto de 
OEs quanto de professores alfabetizadores. São elas: leitura deleite, tarefas de casa e retomada 
de cada encontro, planejamento de atividades, estudo dirigido de textos. Vamos, nesse breve 
trabalho, expor brevemente considerações acerca da leitura deleite. 

 
O lugar da leitura no ambiente escolar: Algumas considerações 

 
A leitura, principalmente a literária, ocupa na escola um lugar incômodo ou um não-

lugar. Vários autores apontam “usos” para os textos e seus processos de leitura que atendem a 
uma série de demandas as quais podem ser apenas um pretexto para a efetiva formação de 
leitores5. Neste sentido, mesmo que de forma insípida, a leitura está presente nas atividades 
pedagógicas propostas aos alunos nas escolas o que, em certa medida, desvela sua 
importância. 

Desse modo, observa-se um movimento em busca de um novo lugar para a leitura e, 
principalmente para a literatura, de efetivo contato com o texto literário, suas várias 
potencialidades linguísticas e estéticas, permitindo o diálogo com outros textos da tradição 
literária e a ampliação do repertório cultural e estético do aluno. 

Neste sentido, a leitura e a leitura da literatura (e o prazer provável advindo desse 
exercício) deve ser, sobretudo, aprendido na escola, visto que é um espaço de construção de 
aprendizagens e de contato com os livros e seus conhecimentos. Como sinaliza Lajolo (2005), 
na escola, os alunos podem ser apresentados ao prazer da leitura, oportunizado por diferentes 
aproximações, e podem, sim, aprender não só a ler, no sentido de cumprir uma tarefa, mas 
também podem partilhar experiências diversificadas que se consolidam por meio da 
apresentação de obras e gêneros diversificados. Promover esse contato com a diversidade e 
estabelecer diálogos entre alunos e professores é decisivo para o despertar desse gosto e, 
consequentemente, para a formação efetiva do leitor. 

 
                                                           
4 Estratégias previstas pelo Pacto: leitura deleite, tarefas de casa e retomada do encontro anterior, estudo dirigido 
de textos, planejamento de atividades, socialização de memórias, vídeo em debate, análise de situações de sala 
de aula filmadas ou registradas, análise de atividades de alunos, análise de relatos de rotinas, sequências 
didáticas, projetos didáticos e de planejamento de aulas, análise de recursos didáticos, exposição dialogada, 
elaboração de instrumentos de avaliação e discussão de seus resultados, avaliação da formação. 
5 Lajolo (2005 e 2007) e Zilberman (1991) analisam as fragilidades e discutem projetos e articulações entre 
leitores e escola. 
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Da leitura deleite no espaço da formação PACTO/UNICAMP 
 
Considerando, de um lado, a concepção formativa do Programa de Alfabetização na 

Idade Certa/PACTO; e de outro, a importância que a leitura e a leitura da literatura passam a 
ter nos recentes estudos sobre os processos de alfabetização e, principalmente, de letramento; 
apontar a leitura deleite como uma das estratégias permanentes no ambiente formativo destaca 
a sua importância como objeto de ensino e como prática sistemática que deve ser inserida na 
rotina escolar. Ademais, considera também a relevância da ampliação do repertório de leitura 
de orientadores de estudo e professores alfabetizadores, bem como da postura de assumir-se 
como modelo de leitor, ocupando o lugar de porta-voz do texto, responsabilizando-se por sua 
transmissão aos seus ouvintes. 

Assim, ao longo da formação continuada, no ano de 2013, na UNICAMP, tanto os 
formadores selecionados pela Unicamp quanto os orientadores de estudo assumiram esse 
papel. Para tanto, consideraram-se: a seleção estruturada das leituras, planejamento dessa 
atividade, apresentação do texto e de seu suporte, a leitura em voz alta e o compartilhamento 
dos dados técnicos do texto/livro escolhido. 

Passado o estranhamento inicial diante da prática que, no primeiro encontro, ficou sob 
total responsabilidade do formador da IES, os OEs foram, paulatinamente, estimulados a 
compreender as implicações do processo de leitura literária num momento que não visasse um 
objetivo fim – exercícios de interpretação, avaliações de compreensão, análise e discussão 
oral – mas tão somente o compartilhamento e a transmissão do prazer da leitura. O 
estranhamento foi dando espaço e voz ao encantamento e a leitura deleite tornou-se um 
momento esperado e valorizado por grande parte dos grupos de OEs. 

Tendo como ponto de partida a importância da ampliação do repertório de leituras dos 
OEs, foi preocupação dos formadores da Unicamp escolhas que incluíssem diversos gêneros 
textuais, tanto da literatura infantil quanto de literatura brasileira e estrangeira. É parte deste 
projeto, ora em andamento, fazer um detalhado levantamento das leituras deleite que 
circularam no ambiente formativo ao longo de 2013, cujos resultados poderão ser 
apresentados em breve. 

Neste momento, vale frisar o impacto positivo que esta estratégia formativa alcança 
junto aos OES, bem como no ambiente formativo nos municípios. Tal reposta nos leva a crer 
que também haverá reverberações positivas ambiente escolar. Assim, é possível vislumbrar 
um efeito em cascata, alcançando-se, portanto, um dos objetivos principais do programa: 
possibilitar, através da análise das práticas pedagógicas já presentes no cotidiano do professor, 
uma reflexão e uma ressignificação dessas práticas. Inicialmente, este parece ser o caso da 
leitura deleite que passa a ser prática sistemática e consistente no ambiente formativo e no 
cotidiano dos professores alfabetizadores participantes do programa. 
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PROLER UNIVALI: UM OLHAR PLURAL SOBRE A LEITURA 

 Ana Cristina Bornhausen Cardoso1 
Isaura Maria Longo2 

 
“O mais importante e bonito, do mundo, é isto: que 

as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram 
terminadas – mas que elas vão sempre mudando”.  

Guimarães Rosa 
 
À medida que o homem caminha em suas descobertas sobre o universo, tornam-se mais 

complexos os sistemas políticos, econômicos, sociais ou de comunicação e mais numerosas as 
suas relações. Esse contexto exige uma sociedade letrada, que demanda habilidades mais 
refinadas em leitura e escrita. Neste sentido, estimular as múltiplas leituras, a promoção do 
saber sensível e o pensamento crítico têm sido alguns dos compromissos do PROLER 
UNIVALI.  

Nosso objetivo é apresentar algumas reflexões e estratégias sobre a valorização social 
da leitura, por meio de uma política voltada à formação de leitores e mediadores de leitura, 
relatando a trajetória de atuação dos últimos três anos do PROLER UNIVALI. Para isso 
apresentar-se-á as ações alcançadas e os resultados obtidos, estabelecendo um cenário para a 
efetiva implantação de uma política sistemática de acesso à leitura. Nosso objeto de pesquisa 
contempla seis subprojetos desenvolvidos no PROLER UNIVALI: ContArte, Percussão, 
Leitura à Flor da Pele, EntreLer, Artes Visuais e Proler Teatral. Esta pesquisa é de caráter 
descritivo e documental e o tratamento de dados qualitativo.  

O trabalho vai ao encontro da missão de valorização da transdisciplinaridade e do 
espírito humanístico preconizados pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, sinalizada 
em seus documentos oficiais, como o PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional e o PPI - 
Projeto Pedagógico Institucional.  

Entender a leitura como uma prática social significa levar em consideração os fatores 
contextuais e suas finalidades. É admitir que os sentidos de um texto são construídos a partir 
do acionamento de uma série de valores, crenças e ideologias concebidos socialmente. É 
entender que “as palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e servem de 
trama a todas as relações sociais em todos os domínios”. (BAKHTIN, 1992, p. 41). É na 
leitura que os significados vão sendo construídos, tendo como ponto de partida a realidade e 
seu entrelaçamento com o universo cognitivo. O ato de ler, então passa a ser visto como uma 
prática social de letramento e compreendido como uma “construção de sentidos a partir de 
toda a subjetividade e historicidade que envolve o homem”. (SERRANI, 2010, p. 59). Em 
síntese, as significações nascem da relação dos mundos interno e externo. 
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Aprender a ler e a escrever é aprender a ler o mundo, compreender o contexto que nos 
rodeia numa relação dinâmica que vincula linguagem e realidade. “A leitura do mundo 
precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da 
continuidade da leitura daquele”. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente 
(FREIRE, 1983, p. 11-24). Ler o mundo é olhar-se para si mesmo e perceber-se como ser 
individual e social. É tomar consciência de que cada ação traz em si posições ideológicas e 
políticas, mesmo que aparentemente ingênuas. Nesse sentido, a educação transforma-se num 
universo de possibilidades de mudança, assim como uma arma poderosamente manipulada 
pela hegemonia. (FREIRE e MACEDO, 2011). A leitura, portanto, começa na compreensão 
do mundo em se vive, passa pelo questionamento do que nele acontece e deságua na vontade 
de transformá-lo. Ler criticamente implica perceber as relações que texto e contexto 
estabelecem. Não há como dizer, escrever, compreender a palavra senão pela 
retroalimentação de uma leitura de mundo precedente. A palavra se impregna daquilo que se 
vive, se experimenta, e só faz sentido na medida em que novos entendimentos de mundo vão 
sendo (re)construídos.  

A leitura da vida pré-existe à leitura da palavra. Esta, por sua vez, potencializa e amplia 
a nossa capacidade de perceber a vida. “A leitura se realiza a partir do diálogo do leitor com o 
objeto lido – escrito, sonoro, um gesto, uma imagem, um acontecimento”. (MARTINS, 2006, 
p. 33). Ler é dar sentido a quê e a quem nos cerca, num "processo de compreensão de 
expressões formais e simbólicas, não importando por meio de que linguagem”. (MARTINS, 
2006, p. 33).  

Propor o entendimento do mundo por meio de uma leitura plural, manifestada por 
múltiplas linguagens, aparece como um caminho para despertar o sensível e humanizar o 
entrelaçamento entre o universo e o homem no processo de aprendizagem. Ao aguçarmos 
nossa visão estética, revitalizamos a sensibilidade, geradora de emoções e sentimentos. 
(SANTIN, 1997) As significações vêm sendo construídas com ênfase sobre os modos lógico-
conceituais, provocando uma incisão progressiva entre o inteligível e o sensível. (DUARTE 
JR, 2010) Na contramão, promover o alargamento da percepção do sujeito por meio da 
experimentação da arte e cultura em suas diferentes linguagens é uma forma de mediarmos e 
provocarmos uma concepção de leitura que inclui a noção de prática social, de cidadania, de 
um olhar para o sensível, o estético, permitindo ao ser humano recriar o mundo numa 
perspectiva mais humanística. 

O Programa Nacional de Incentivo à Leitura – PROLER, desde a sua criação em 
1992, tem se dedicado a fomentar ações de incentivo à leitura e à cultura, por meio de uma 
política voltada para a formação de leitores e de mediadores de leitura. Vinculado à 
Fundação Biblioteca Nacional, o êxito desse programa deve-se à cooperação estabelecida 
entre o órgão público e os demais setores da sociedade civil que promovem iniciativas em 
favor da leitura.  

Como principais estratégias do PROLER Nacional destacam-se: a formação de uma 
rede nacional de encontros regionais de incentivo à leitura e à escrita; a promoção de cursos 
de formação continuada de profissionais que realizam práticas de leitura, escrita e mediadores 
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de leitura; a assessoria para implementação de projetos de leitura; e a produção de publicações 
impressas como material de apoio para os profissionais de leitura. (PROLER Nacional, 2014) 

O PROLER UNIVALI foi instituído como projeto de extensão da Univali no ano de 
2011. A origem do programa nasce das ações desenvolvidas pelo projeto de formação de 
leitores conhecido como ContArte. São parceiros instituições de ordem pública e privada que 
possibilitam a promoção de atividades comunitárias que permitam acesso à leitura e à cultura, 
visando à conquista da cidadania. Organiza-se em dois grandes eixos: produção de arte e bens 
simbólicos e cultura, educação e cidadania. Um conjunto de subprojetos foi concebido com o 
intuito de implementar as estratégias de leitura. São eles: 

 
ContArte: promove atividades de leitura, tendo em vista a função estética da literatura, por 
meio da metodologia da literatura fruitiva. Possui três linhas de ação: formação de leitores e 
professores, roda da leitura monitorada e a formação estética. 
 
Grupo de Percussão de Itajaí: contribui para a formação de plateia em música; pesquisa e 
produção de conhecimento na área de percussão; evidenciando a leitura musical para a 
formação estética do cidadão. 
 
Leitura à flor da pele: pretende formar mediadores de leitura capazes de enxergar além das 
linhas do texto e promover a língua como patrimônio cultural e artístico.  
 
EntreLer: desenvolve ações por meio de uma biblioteca ambulante, estimulando a prática 
social da leitura em espaços formais e informais. 
 
Artes Visuais: resgata a produção de arte local e a leitura das obras de arte, levando o artista 
até a escola e a escola à UNIVALI. 
 
ProLer Teatral: busca dinamizar as apresentações de teatro em espaços educativos, 
fomentando a presença do teatro nesses espaços. 
 

A trajetória de atuação dos seis subprojetos do PROLER Univali tem-se mostrado 
positiva e promissora ao longo dos três últimos anos. Conforme o quadro abaixo, o público 
atingido (16.790 pessoas em 2011, 28.285 pessoas em 2012 e 37.090 pessoas em 2013) é 
crescente, o que reforça a receptividade às práticas de leituras múltiplas e criativas. 
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PROJETO 2011 2012 2013 

ContArte 2864 4105 4640 

Percussão 2578 4931 5618 

Artes visuais 1326 1815 1036 

Leitura à flor pele  1333 1111 956 

Teatral 2927 6350 3809 

EntreLer ------ 422 1445 

Resgatando valores* 5762 5809 ------ 

Coordenação ------ 3722 19586 

TOTAL 16.790 28.285 37.090 

 
Quadro 1- Público Atingido 

Fonte: Relatório anual enviado a ProPPEC – Univali (2013) 
* O subprojeto Proler Resgatando Valores deixou de existir em janeiro de 2013. 

 
O PROLER Univali compactua com as diretrizes do Programa PROLER Nacional, na 

medida em que prima pela socialização do acesso à leitura à maioria da população, 
contribuindo para a redução dos mecanismos de exclusão social. A formação cultural do 
sujeito por meio das múltiplas linguagens e leituras plurais possibilita a valorização do saber 
sensível do Homem, estreitando o relacionamento entre dois ou mais sujeitos. Assim, o ato de 
ler é, acima de tudo, vivenciado socialmente, traduzindo-se numa troca dinâmica entre 
agentes leitores que se reconhecem como inacabados e em constante transformação. 
Concluímos que as ações do PROLER Univali permitem despertar no jovem e na comunidade 
o gosto pela leitura em suas mais diversas manifestações, contribuindo para a formação de um 
sujeito crítico, inquieto, sensível e autônomo.  
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ENSINO DE HISTÓRIA E RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS: IMPLICAÇÕES 
TEÓRICAS E POLÍTICAS 

Ana Cristina Juvenal da Cruz1 
Maria Walburga dos Santos2 

 
Introdução 

 
O campo teórico-investigativo da pesquisa e metodologia em ensino de História é 

marcado por problemáticas específicas a partir dos questionamentos próprios à área de 
conhecimento. Contemporaneamente há debates e pesquisas na área de modo a mapear as 
tendências que constituíram o campo teórico e as possibilidades que se abrem diante dos 
novos artefatos introduzidos pela pesquisa acadêmica e pelas orientações dos programas de 
ensino. Apenas neste campo podemos citar, por exemplo: saber escolar e saber acadêmico em 
sala de aula, a questão do uso das fontes, a constituição dos saberes na formação inicial dos 
professores, as preocupações com o livro didático, identidades e memória, tecnologias, o 
papel dos museus, as perspectivas curriculares, dentre tantas outras. Este texto busca dialogar 
brevemente a respeito do impacto da publicação dos oito volumes da coleção História Geral 
da África traduzida para o português e publicada pela– UNESCO3 em parceria com o MEC4 

em 2010, bem como as sínteses da referida publicação em 2014.  
 

Ensino de História e as questões étnico-raciais 
 
O século XX foi palco de grandes mudanças que impactaram a produção do 

conhecimento histórico. Hayden White (1994) faz um experimento teórico-metodológico para 
pensar a história como uma narrativa na qual se encontram diferentes modalidades de 
discurso. Segundo este autor, cada narrativa trabalha com um tipo de retórica da qual se 
denominam os tropos o “discurso constitui os objetos que ele apenas pretende descrever 
realisticamente e analisar objetivamente” (WHITE, 1994, p. 14). Ao analisar variadas formas 
de construção de um texto histórico, aponta que um determinado discurso ou imagem nos 
oferece um repertório de sentidos sobre uma determinada coisa ou pessoa. 

Dentre as políticas curriculares impactadas pelo debate historiográfico transnacional, os 
Parâmetros Curriculares Nacionais – História e Geografia (1997), a respeito dos conceitos de 
sujeito, fato e tempo histórico, que subjazem nas entrelinhas do o que, porque, como e quando 
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ensinar. Afirmam, ao dialogar com professores dos anos iniciais, que a organização do ensino 
e aprendizagem na escola expressam-se na escolha de conteúdos e atividades, que por sua 
vez, apresentarão a concepção histórica que determina tais ações pedagógicas, implicando 
“definição dos fatos que serão investigados, os sujeitos que terão voz e as noções de tempo 
histórico que serão trabalhadas”. Presenciamos tempos de rever fatos, sujeitos e suas vozes 
em tempos e espaços diferentes dos conteúdos tradicionalmente traçados e trabalhados, 
reivindicando conhecer (e reconhecer) outros fatos, sujeitos e tempos históricos que também 
nos constituem em nossa trama social, política e cultural. A historiografia brasileira sofre uma 
mudança significativa nos anos 2000 os temas indicados como transversais no final do século 
XX adquiriram posição de destaque na educação brasileira. Isso ocorreu especialmente no 
campo curricular, com as legislações que incluíram o ensino de história da África e das 
culturas afro-brasileiras e africanas, bem como a história e culturas dos povos indígenas 
definindo quais conteúdos devem estar integradas ao ensino de História.  

A institucionalização do tema da diversidade no Estado pôde ser visualizada com a 
criação da Secadi5 cuja importância impactou em outras diretrizes curriculares específicas 
sobre educação quilombola, indígena, crianças itinerantes, educação infantil entre outras 
entraram na pauta política dos governos. Essas legislações colocam no centro do debate não 
apenas o modo de produção do conhecimento histórico, mas as relações de poder intrínsecas 
ao fazer histórico. Junto a essa proposição está a ética no trabalho do historiador que ensina 
Historia e especificamente do pedagogo que ensina História, medidas que alteram o campo 
investigativo da disciplina trazendo novos temas e problemáticas de pesquisa. 

 
O ensino de História novos temas e problemáticas  

 
A publicação em português dos oito volumes da História Geral da África (HGA) e das 

sínteses dos volumes, bem como a elaboração do Projeto Brasil-África: Histórias Cruzadas 
compõem um movimento no interior da institucionalização da temática das relações étnico-
raciais na educação brasileira e igualmente abrem precedente para o impacto no ensino de 
História especificamente da história africana e afro-brasileira na educação brasileira. 

Uma breve visão retrospectiva sobre o contexto de elaboração dos volumes HGA nos 
oferece uma compreensão do seu impacto político e epistemológico. Nos anos 1960 havia um 
movimento intenso de debates sobre o colonialismo fomentado a partir dos estudos africanos, 
uma corrente de pensamento internacionalizado de estudantes e intelectuais africanos 
radicados em universidades norte-americanas e europeias. Tais estudos colocavam no centro 
do debate as implicações da produção histórica da África até aquele momento 
majoritariamente vista a partir das experiências de viajantes e colonizadores externos. Críticos 
ao viés de orientação dessas leituras estereotipadas dos africanos e de suas culturas 
produziram uma perspectiva de uma História da África escrita por africanos. Na esteira do 
debate sobre o pan-africanismo, as críticas aventaram as ciências humanas, especialmente a 
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antropologia, história, sociologia entre outras as quais atuaram a serviço do colonialismo. Isto 
se insere no debate sobre a “descolonização das ciências” Esta década é especialmente 
importante uma vez que dezesseis países africanos se tornam independentes e o pan-
africanismo consolidava-se em “um conjunto de relações unindo os africanos além das suas 
fronteiras territoriais” (MAZRUI, 2010, p. 1106).  

Essa proposta já se apresentava quando da criação da Societé Africaine de Culture 
(1949). A revista “Presence Africaine”6 colocava como pauta política a elaboração de uma 
“história da África descolonizada” neste ínterim origina-se o projeto História Geral da África 
(KI-ZERBO, 2010, p. 20). A 16ª Conferência Geral da UNESCO de 1960 estabeleceu o 
convite para a realização da Conferência dos Estados Africanos em 1961 “com o objetivo de 
fazer o inventário de suas necessidades em matéria de educação e estabelecer, para os povos 
vindouros um programa de ação em resposta a essas necessidades” (KOUASSI, 2010, p. 
1085).  

Algumas linhas contemporâneas têm repensado a história o que tem implicações no seu 
ensino. O campo de pensamento dos estudos subalternos nos anos 1980 são exemplo de um 
projeto de reescrita das histórias locais ocorrida na Índia. Os pensadores e pensadoras 
indianos passaram a criticar o modo como sua história e a descrição dos indianos era contada 
na história, esse movimento junto aos estudos “afro-modernos” modificaram não apenas a 
produção da história, mas o tipo de história ensinada. 

 
Considerações Finais 

 
Relações étnico-raciais constituem-se em importante pauta do momento, com fortes 

reflexos nas proposições e práticas pedagógicas, reforçando essa responsabilidade com a 
formação política e crítica que a disciplina de História carrega. As questões sobre a função da 
História, o caráter de formação cidadã estão na base da constituição da História como 
disciplina histórica. Tal fato traz implicações teóricas, políticas e de formação e acrescentam, 
na contemporaneidade e composição historiográfica, nova relação com sujeitos, fatos e 
tempos históricos, atuando na dimensão da formação cidadã e política.  

A disciplina deve ser pensada em seu caráter formativo e igualmente nas relações de 
poder expressas nos processos de ensino e aprendizagem. Essa perspectiva se amplia para 
além dos processos realizados no interior das escolas requer uma atividade criativa para que 
os estudantes possam se constituir como sujeitos históricos. Joseph Ki-Zerbo (2009) afirma 
que a História é magistra vitae é, portanto uma disciplina que auxilia o pensamento sobre si, o 
tempo e a relação com os outros. C. L. R. James (2010) afirma que o ofício do historiador é 
descrever os limites e possibilidades de realização da História como produção humana. 

 

                                                           
6 O primeiro número define o objetivo da revista, escrito por seu editor André Gide de além não se submeter a 
qualquer ideologia ou política se abre a colaboração de todos os homens de boa vontade que auxilie a “définir 
l'originalité africaine et de hâter son insertion dans le monde moderne” (GIDE, A. Presence Africaine, 1947). 
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ESCUTA... ESCREVE COMIGO? - EXPERIÊNCIAS DE RODAS DE 
LEITURA 

Ana Flávia Valente Teixeira Buscariolo1  
 Cinthia Vieira Brum2  

 
Introdução 

 
Em 2004, quando assumi minha primeira turma de Ensino Fundamental, antiga 1ª série, 

muitas questões surgiram acerca dos modos de fazer na sala de aula: Como as crianças se 
apropriavam da linguagem escrita? Como elas aprendiam? Qual era o meu papel neste 
processo? Enfim, indagações sobre a minha prática enquanto professora alfabetizadora. 

Buscando embasamento teórico para o meu fazer, em diversas situações recorri às 
proposições de Freinet e de Vigotski, especialmente no que se refere à alfabetização, tentando 
compreender o vivido em sala de aula e visando encontrar os pontos de intersecção nas 
proposições por eles defendidas, partindo do princípio que, tanto a perspectiva sócio-histórica 
como o ideário de Freinet tem o materialismo histórico-dialético como pressuposto teórico e 
isso aponta para uma possibilidade de relações. 

 Em 2010, ingressei na Rede Municipal de Campinas e assumi uma turma de 5º. ano do 
Ensino Fundamental, série final do Ciclo II. Chegando nessa escola deparei-me com uma 
turma que trazia muitas lacunas na aprendizagem, principalmente com relação à alfabetização.  

 Essa (nova) realidade fez com que minha busca por teorias que ancorassem minha 
prática se intensificasse. Ao me debruçar sobre minha prática e trazer o olhar “desconfiado” 
da pesquisa para analisá-la, acabei direcionando o meu olhar para a prática do Texto livre.  

Cabe aqui explicitar o que é o texto livre: este instrumento nasceu da necessidade, 
observada por Freinet, das crianças se expressarem livremente através da escrita. Na minha 
sala da EMEF, o texto livre foi inicialmente usado como um instrumento técnico. Eu 
precisava ensinar as crianças a escrever: elas tinham que ser alfabetizadas! Acreditei que a 
prática do texto livre pudesse despertar nos alunos um interesse maior pela linguagem escrita, 
considerando que as crianças em questão traziam marcas de fracasso em sua história escolar, 
muitas já descrentes de suas potencialidades. 

 Pensando no processo de elaboração (e muitas vezes aquisição do código escrito), o 
texto livre, como instrumento pedagógico, não garante por si só que a criança aprenda a 
escrever. Há que se considerar as relações existentes para a apropriação da linguagem escrita 
pela criança. A relação desta criança com a escrita – que passa por experiências anteriores: a 
relação com a escola, a relação consigo mesma, com o professor e com as outras crianças.  

Pensar na escrita da criança pelo texto livre é tentar garantir que ela se expresse, se 
comunique da maneira mais genuína possível. Nesta proposta de trabalho, apresento minha 

                                                           
1 Mestranda em Educação; Unicamp; Campinas, SP. E-mail: af_valente@yahoo.com.br. 
2 Mestranda em Educação; Unicamp; Campinas, SP. E-mail: cvbrum@yahoo.com.br. 
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parceria com a professora Cinthia, que, buscando um diálogo com a Pedagogia Freinet, 
também adotou a prática da escrita de textos livres em sua turma. Juntas, pensamos num 
momento de socialização destes textos e assim nasceu a ideia da “Roda de leitura” entre 
nossas duas turmas no ano de 2012 e que no ano de 2013 continuou em andamento.  

 
As rodas de leitura 

 
 Em meados de março, conversando com a professora Cinthia, minha parceira de 

trabalho na EMEF, professora do 5º ano, explicitei minha angústia: queria trabalhar com o 
texto livre, acreditava que esse instrumento poderia proporcionar às crianças uma 
alfabetização realmente significativa, mas não sabia como começar, pois as crianças tinham 
pouca experiência com a linguagem escrita, bem no início do processo de alfabetização.  

Nesta conversa nasceu a ideia de parceria entre as turmas: as crianças de 5º ano teriam a 
“missão” de apresentar o texto livre aos pequenos do 1º ano. Começamos então a, 
semanalmente, organizar rodas de leitura de textos livres, onde os alunos do 5º ano liam seus 
textos para os pequenos.  

Segue um trecho do meu diário de campo que conta um pouco como aconteciam essas 
rodas: 

 
Hoje foi dia de “Roda de leitura” com o 5o ano. As crianças estavam 

ansiosas para este dia chegar (tanto meus pequenos, quanto os grandes da 
Cinthia).  

 [...] organizamos, juntos, nossa sala para receber o 5o ano. Enquanto 
nossos leitores/contadores de histórias não chegavam, distribui para as 
crianças, umas pranchetas pequenas e ½ sulfite para que eles fizessem os 
registros da roda nessa folha (a prancheta serve de apoio e ficou ótima, sem 
contar que eles adoram usar coisas “diferentes” para trabalhar, né?) 

 [...] Na sequência pedi que escrevessem: Roda de leitura. E eles foram 
escrevendo, cada um do seu jeito, elaborando suas hipóteses: uns silábicos com 
valor, outros sem valor e até os pré-silábicos, colocando as letrinhas no papel. 

 [...]A Turma do Espaço (5o ano) chegou e começamos a roda. Como 
de costume, os grandes ajudando os pequenos a registrarem o nome de cada 
autor (eles escrevem o nome de cada um que vai ler). 

 [...] A dinâmica da roda é a seguinte: as crianças do 5o ano leem seus 
textos, um de cada vez e, a cada texto lido, abrimos uma seção de perguntas 
e comentários sobre os textos. 

Geralmente as crianças do 5o. ano que falam coisas do tipo: “Faltou 
usar plural”, “O título não está adequado para sua história”, “De onde 
você tirou a ideia de seu texto?”, enfim, perguntas que, na maioria das 
vezes, são para ajudar o autor a melhorar. Nesse momento, nós 
aproveitamos para comentar também, por exemplo, explicar para o 1o ano o 
que é titulo – e na verdade a explicação é dada pelas próprias crianças 
maiores. Nosso papel é interferir, destacar alguns pontos... 
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O que observamos é que, inicialmente os pequenos não perguntavam, 
só ouviam e hoje eles perguntam, na verdade o que fica claro é que eles 
reproduzem (imitam) as perguntas dos grandes, sem pensar muito na 
pergunta em si, é comum ver os pequenos pedindo a palavra e perguntando 
exatamente igual ao “grande” que acabou de perguntar. Acreditamos 
(escrevo agora no plural, pois isso é reflexo de conversas com a Cinthia, é 
meio que uma hipótese coletiva!) que eles estejam incorporando os modos 
de fazer em uma roda de leitura e por isso usam a imitação. 

No fim das leituras, a H. do 1o ano disse que: “As ideias vem da 
cabeça. A gente pensa e a gente escreve”. Perguntei para ela: “E a gente 
(do 1º ano) já escreveu texto livre?”, ela disse que não (e não mesmo!); 
perguntei então: “E aí, vocês estão com vontade de escrever?” e ela e toda 
a turma: “Sim!” e então, depois do lanche (já era quase a hora do lanche 
quando a roda terminou!), voltamos para a sala para inaugurar nosso 
caderninho de texto livre. Uns fizeram só a capa, outros já escreveram seus 
textos, eu consegui olhar todos, mas fiz a reescrita só de 5 crianças, segunda 
vou retomar esse trabalho! [...] (Diário de campo – 27 jul. 2012) 

 
 Esta prática, das rodas de leitura, faz com que o outro ganhe relevo, a experiência com 

as rodas deu a esse outro um lugar de destaque, que se evidenciou, nas análises como 
fundamental. 

 
É nesse esforço, nesse trabalho de explicitação das ideias por escrito para o 
outro, que as crianças vão experienciando e apreendendo as normas da 
convenção: os interlocutores, vão apontando a necessidade e delineando os 
parâmetros consensuais para a leitura. (SMOLKA, 2003, p. 110). 

 
O fato de terem seus textos lidos em roda, o escrever para circular entre os colegas de 

sala (e da sala do 5º ano), faz com que a necessidade da escrita seja real. Partindo dessa 
necessidade real, o trabalho com a escrita, com a técnica dessa escrita, questões de estrutura 
textual, a aprendizagem do código escrito, passam a fazer sentido para a criança, ela quer 
melhorar o seu texto para que ele possa ser lido e compreendido por todos. 

É o ato de ler para o outro que encanta e motiva as crianças a se aventurarem pela 
escrita ... É o sentido que é atribuído ao texto, o que se faz com esse texto livre, produzido 
pela criança, que se mostra relevante e por isso a prática de circulação dos textos das crianças, 
nas rodas de leitura, torna-se um importante lugar de comunicação. 

 
À guisa de considerações 

 
 O trabalho com texto livre auxilia o processo de aquisição da escrita e leitura por parte 

dos alunos, além de propiciar aos alunos um momento de socialização/ leitura dos textos, 
cumprindo assim a função social da escrita, que é a de comunicar, conforme nos aponta 
Geraldi (2004): 
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Mas há condições para que a escrita se dê: um sujeito somente escreve quando 
temo o que dizer, mas não basta ter o que dizer, ele precisa ter razões para dizer 
o que tem para dizer. Muitas vezes temos algo para dizer a alguém, mas temos 
razões para não dizer. Mas ainda não basta eu ter o que dizer e ter razões para 
dizer, eu preciso ter claro para quem eu estou dizendo. Nos processos de 
produção de textos, nas escolas, o aluno não tem para quem dizer o que diz, ele 
escreve o texto não para um leitor, mas para um professor, para quem ele deve 
mostrar que sabe escrever. (GERALDI, 2004, p. 20) 

 
 O trabalho segue com adesão garantida das crianças. A cada semana há novos textos 

lidos pela maioria dos alunos. Os textos produzidos são os mais diversos: charadas, relatos, 
poemas, histórias narrativas... A variedade de gêneros e temas enriquece esse momento tão 
esperado da semana! 

 Não podemos afirmar que o texto livre foi o instrumento responsável pela 
alfabetização das crianças, mas nossa hipótese é que pelo texto livre as crianças passaram a 
enxergar um motivo para escrever! Segundo Freinet (1978) “O essencial é que a criança sinta 
o valor, o sentido, a necessidade, o alcance individual e social da escrita-expressão” 
(FREINET, 1978, p. 24).  
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A POLIFONIA DAS RUAS: LEITURAS E CONSTRUÇÕES DE SENTIDOS 

Ana L. G. da Silva1 
Joselito M. de Jesus2 

 
Todo discurso é marcado por enunciados que o 

antecedem e o sucedem, integrantes de outros 
discursos. Esses elementos possibilitam a 

compreensão do surgimento de novos cenários 
socialmente organizados e/ou em organização. 

(Michel Foucault, 2002) 
 
Ao iniciarmos o texto com a epígrafe de Foucault já demarcamos o conceito de discurso 

e seus transbordamentos. Que cenários e enunciados surgiram nas ruas das diferentes capitais 
do Brasil? Como os sujeitos discursivos enunciaram? Quais os efeitos de sentidos que 
produzem? A grande novidade das manifestações de rua foi a forma inovadora como foi feita, 
rompendo com os velhos modelos de manifestação nos quais um palanque montado em 
determinado lugar da cidade era o espaço fixo dos discursos de lideranças associadas a 
partidos de esquerda, sindicatos e movimentos sociais, vozes que, ao mesmo tempo que 
representavam, silenciavam as múltiplas outras vozes de sujeitos das classes populares e 
médias, colocados na condição de ouvintes passivos na arena discursiva. Este texto, portanto, 
vem refletir sobre este rico fenômeno das ruas, reconhecendo a polifonia como expressão de 
sentidos reprimidos por velhas formas de participação no movimento político nacional em 
“novos cenários socialmente organizados”. 

 
Direitos sociais básicos no 02 de julho da Bahia 

 

 
 

Fonte: Fotografia Ana Lúcia, 02 de julho/2013. Salvador- BA. 
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Na fotografia acima há todo um conjunto de enunciados num suporte configurado para 
surtir o efeito desejado pelo sujeito discursivo. Trata-se do 02 de julho em Salvador, Bahia, 
data em que se comemora a expulsão dos últimos portugueses do Brasil, via Bahia. O Brasil 
só veio a se tornar independente, de fato, ano e meio depois do 7 de setembro, em 2 de julho 
de 1823, quando os insurgentes em Salvador, Bahia, formando uma tropa em sua maioria de 
ex-escravos, caboclos e lavradores, conseguiram importantes vitórias em batalhas como as de 
Pirajá e Cabrito, expulsando os portugueses definitivamente do Brasil. Nessa guerra, três 
mulheres tornaram-se ícones da liberdade: Maria Quitéria, Joana Angélica e Maria Felipa. 
Nesse contexto histórico podemos entender a fotografia acima. Como nos ensina Orlandi 
(2005, p.33), “Todo dizer, na realidade, se encontra na confluência dos dois eixos: o da 
memória (constituição) e o da atualidade (formulação). E é desse jogo que tiram seus 
sentidos.” Vamos ver isso na constituição pela memória vinda pela História acerca do 02 de 
Julho e sua representação e a atualidade das manifestações de rua?  

Na foto acima, a moça que está sentada no parapeito da janela da casa está em contraste 
com “a moça” de Chico Buarque, que “debruçou na janela”. Não mais uma “moça bem 
comportada”, mas uma rebelde que não contempla passiva a vida passar, mas se insere no 
cortejo de forma ativa, participando com sua caracterização de palhaça triste, com seu 
tamborim no qual a foto centralizada de Frida Kahlo produz um determinado efeito 
ideológico quanto à questão das relações de gênero. As plumas verde e amarela que enfeitam 
seu pescoço e o laço do seu cabelo explicitam um movimento patriótico. A memória e a 
história atravessam esse sujeito discursivo, permitindo um posicionamento crítico em relação 
aos políticos, sem perder de vista a noção de pertencimento patriótico e de posicionamento 
ideológico em relação à questão da mulher na contemporaneidade.  

Na imagem abaixo o sentido de “copa”, como um torneio de futebol lucrativo, é 
redirecionado para sentido de “copa” como um dos cômodos da moradia, necessidade básica 
na qual orbitam os movimentos dos “sem teto”, além dos demais que não conseguem uma 
moradia. Aciona a memória da música dos Titãs, quando eles cantam que a gente não quer só 
comida, a gente quer comida, diversão e arte” e a atualiza historicamente em sua 
contraposição: a gente não quer apenas copa (diversão), a gente também quer a casa para 
morar, um lugar para comer, para dormir em segurança, etc.  

 

 
 

Fonte: Fotografia Joselito Manoel de Jesus, 02 de julho/2013. Salvador- BA. 
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Direitos Humanos e Diversidades: gênero, sexualidades e religiosidades 
 
Nesta categoria encontram-se os cartazes que “batem de frente” em iniciativas de 

políticas que visam “normalizar” e “normatizar” a sexualidade. Expressões anotadas a partir 
de fotografias de outras manifestações Brasil afora, tais como: “Meu cu é laico”; “Queremos 
cura para a fome”; “O estado é laico: tire sua religião de nossa Constituição”; “Somos 
mulheres e não mercadorias, entre outras, são, na maioria dos casos, de indivíduos que 
elaboraram seus cartazes contra o controle político, via Câmara dos Deputados, numa 
proposta de projeto de lei de um deputado ligado às igrejas pentecostais que ficou conhecido 
como “Cura gay”. Os discursos apontam para a desconstrução da heteronormatividade 
compulsória tida como o padrão, o normal previsto para todos e todas, numa perspectiva 
binarista. 

Essa interdiscursividade é constituída e ratificada no contexto de crescimento numérico 
da bancada evangélica nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas e no 
Congresso Nacional, principalmente na Câmara de Deputados. Esse crescimento propiciou 
que representantes dessa bancada começassem a ganhar confiança e a elaborar leis inspiradas 
em seus preceitos religiosos, leis que atingem diretamente direitos individuais sobre o corpo e 
as sexualidades, procurando controlá-las conforme suas crenças. Por isso, na maioria dos 
cartazes a ênfase na dimensão laica do estado e do próprio corpo. 

 

 
 

Fonte: Fotografias de Ana Lúcia G. da Silva/Joselito M. de Jesus, 02 de julho/2013. Salvador- BA. A foto 
central foi gentilmente cedida por Bárbara Pessoa, cujo/a fotógrafo/a ela desconhece. 

 
[...] em nossos dias, as regiões onde a grade é mais cerrada, onde os buracos 
negros se multiplicam, são as regiões da sexualidade e as da política: como 
se o discurso, longe de ser esse elemento transparente ou neutro no qual a 
sexualidade se desarma e a política se pacifica, fosse um dos lugares onde 
elas exercem, de modo privilegiado, alguns de seus mais temíveis poderes. 
(FOUCAULT, 1999, p.9-10) 

 
É também e justamente no enfrentamento a esses “buracos negros” da sexualidade, 

contra os “temíveis poderes” dos discursos que associam sexualidade e política, descerrando 
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essa grade presidida pela “ordem do discurso” religioso, que as pessoas disputam sentidos na 
arena discursiva, reafirmando a laicidade do estado diante dos poderes que querem privá-las 
de sua sexualidade. “Cura de cu é rola” e; “Meu poder não está na tcheca”3, expressam 
posições de sujeitos que retrucam essa ânsia de controle sobre o outro que o discurso religioso 
contemporâneo apresenta.  

Os sentidos não são constituídos à toa, têm um efeito entre interlocutores que se 
constituem na cena histórica. O poder da mulher não está na “tcheca” como muitos de nós 
pensamos e como a mídia faz questão de enfatizar. Uma mulher com um cartaz desautoriza 
esse sentido comumente aceito e reiterado. Nesta enunciação, “Meu poder não está na 
tcheca”, outras ideologias atravessam a identidade feminina, negando a concepção construída 
de que características como liderança, inteligência, força, coragem, agilidade e eficiência são 
atributos exclusivos do homem. Essa frase curta se caracteriza muito mais pelos não ditos do 
que pelos ditos, pelos implícitos e subtendidos, numa interdiscursividade acionada pelo dito. 
Parece um jogo de palavras, mas não é. É o modo como o discurso funciona. 

Ao lermos “Cura de cu é rola” reconhecemos que é um dito popular que ouvimos desde 
a infância e que nos aponta de modo concreto o porquê de todo enunciado suportar paráfrases 
e apontar outros interdiscursos que situam no mesmo campo de uma determinada formação 
discursiva. Na constituição machista e homofóbica, ele se constitui em uma paráfrase do 
seguinte enunciado: “Distração de gay é rola” Portanto, todo enunciado pressupõe outros, e 
faz parte de um conjunto, formando redes de sentidos que se atualizam à medida que são 
apresentados.  

 
Conclusões: amarando alguns fios do discurso 

 
Portanto, diante do caminho argumentativo que trilhamos, as múltiplas vozes de uma 

“multiplicidade irredutível” (Negri, 2006) que é a multidão, rompendo com as repetidas 
formas de manifestação “popular”, onde um palanque “esperava” a presença dos sujeitos 
autorizados pelo “grupo de controle” dos movimentos, sindicatos e partidos, transita da 
paráfrase para a polifonia, criando e provocando rupturas no modo de dizer a indignação 
engasgada na garganta, deslocando sujeitos e sentidos nas práticas discursivas que emanam de 
suas vozes pelas ruas do Brasil, e deslocando o poder em sua efetividade democrática e plural. 
Essas vozes recusam-se a serem silenciadas por pronúncias previsíveis, desgastadas, cujos 
efeitos de sentidos não afetam positivamente a população, por advirem de sujeitos 
constituídos num espaço desacreditado, por estarem comprometidos com ideologias 
partidárias falsificadas, por “reformas ocas”, pela tentativa inútil de controle dos corpos, de 
normatização do desejo sexual, da anulação da diferença, objetivando eliminar as 
potencialidades políticas emancipatórias do Brasil contemporâneo. 
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EXERCÍCIOS DE ESQUIZOLEITURA EM ANTI-ÉDIPO: 
EXPERIMENTAÇÕES PARA UMA REINVENÇÃO DE MODOS DE 

LEITURA 

Ana Lygia Vieira Schil da Veiga1 
 

Sonhávamos este livro como um livro-fluxo. 
Gilles Deleuze 

 
O artigo apresenta um laboratório de esquizodrama2, apresentado ao Instituto Félix 

Guattari por ocasião do IV Congresso Internacional Esquizoanálise e Esquizodrama. 
Exercitou uma leitura de O Anti-édipo: capitalismo e esquizofrenia 1, de Deleuze e Guattari 
(2010). Através de uma leitura-esquizo3, pelo primeiro capítulo, experimentou movimentos de 
corpo-leitura, em uma experiência de ler movido pela afetação de um livro-máquina.  

A atividade não se deteve na discussão conceitual, mas ensejou decodificar modos de 
ler habitualizados. Investiu-se na montagem de uma máquina de leitura concreta, a partir do 
trabalho de Gregório F. Baremblitt. Na proposta do laboratório, uma operação de contato-
improvisação com alguns dos fragmentos que também afetaram Deleuze e Guattari “[...] 
líamos muito, não livros inteiros, mas pedaços” (DELEUZE, 2010, p. 24).  

O dispositivo provocou uma leitura-ação-procedimento, na invenção de um corpo leitor 
desejante. Os escritos se multiplicaram, tornando possível a construção de uma política de 
leitura que ultrapassava a busca pelo entendimento, pela compreensão e investia nos modos 
de subjetivação. 

A experiência cartográfica que acompanhou o processo é o que pretendemos mostrar 
nesta escrita, na multiplicação dos ditos e vividos no esquizodrama.  

 
 

                                                           
1 Doutoranda em Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação do – PPGE/UFJF, Minas Gerais e da 
Universidade de Lisboa, Portugal. Bolsista da Capes. Pesquisadora da Fapemig. E-mail: 
ninaveiga@ninaveiga.com.br 
2 O esquizodrama foi desenvolvido tendo como base, principalmente, a esquizoanálise de Deleuze e Guattari, 
pelo psiquiatra Gregório F. Baremblitt, durante a década de 1970. Sua metodologia procura proporcionar um 
espaço-tempo outro, onde os participantes do laboratório podem ampliar sua experiência do real, fazendo 
conexões, revendo aquilo que já percebem ou apropriando-se de outras dimensões, ainda não tão instituídas ou 
identificadas, colaborando para a articulação de novos modos de subjetivação. 
3 No sentido atribuído pelos autores em O Anti-édipo: “Passeio do esquizo. O passeio do esquizofrênico: eis um 
modelo melhor do que o neurótico deitado no divã. Um pouco de ar livre, uma relação com o fora”. (DELEUZE; 
GUATTARI, 2010, p. 12). 
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Figura 01: “Como ler máquinas, fluxos, extrações, desligamentos, resíduos?”4 
 

Nós falamos de máquinas, de fluxos,  
de extrações, desligamentos, de resíduos. 

Gilles Deleuze 
 
O laboratório foi pensado a partir de um incômodo surgido no transcorrer da disciplina 

Estudos Deleuzianos: O Anti-édipo, na Faculdade de Educação, da Universidade Federal de 
Juiz de Fora, MG. Durante as aulas fez-se questão o como ler máquinas, fluxos, extrações, 
desligamentos, resíduos. 

 
Um incômodo. Incômodo com a insistência de estudar-se como aquisição. 
Incômodo com uma leitura definidora. Com uma leitura tradução. Lê-se 
“em nome de”? Lê-se em nome de interesses superiores, civilizatórios? Só? 
Seria possível ler produzindo? Seria possível ler, mas não só “ler 
compreendendo”? Desleitura5. 

 

                                                           
4 Os fragmentos inseridos como legenda apresentam as vozes dos participantes do esquizodrama realizado no dia 
19 de abril de 2013 no referido congresso. 
5 O texto em itálico, nos destaques recuados, apresenta a transcrição de anotações feitas pela pesquisadora 
durante as aulas, nas margens e espaços em branco do livro O Anti-édipo.  
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Figura 02: “Não dou conta de ler um livro linearmente, vou a uma página, volto, pulo. Perguntam: como você 
entende? Leitura tem de ter começo, meio e fim, dizem. Mas acho tão produtivo, converso com o fim e o começo 

ao mesmo tempo”. 
 
Deleuze, referindo-se ao livro O Anti-édipo, fala que “Uma teoria do desejo na história 

não se deveria apresentar como algo de muito sério” (2006, p. 278). Acrescenta: “E, deste 
ponto de vista, talvez O Anti-Édipo seja ainda um livro demasiado sério, demasiado 
intimidante” (Idem). Uma seriedade que, especialmente no ambiente acadêmico, se apresenta 
como ícone de um modo de existir que pode, ao se naturalizar, constituir hierarquias factíveis 
de elevar aqueles que “leem e apreendem mais” a um patamar de destaque, evidenciado pelo 
rigor intelectual. A questão talvez se dê quando esse modo de existir permite instaurar 
dicotomias entre o que se lê e o como se vive. Constituição que pode ser facilitada por um 
modo de leitura funcional, utilitário, informativo. Uma leitura que se concentra objetivamente 
no encadeamento das ideias, no tempo do livro, na coerência dos argumentos, na informação 
precisa sobre as referências citadas. Uma leitura que se basta como uma leitura para o 
esclarecimento. 

 
É possível agramaticar a leitura? Ler para calar, para incertar, para 
desconcentrar. Ler para desler. Ler para desler-se. Leitura produção. Seria 
possível? Seria possível pesquisar na invenção de máquinas intensivas, de 
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vida intensiva? Seria possível inventar-se leitura? Seria possível inventar 
leitura de texto científico?  

 

 
 

Figura 03: “Li aqui no Anti-édipo: “como é que o processo se transformou em um fim?” É isso: leitura enquanto 
processo!” 

 
Sem instituir uma epistemologia da leitura, mas mantendo-se em suas fronteiras, o 

esquizodrama abriu-se à problematização dos modos de ler. Ação direcionada à percepção da 
leitura próxima ao pensar da diferença. Seria a costumeira metodologia de leitura 
suficientemente vibrátil para deixar-se invadir por um pensamento assim? Está-se blindando o 
corpo ao instrumentalizar a leitura, de tal maneira que entende-se os conceitos, mas não 
opera-se com eles? Como fazer a leitura operar com os conceitos da diferença?  

 
Ao ler, buscando paraquês objetivados, justificados, negritados em fontes 
certas. Ao ler, está-se sempre buscando os que és? Os paraquês? Os oquês? 
Buscando citações precisas? É possível ler fora de uma leitura definidora? 
É possível ler sem função, sem para quê? Ler em grito? É possível 
desmetodologizar a leitura? Desabitualizar a leitura? 
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Figura 04: É uma leitura que atravessa demais, ela te deixa com a mão suando, às vezes com dor de estômago, às 
vezes com calorão. A gente precisa fazer alguma coisa. A gente tem de começar a produzir um outro tipo de 

leitura desse texto, porque os nossos corpos eles não aguentam. 
 
Promovida pelo periódico francês La Quinzaine, François Châtelet organiza uma mesa 

redonda onde faz o seguinte desabafo a Deleuze: É preciso dizer que a metodologia começa a 
chatear-nos. Diz isso, ao se referir à possibilidade de irrupção de um livro de filosofia como 
O Anti-édipo: 

 
Ora, O Anti-Édipo rompe com tudo. Em primeiro lugar, de uma maneira 
exterior, pela própria “forma” do texto: há “palavrões” pronunciados desde a 
segunda linha, como por provocação. Julga-se, de início, que isso não vai 
durar muito tempo, e afinal dura. Trata-se sempre disso: de “máquinas 
acopladas”, e as “máquinas acopladas” são singularmente obscenas ou 
escatológicas (DELEUZE, 2006, p. 282). 
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Figura 05: “É outra coisa que esta leitura provoca na gente. Não só ler para consumir, saber, é para fazer-se 
outro”. 

 
Durante os primeiros encontros da disciplina, na leitura de O Anti-édipo, anotávamos as 

referências, esclarecíamos termos e conceitos, recorríamos à história da filosofia. Os delírios, 
os poemas, os palavrões atravessavam-se sem provocar nada além de vontade de 
entendimento. Estariam ali para isso? Serem entendidos? Subterraneamente, a maquinaria do 
livro começou a se infiltrar e, algumas aulas depois, o efeito da leitura se apresentou, 
contaminando a sala de aula com suas questões sem respostas, seus embaralhamentos.  

Ao comentar as colocações feitas por Châtelet de que com “o imperialismo da 
metodologia quebra-se todo o trabalho de investigação e de aprofundamento”. Deleuze diz: 

 
[...] Em todo caso não há em nosso livro problema metodológico algum. [...] 
É curioso como a epistemologia sempre escondeu uma instauração de poder, 
uma espécie de tecnocratismo universitário ou ideológico. Nós, de nossa 
parte, não acreditamos em especificidade alguma da escrita ou mesmo do 
pensamento (DELEUZE, 2006, p. 282-283, grifo nosso).  
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Figura 06: “Nem se precisaria ler tanto se, desde a primeira linha se conseguisse operar com o lido. Já pensou 
operar com “Não é mais isso. Não posso mais falar isso”. E agora? Como passar um dia inteiro sem falar isso? 

Como se opera com um pensamento assim?” 
 

Produzir-se em uma leitura intensiva. Dar vazão aos fluxos intensivos na 
leitura. Ler como possessão. Leitura-corpo: vivida antes de ser entendida. 
Ler uma leitura de corpo. Leitura pensamento. Leitura desejo. 

 

 
 

Figura 07: “Tem uma hora que você encontra um conceito que dá vontade de comer, mastigar! Aquilo te potencializa, 
te deixa alegre. Pra mim é para isso que serve o livro. Na mesma hora te dá vontade de produzir. Dá vontade de 

escrever do mesmo jeito. Contar pra todo mundo o que você leu. Não tem hora que isso acontece?” 
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No mesmo encontro promovido por La Quinzaine, Serge Leclaire, também integrante 
da mesa redonda, referindo-se ao O Anti-édipo, questiona: qual é a função de um livro-coisa 
como este [...]? (DELEUZE, 2006, p. 283). Um pouco mais adiante, o próprio Lecleire 
propõe: “Façamos já a experiência, se o quiserem, e vamos ver o que é que acontece”.  
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ESCRITORES DA LIBERDADE – IDENTIDADE E NARRATIVA 

Ana Maria Bueno Accorsi1 
Thaís Janaína Wenczenovicz2 

 
Os temas da busca e determinação da identidade individual ou grupal e o da aceitação 

das diferenças assumem, cada vez mais, posição central nas reflexões e produções 
acadêmicas. Debates relacionados à recusa e à intolerância com a diferença atingem vários 
grupos, especialmente entre a população jovem, que tendem a buscar sua identidade narcísica 
entre seus iguais, conforme código de honra próprio, sitiamento de território geograficamente 
localizado e demonstrações de prontidão para atos de violência. 

Manifestações violentas de intolerância, por se mostrarem abrangentes, vêm 
assombrando diversas camadas sociais. No que se refere à comunidade educacional, a tensão 
atinge níveis significativos, sendo que os jovens resistem ao ensino convencional e apontam 
caminhos diversos aos apresentados pela escola formal. 

O uso de recursos variados e tecnologias digitais inseriu o cinema no contexto escolar. 
Entre os muros da escola (2008) e Escritores da Liberdade (2007) é sugestivo e cumpre 
excepcionalmente o papel de incentivar o uso de cinema e imagem no contexto escolar a fins 
de problematizar a violência na escola. 

Inovador, o filme foi inspirado numa história real e baseado no livro-diário, produto do 
trabalho conjunto de professora e alunos (150), de 1999, ainda não traduzido relata as 
soluções encontradas pela recém formada professora de inglês e de literatura, Erin Gruwell, 
para trazer de volta à vida um grupo de alunos, adolescentes marginalizados, em uma turma 
integrada, mas etnicamente polarizada. Matriculados regularmente estes alunos são 
estigmatizados pelo sistema, pela administração da escola e pelos outros professores como 
irreversivelmente indisciplinados e incapazes de receber qualquer tipo de educação. 
Delinqüência juvenil e drogadição os acompanham enquanto sujeitos históricos. 

Quatro mundos se contrapõem nessa realidade: o da professora idealista; o dos alunos, 
provindos de comunidades violentadas; o da escola, que os condena; e o sistema, preocupado 
unicamente em programar e implementar políticas educacionais. Nesse contexto convergem 
três características no grupo: desambientalização geográfica, aversão ao contexto escolar e 
distanciamento dos professores, seguido de depredação ao patrimônio. 

Na assertiva de educar para a liberdade, Gruwell escolhe trabalhar na escola pública 
recém integrada Wilson High School3, fazer a diferença e encontrar nessa escola experimental 

                                                           
1 Doutora em Letras, Teoria da Literatura (PUCRS); Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Email: 
anamaria.accorsi@gmail.com 
2 Doutora em História (PUCRS) e Pós-Doutora em História (UFRGS e Intytut Studiów Iberijskich i 
Iberoamerykanskich Uniwersytetu Warszawskiego – Polônia); Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. 
Email: t.wencze@terra.com.br 
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um programa educacional voltado à justiça e à tolerância. Depara-se, entretanto, com um 
ambiente de discórdia, tensão racial, intolerância, desesperança e a cultura psicossocial de 
organização em gangues. 

Nesse contexto externo, Ms. Gruwell (Ms G) decide pela mudança e utiliza-se de 
momentos de violência da História da Humanidade para sensibilizar os alunos, espaço pelo qual 
encontram o elo comum entre eles — a vida que levam. Posterior, adotou uma metodologia que 
partiu do conteúdo de mundo que seus alunos já vivenciavam e reforça elementos como: 
identidade e pertencimento sócio-cultural. Enquanto metodologia e recursos também faz uso de 
leituras de textos como Odisséia de Homero ou com sonetos de Shakespeare. 

A professora também traz a música dos guetos em que os alunos vivem e a literatura de 
outro tipo de gueto para garantir uma sequência no processo de ensino-aprendizagem e 
consegue fazer com que os alunos leiam e trabalhem com textos como O diário de uma jovem 
– Anne Frank e O diário de Zlata – a vida de uma menina na guerra, entre outros. Utilizando 
essas ferramentas simples, desenvolve envolvimento e sensibilidade no processo de ensino-
aprendizagem garantindo a efetivação do conhecimento. Esse fato consiste na motivação para 
que comecem a registrar por escrito seus pensamentos e experiências, em forma de diário. 

Partindo da leitura do modelo da escritura de diário de outras duas adolescentes — Anne 
Frank, na Holanda, e Zlata Filipovic, na Bósnia—, os alunos aprendem a fazer uso da expressão 
escrita como um veículo que os auxilia a escapar de seus ambientes violentadores. Tal abordagem 
didática demonstra a importância da utilização de recursos como a leitura e a escrita, 
principalmente as narrativas autobiográficas como autoria pessoal. Essa experiência serve para a 
identificação e exposição da vida íntima de alguém, juntamente com a inserção do sujeito e de seu 
auto-relato na ampla história social e cultural. Numa narrativa autobiográfica, a experiência e sua 
(re)elaboração escrita revivificam e recriam o que foi vivido. 

Sabe-se que narrar é uma atividade básica da linguagem e por isso tem permitido ao ser 
humano ao longo da história relatar o mundo e, deste modo, venha a contar-se. Lembra 
Gomes que a narrativa pode dar conta de abranger  

 
temas que exigissem uma reflexão sobre o próprio estar-no-mundo, consigo 
e com os outros – quem sou eu, as minhas experiências, as minhas 
memórias, quem são os meus antepassados, que histórias contavam, o que 
viveram, como viveram, enfim, o que constitui o sujeito que sou e quais são 
as minhas perspectivas em relação [ao mundo]. (GOMES, 2009. p. 67) 

 
Ao argumentar sobre a força das palavras, em Notas sobre a experiência e o saber de 

experiência, Larrosa diz que pensar, atividade que se organiza pela palavra, é sobretudo dar 
sentido ao que somos e ao que nos acontece, identificando-nos no mundo. 

                                                                                                                                                                                     
3 Violentas agitações raciais de Rodney King, Long Beach, na Califórnia, em 1992, transformaram Long Beach 
City em uma praça de guerra. Wilson High School, entre outras escolas, é escolhida para ser palco da testagem, 
implementação e validação da legitimidade e ideais da política de integração educacional. 
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Nessa temática também utilizamo-nos do modelo proposto por Paul Ricoeur. Esse 
constrói seu conceito de narrativa enquanto articulação temporal da ação. Ricoeur busca na 
Poética de Aristóteles as noções de mimese, na acepção de imitação ou representação da ação, 
e de intriga, enquanto agenciamento dos fatos, como estruturantes de sua própria definição de 
narrativa (CARVALHO, 2003, p.288). Pressupõe que nessa operação mimética da ação 
existem três níveis temporais — prefiguração, configuração e refiguração.  

 
Dessa forma, o ato narrativo passa de um tempo prefigurado da ação, no nível 
do vivido e da experiência em mimese I, para um tempo configurado 
simbolicamente pela composição narrativa em mimese II, tendo em vista 
comunicar uma experiência a alguém, o que caracteriza o terceiro tempo 
enquanto tempo da alteridade, onde se comunica o narrado para alguém. Assim, 
tem-se o tempo refigurado em mimese III, que restitui à ação o tempo vivido do 
leitor, completando o ciclo dessas operações narrativas, onde o sentido nunca se 
encerra num fechamento ou cristalização. (Ibidem, p. 289) 

 
O processo de narrar depende de três tempos: a vivência, o contar e o receber o narrado 

e, os três níveis de Ricoeur estiveram presentes durante todo o processo. Muitos revelam nos 
diários o sentimento semelhante à Anne Frank, afirmando sentirem-se presos como um 
pássaro na gaiola, sem saída. Acreditando na possibilidade de serem ouvidos e de revelarem o 
processo de estabelecimento de suas identidades individuais como seres humanos, o último 
parágrafo do livro homônimo ao filme pede reconfiguração: 

 
Os Escritores da Liberdade consideram este livro como a terceira perna de 
uma corrida de revezamento. A história de Anne inspirou Zlata, que foi 
saudada como a Anne Frank contemporânea. Zlata, em reciprocidade, 
passou o bastão para os Escritores da Liberdade. Esperamos que este livro 
possa inspirar você a ser a quarta perna da corrida, encorajando você a pegar 
uma caneta e se transformar num catalisador de mudanças. (The Freedom 
Writers, 1999, p. 277) 

 
Sem o processo narrativo, os Escritores da Liberdade não teriam passado do nível da 

prefiguração para o da configuração simbólica. Esse caminho exige reflexão, consciência e 
realização de escolhas. Ao experimentarem a possibilidade de expressão, dão sentido 
configurado às suas vidas e percebem o poder que adquiriram a partir de suas composições, 
ao completar o ciclo, na comunicação com o outro. Percebem que as mudanças em suas vidas 
narradas podem provocar mudanças no mundo que os cerca. Além disso, como um grupo, 
aprenderam que em suas narrativas compartilham uma identidade comum, unidos numa 
comunidade que os conecta ao mundo e não os separa dele.  

O grupo, inicialmente formado por pessoas sem esperanças ou sem futuro, termina, 
orgulhosamente, por encontrar um título para si mesmo ao decidir se chamar de “Freedom 
Writers” como intertexto ao nome do famoso grupo “Freedom Riders” que, na década de 
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setenta, no século passado, lutou por direitos humanos. Como seus inspiradores, lutam para 
realizar seus sonhos, provocam mudanças em si mesmos e no mundo a sua volta. 
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LENDO A VIDA ACADÊMICA COMO CHAUCER E MALLORY 
O ROMANCE ACADÊMICO: FICÇÃO AUTOCONSCIENTE E METATEXTUAL 

– RESPOSTA PÓSMODERNA AO REALISMO E AO MODERNISMO 

Ana Maria Bueno Accorsi1 
Thaís Janaína Wenczenovicz2 

 
Em 1984, David Lodge lança Small World (O pequeno mundo), no qual introduz um 

Prólogo parodiando o d’Os contos da Cantuária, de Geoffrey Chaucer (1343-1400). Nele, por 
meio de escrachada sátira compara as peregrinações religiosas dos tempos medievais com as 
peregrinações acadêmicas em congressos pelo mundo de nossos professores universitários: 

 
Quando Abril, com seus doces aguaceiros, trespassa profundamente a secura 
de Março e inunda todas a veias da terra com esse líquido cuja força faz 
crescer as flores; quando o zéfiro, também ele, com a sua doce brisa, insufla 
de vida os novos rebentos de todos os bosques, em todas as charnecas, e o 
jovem Sol já percorreu metade do seu curso no signo do Carneiro, e as 
pequenas aves, que dormem toda a noite com os olhos abertos, nos oferecem 
as canções (com que natureza lhes inspira os corações), é então que, tal 
como o poeta Geoffrey Chaucer afirmou há tantos anos, os povos anseiam 
por partir em peregrinações. Só que, nos tempos que correm, os profissionais 
chamam-lhes congressos. (LODGE, 2001, p. 11), 

 
Naquele momento Lodge estava definitivamente dando os limites e as características 

para o chamado subgênero narrativo, romance acadêmico. O pequeno mundo segue as 
personagens no circuito internacional dos seminários, congressos e conferências 
internacionais. É altamente autorreflexivo, autoconsciente e metaficcional, além de contar 
com o intertexto irônico da busca do Santo Graal, por honras acadêmicas dos professores. 
Além disso, suas personagens discutem o romance em si, em seus aspectos como gênero e 
teóricos, de modo irônico também, de um modo em que os comentários agem diretamente nas 
ações da obra. 

O romance acadêmico satírico inglês, como o conhecemos hoje, foi, primeiramente 
escrito e publicado, no início dos anos cinquenta do século XX. Contudo, a educação como 
assunto vem motivando sátiras e vem sendo tratada como tema cômico há muito tempo. Já em 
423 a.c. o dramaturgo grego, Aristófanes, em As Nuvens, fez graça e zombou dos métodos 
acadêmicos de Sócrates e de sua retórica. 
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No século XIV, Geoffrey Chaucer (1345-1400) introduz na narrativa dos Contos da 
Cantuária um monge, modesto intelectual, meio santificado, da Universidade de Oxford. Essa 
personagem, que conta com entusiasmo e com intenção modelar o 17º conto, estabelece um 
diálogo com a literatura de seu próprio tempo, narrando uma história adaptada dos poetas 
italianos, Petrarca, seu contemporâeo, Boccacio e Dante. 

Em 1981, Umberto Eco, homenageia, mas, ao mesmo tempo, critica de modo irônico e 
sarcástico o ambiente acadêmico, além de reverenciar Chaucer e o romance inglês em alguns 
de seus sub gêneros característicos, como o romance policial. Em sua obra famosa, O nome 
da rosa, conhecimento é sinônimo de dominação. A morte e a trapaça acontecem em seu 
nome. Além disso, entre muitos outros aspectos, o enredo estabelece um diálogo paródico 
com o romance policial britânico e traz, como sua personagem principal, um frei, chamado 
William de Baskerville, uma figura protótipa de Sherlock Holmes.  

No entanto, o conhecimento e os intelectuais nem sempre têm recebido respeito 
literário. A partir do século XV, a literatura europeia, em geral, e a narrativa britânica, em 
particular, oferece muitos exemplos de descrições negativas de intelectuais, de conhecimento 
acadêmico e de atitudes e de cultura erudita. Nesse contexto, os professores universitários e os 
homens e mulheres de letras se tornaram alvos de infindáveis conflagrações e receberam 
algumas das mais amargas e crueis críticas que já houve. Essa crítica partiu 
indiscriminadamente de dentro de distintas produções literárias quer sejam poesia, drama ou 
prosa.  

Importante notar que mesmo que algumas histórias tenham sido produzidas com o 
objetivo claro de ridicularizar os intelectuais, havia outras para louvar o sucesso das 
instituições acadêmicas. Essas obras foram principalmente escritas durante o período 
histórico, artístico e político chamado de Iluminismo, quando uma ênfase especial foi dada às 
letras, à ciência e à razão. A possibilidade de empoderamento pessoal por meio da 
aprendizagem e da produção do conhecimento teve uma influência forte na imaginação de 
muitas pessoas, o que ocasionou que, de um lado, muitas pessoas quisessem resistir, 
enquanto, por outro, outras querendo ser homenageadas. 

Também é necessário lembrar do grande número de obras literárias nos séculos XVII e 
XIX – durante os períodos estéticos Realista e Romântico – que trazem a educação e a 
cultura, de formas, funções e expressão diferentes, para o centro do enredo: colégios internos, 
orfanatos, casas de família, tutores, professores particulares, babás, entre muitos outros tipos.  

O romance acadêmico pode ser visto como uma extensão do tema narrativo que vem, 
através da história, tomando como seu motivo principal a vida e as personagens do mundo 
estudantil. Mas, entre essas muitas expressões narrativas, o romance acadêmico é peculiar, 
uma vez que claramente assume as características metaficcionais das ficções pós II Grande 
Guerra da Europa e dos Estados Unidos da América. Esse romance satiriza o contexto 
universitário, colocando nessa arena a primazia da ironia, do ataque e da análise, atribuindo às 
personagens um papel secundário. Parece que as universidades são um espaço útil para a 
sátira e o humor, já que além de representarem comunidades isoladas e fechadas, que podem 
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ser exploradas como espaço romanesco, atraem para si elementos da sociedade como um 
todo. 

Coincidindo, em nível de plena produção, com o Pós-Modernismo, essa tipologia 
representa um dos subgêneros da ficção que mais tem-se apresentado como auto-reflexivo, 
autoconsciente e meta-referencial na Inglaterra. Isso se dá a partir dos pontos de vista de 
alguns autores que se valem de vários agentes da cena intelectual britânica, de ambientes 
arquitetonicamente novos e da vida universitária de seu tempo: “devo reconhecer que o 
romance sobre a universidade realmente apresenta alguns sinais de ter-se banalizado como 
forma, especialmente na Grã-Bretanha – talvez porque o romance britânico tem sempre 
retratado lugares onde é difícil de entrar.” (BRADBURY, 1988, p.8) 

As situações propostas pelo romance acadêmico são vividas por personagens que 
pertencem, refletem e carnavalizam um ambiente, uma rotina e uma realidade histórica, ou 
seja, a representação de um microcosmo próprio. Assim, uma preocupação relativamente 
presente no universo dos romancistas de então — o mundo acadêmico — toma corpo em 
manifestações ficcionais que se proliferam tanto na Europa quanto nos Estados Unidos da 
América e, mais especialmente, na Grã-Bretanha.  

O grupo social e o ambiente periférico das universidades vão determinar o esboço de 
um herói, a ambientação e o conteúdo do enredo ficcional, assim como apontar para a 
emergência e o desenvolvimento do romance acadêmico. Nele, não estarão destacadas 
somente a juventude estudantil e a nostalgia pela universidade, mas também o mundo do 
conhecimento e suas relações com o universo histórico. As universidades têm o papel de 
transmitir ideias e valores importantes para a sociedade onde se encontra, mas, por outro lado, 
também podem transmitir valores que subvertam essa mesma sociedade – ideias radicais, 
valores hedonistas, por exemplo.  

Segundo David Bevan, em um romance acadêmico, intitulado Coming From Behind: A 
Novel of Ardor and Envy, publicado em 1983, e escrito por um inglês, de cognome Howard 
Jacobson, a instituição da narrativa universitária recebe o nome de “Bradbury Lodge”. O autor 
se refere de modo bastante cômico a ela, afirmando que poderia abrigar a maioria dos 
romances britânicos não ambientados na Índia. O escritor apresenta essa fundação ao leitor, 
por meio de uma personagem encarnada em um vaidoso e arrogante professor universitário, o 
qual tenta, sem sucesso, tornar-se grande romancista: 

 
ele tinha uma ideia de que em algum lugar em Hampstead situava-se uma 
casa (à qual ele imaginariamente deu o nome de Bradbury Lodge) onde 
todas as famosas figuras literárias e acadêmicas do mundo de fala inglesa se 
encontravam para discutir Eros e Tânatos e se divertir às custas dele. 
(JACOBSON, 1985, p.29) 

 
 Desse modo, a instituição “Bradbury Lodge”, que abrigaria o subgênero romanesco da 

narrativa acadêmica e seus autores, significativamente ganha um título importante. Esse fato 
vem definitivamente canonizar David Lodge e Malcolm Bradbury, autores que servem de 
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menção para o presente artigo, como expressões representativas do romance acadêmico, além 
de afirmar a estreita ligação que existe entre um e o outro. 

As caminhadas paralelas de ambos assinalam um diálogo de mão dupla entre suas 
produções romanescas e teóricas, assim como sua visão de mundo. Além disso, o trabalho 
crítico dos dois autores exprime uma disposição acadêmica natural da tradição anglo-
americana segundo a qual muitos escritores desenvolvem teorias literárias a partir de suas 
práticas ficcionais e vice-versa.  
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REVISTA STUDIUMAIS: UM PROJETO AUDACIOSO E INOVADOR 

Ana Paula de Melo Fernandes Reis 

Elaine Lopes de Oliveira Tavares 
 

Introdução  
 
Atualmente, é impossível conceber as aulas de Língua Portuguesa em qualquer nível de 

ensino (seja fundamental, médio ou superior) sem ter como objeto de estudo o texto. Há um 
consenso sobre isso tanto de linguistas teóricos como aplicados, conforme constata 
Marcuschi, em sua obra Produção textual, análise de gêneros e compreensão (2008). 
Mediante essa realidade, que atinge tanto a rede pública quanto a privada de ensino, a 
problemática surge nas formas como esse trabalho com o texto é praticado, e, em especial, 
quando o objetivo é capacitar alunos a redigirem com competência textos de diferentes 
gêneros, com diferentes funções sociais. 

Existe uma caracterização dos alunos brasileiros como de baixo desempenho linguístico 
e textual quando se trata do ensino de Língua Portuguesa, aliada ao medo de escrever, 
conforme nos aponta Lilian Maria Ghiuro Passarelli em Ensino e Correção na Produção de 
Textos Escolares (2012): 

 
“Na verdade, não se trata de uma crise na ou da linguagem, mas de uma crise na 
capacidade de estruturar adequadamente um texto. [...] Talvez não se tratasse de 
um ‘completo desprezo pela linguagem’, mas de um desinteresse pela 
aprendizagem da língua, por falta de identificação dos alunos com o que 
aprendiam na escola, que excluía a relação do que nela se ensina com as 
situações reais de comunicação fora dela.” (PASSARELLI, 2012. p. 34)  

 
Além dessa caracterização, e também associado a ela, contribuem para explicar por que 

os alunos não gostam de escrever e, consequentemente, apresentam um baixo desempenho em 
suas produções textuais, as atividades de caráter reprodutivo passadas pelo professor, como 
alerta Lilian Maria Ghiuro Passarelli (2012):  

  
“Em vez de propiciar um espaço para experiências pessoais, as atividades 
escritas correspondem a episódios de reprodução que priorizam exercícios 
gramaticais ou registram o conteúdo previsto pela escola. Esse tipo de 
atividade de produção de textos dá conta, tão somente, de uma solicitação do 
professor, e constitui-se como mais uma enfadonha tarefa escolar.” 
(PASSARELLI, 2012. p.59)  

  
O processo de elaboração dos textos para a revista está intimamente ligado à autonomia 

não só da escrita, mas também e a partir da escolha pessoal de temas apresentados por parte 
dos alunos. Dessa forma, é possível estabelecer aos alunos a responsabilidade não só da 
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produção, como também da temática do projeto em si, tratando-se de um projeto pessoal de 
escrita. Os alunos passam a se sentir parte do processo e ganham autonomia e autoria. E esse 
trabalho textual não representa, como ocorre constantemente em muitas escolas, com o pré-
texto para o ensino da gramática normativa, sem função social, um uso vazio da linguagem 
por ela mesma, uma metalinguagem.  

Ao utilizar esse tipo de processo de produção textual, os alunos passam a desenvolver 
experiências únicas de ressignificação da escrita, com o auxílio do mediador (professor), em 
prol da clareza, coesão e coerência de seus textos, tornando-se, desse modo, sujeitos autores.  

Constitui-se, então, um desafio, tanto para professores quanto para alunos, o ensino-
aprendizagem de gêneros textuais nas séries iniciais do ensino fundamental nessa perspectiva, 
principalmente quando estes se relacionam ao domínio jornalístico com caráter pessoal e 
autônomo por parte dos alunos. Nós, professores, temos a impressão e alguns até a crença de que 
o domínio da escrita desses gêneros é ainda mais complexo, quase impossível para aprendizes tão 
supostamente imaturos, porque a sua autoria geralmente é atribuída ao jornalista, profissional da 
escrita, com competência reconhecida por todo um público leitor variado. Afinal, seus textos são 
divulgados em revistas, jornais impressos ou eletrônicos, suportes de prestígio social.  

Instaurado e aceito o desafio, partimos para a elaboração de planos de ação que viessem 
a concretizar o ensino da produção de textos de gêneros jornalísticos para alunos de 7º ano 
provenientes de classe média e média alta de uma escola privada em Goiânia, Goiás. Os 
gêneros textuais jornalísticos foram priorizados em vista de sua divulgação e popularidade no 
meio social dos alunos. Conhecendo a teoria dos Gêneros Textuais de estudiosos como 
Bakhtin (2000) e Marcuschi (2002), impulsionados pela leitura e estudo da proposta de 
trabalho com gêneros nos PCNs (1998), percebemos ser possível a realização de práticas 
pedagógicas bem-sucedidas no âmbito referido.  

Inicialmente, de forma intuitiva, e posteriormente, de forma consciente e embasada, 
passamos a desenvolver a proposta de sequência didática do grupo de Genebra, representada 
especialmente por Bronckart (1999), Dolz e Schneuwly (2004). O nosso intento é demonstrar que 
o trabalho com gêneros numa proposta didática consistente, como a sequência didática, tem-se 
mostrado eficaz para o desenvolvimento da competência discursiva dos alunos, em especial, 
aqueles que apresentam um estímulo e um conhecimento prévio desses gêneros em seu contexto 
diário (familiar e escolar). Além disso, ao saberem que suas produções textuais serão editadas e 
divulgadas em um suporte como uma revista impressa e lançada pela escola numa data especial, 
os alunos sentem-se desafiados e motivados a produzirem com qualidade e afinco, porque se 
enxergam como produtores reais, autores verdadeiros de suas informações e ideias devidamente 
estruturadas em um texto; são “jornalistas mirins”. Essa produção, então, constitui-se como uma 
ferramenta de ampliação da competência discursiva contextualizada e intencional, contribuindo 
para a formação de leitores e escritores mais competentes, críticos e atuantes. 
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Relato e descrição de uma experiência  
 
Durante os quatros anos iniciais do projeto da revista Studiumais, nós, professoras, 

desenvolvemos o trabalho com a sequência didática de forma intuitiva. Neste período, todas 
as etapas de elaboração serviram como laboratório de aperfeiçoamento e conscientização da 
importância de escrever com significado e responsabilidade de divulgação, o que contribuiu 
para a formação de uma consciência escrita autônoma por parte dos alunos. 

A partir do quinto ano do trabalho, de forma consciente e embasada, passamos a 
desenvolver a proposta de sequência didática do grupo de Genebra, representada 
especialmente por Bronckart (1999), Dolz e Schneuwly (2004). Acrescentamos a esse uso em 
nosso projeto, as experiências e reflexões de Lilian Passarelli e Marcuschi sobre o estudo dos 
gêneros textuais e a compreensão do papel do sujeito- ativo enquanto processador de ações 
multiplicadoras. 

Demos início ao projeto com atividades de leitura e interpretação de textos dos gêneros 
em foco – reportagem, notícia e entrevista – voltados para temas da atualidade que, escolhidos 
pelos alunos e direcionados por uma necessidade de reflexão, foram apontados como os que 
seriam alvo maior de apontamentos, questionamentos e registros orais e escritos 
enriquecedores do repertório dos alunos. 

No decorrer do processo de trabalho com os textos, foram apontadas as particularidades 
que pertenciam a esses modelos pré-estabelecidos. Os alunos observaram o tipo de 
abordagem de conteúdos, a relevância da linguagem, a intenção das informações por parte dos 
autores dos textos lidos, bem como o caráter quase impessoal para tratar as temáticas em 
pauta. Dessa forma, através da materialidade conquistada por um trabalho de observação, 
análise e reflexão, foi possível concretizar o gênero jornalístico reportagem e partir para a 
produção significativa de textos desse modelo por parte dos alunos envolvidos. 

Em aulas pré- determinadas, foram formados os grupos de alunos executores (por livre 
escolha dos alunos ou seleção feita por nós, professoras), possibilitado aos mesmos também a 
definição da temática a abordarem em suas reportagens. Foram também estabelecidas as 
funções de cada componente do grupo, num processo de rodízio das mesmas, a fim de 
garantir a qualidade do produto final que ganharia o caráter público da divulgação, a citar: 
pesquisador, redator, editor e revisor. 

Vale ressaltar que, durante todo o desenvolvimento do processo citado, nós, professoras, 
desempenhamos o papel de mediadoras e incentivadoras, utilizando desde o canal presencial 
da comunicação oral até o recurso digital do e-mail. Nosso trabalho foi de acompanhamento 
passo a passo, dando devolutivas de cada material repassado pelos grupos. 

Para finalizar a sistematização do trabalho com a revista Studiumais, passamos pela 
etapa crucial do processo, que é a seleção dos textos a serem divulgados e veiculados pelo 
suporte escolhido. Destacamos que, apesar de alguns grupos de reportagem não terem sido 
selecionados, os alunos aprendizes conseguiram ter divulgadas suas produções em outros 
gêneros que também compõem o corpus da revista. 
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Passada a etapa de seleção e para a divulgação oficial na revista impressa, há o trabalho 
de diagramação, realizado por um profissional do ramo jornalístico contratado pela instituição 
escolar exclusivamente para esse fim. Tal profissional mantém contato direto e permanente 
conosco, professoras, bem como se compromete a ser fiel à natureza dos textos, da autoria e 
do tipo de público elaborador dos textos – alunos de ensino fundamental. 

Para o êxito de uma atividade como essa, o apoio e acompanhamento constante da 
coordenação pedagógica e direção da instituição escolar são fundamentais e extremamente 
relevantes. 

  
Palavras finais 

 
Os resultados, ou seja, a revista impressa é apresentada num evento escolar anual denominado 

Mostra Cultural. Neste evento, são expostos e divulgados projetos diversos que fazem parte do 
cotidiano da escola, dentre eles, o lançamento da revista Studiumais. Os pais, alunos e visitantes em 
geral são apreciadores do trabalho e recebem um exemplar ou mais de cada edição lançada. 

Por fim, é possível dizer que a revista Studiumais é considerada, cada vez mais e a cada 
edição, um projeto audacioso e inovador, com destaque na comunidade escolar local. 
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IDENTIDADES EM TRÂNSITO: O QUE PENSAM OS PIBIDIANOS DE 
LÍNGUA INGLESA SOBRE A PROFISSÃO PROFESSOR? 

Ana Paula Domingos Baladeli1 
 
A formação inicial do professor, em específico do professor de Língua Inglesa 

constantemente se apresenta como objetos em pesquisas em Linguística Aplicada, sobretudo 
no que diz respeito aos estudos sobre identidade. Compreender o processo de construção 
identitária de professores vem se consolidando como temática urgente na formação do 
professor. Conforme Telles (2002) e Pavlenko (2007) a pesquisa narrativa se apresenta 
alternativa adequada para ressignificar trajetórias formativas. Diante disso, este apresenta um 
recorte de dados de pesquisa de doutorado que tem por objetivo conhecer as identidades de 
futuros professores de Língua Inglesa, bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência – Pibid, criado pelo MEC, financiado pela CAPES cujo objetivo é 
incentivar a formação de professores para atuarem na educação básica (BRASIL, 2010). 

Segundo Pimenta (1998), Telles (2002) e Nóvoa (2013), a identidade profissional é 
tecida sociohistoricamente, por meio das interações sociais, das oportunidades formativas, das 
experiências de vida, trajetórias escolares e momentos históricos. Isso significa que a 
percepção que construímos sobre a profissão professor está sempre em trânsito, em 
construção, por essa razão, a realização de uma pesquisa narrativa que proporciona a 
rememoração de trajetórias escolares pode corroborar no maior entendimento sobre como os 
futuros professores compreendem a si e a profissão.  

 
A profissão professor na percepção de pibidianos 

 
Os dados a seguir constituem um recorte de pesquisa em andamento em 3 grupos de 

Pibid Inglês de universidades públicas no Paraná. Com o propósito de compreender as 
percepções que os pibidianos apresentam sobre a profissão e sobre o bom professor de Língua 
Inglesa propus a narrativa autobiográfica 02. 

Quais suas memórias das aulas de Língua Inglesa na escola?Defina um(a) bom/boa 
professor(a) de inglês. Você teve esse modelo de professor(a) em sua vida escolar? Comente.  

Esses modelos de professor(a) influenciam sua postura hoje como professor(a) em 
formação inicial? 

Andréia, 42 anos, participa do Pibid há 1 ano e é acadêmica de Letras Português e 
Inglês da universidade alfa. Realizou sua formação escolar somente em instituições públicas e 
não frequentou instituto de idiomas. 

 

                                                           
1 Professora Assistente do Colegiado de Letras – UFFS, campus de Realeza - PR. Doutoranda em Letras 
(Linguagem e Sociedade), UNIOESTE, Cascavel, PR, annapdomingos@yahoo.com.br  

mailto:annapdomingos@yahoo.com.br
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Sem dúvida, o professor é uma grande influência na vida do aluno. Tenho 
memórias muito boas das aulas que tive de inglês e me recordo muito bem 
de todas as professoras que tive e sei que elas influenciaram muito na minha 
escolha para este curso. Para mim, as professoras que eu tive sempre foram 
as mais criativas e animadas da escola desde o 5º ano até o ensino médio. E, 
isso fez com que meu interesse aumentasse cada vez mais (ANDREIA). 

 
Na percepção de Andréia destaca a influência positiva que suas professoras de inglês 

tiveram na forma como concebe a profissão, sendo inclusive atribuída a elas a escolha pelo 
curso de Letras. Sua caracterização de bom professor inclui postura mais flexível e lúdica em 
sala de aula, o que resultava em aulas mais divertidas.  

Juliano, 23 anos, participa do Pibid há 5 meses e é acadêmico de Letras Inglês da 
universidade gama. Estudou a maior parte da educação básica em escolas privadas e 
frequentou curso de idioma por 1 ano. 

 
O inglês que tive, tanto em escola pública como particular, foi extremamente 
abaixo do satisfatório. A matéria permanecia a mesma por diversos anos e a 
didática era muito mecânica. Não tive modelos de professores na vida 
escolar. Para mim, um professor bom consegue conciliar ensino com 
atividades lúdicas, que divirtam e ensinem ao mesmo tempo. Professores 
exemplares incentivam a formação de novos professores através da 
motivação pela alegria de ensinar (JULIANO). 

 
As memórias de Juliano se referem à complexidade dos conteúdos de suas aulas de inglês, 

que segundo o pibidiano não atendiam suas expectativas já que não observava evolução em sua 
aprendizagem. Para ele um bom professor precisa incluir o lúdico em sua prática pedagógica. Ao 
mesmo tempo em que afirma não ter tido um modelo de professor de inglês na educação básica, 
Juliano define que o professor é responsável pela motivação dos alunos.  

Ofélia, 20 anos, acadêmica do curso de Letras Inglês da universidade gama, participa do 
Pibid há 1 ano e estudou a maior parte da educação básica em escola pública e frequentou 
cursos de idiomas por 4 anos. 

 
Minhas memórias em relação à língua inglesa não são muito boas, pois 
de todos os anos que tive inglês, lembro que uma professora somente era 
‘boa’, a que tive aula na 5ª série (quem sabe ela não fosse tão ‘boa’, 
quem sabe seja porque foi minha 1ª professora de inglês). [...] bom 
professor de Língua Inglesa é aquele que envolve seus alunos com a 
língua que os cativa com aspectos e cultura da língua que interessem a 
eles, que consiga fazer ligações da língua inglesa com seus contextos 
sociais. Até hoje, só conheci modelos de professor assim em cursinho, me 
influenciaram de forma com que eu me sinta animada, mesmo com todos 
os problemas vistos em escola, ainda assim me sinto animada a ser uma 
profissional assim (OFÉLIA). 



IDENTIDADES EM TRÂNSITO: O QUE PENSAM OS PIBIDIANOS DE LÍNGUA INGLESA SOBRE... 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 406 

Ofélia também acredita que sua trajetória escolar não fora tão positiva. Ao mesmo 
tempo em que identifica uma professora que teve como boa problematiza sua caracterização. 
Sua experiência em curso de idiomas fez com que tivesse acesso a certos perfis de professores 
que considera modelos positivos.  

Laura, 25 anos, acadêmica do curso de Letras Inglês da universidade gama, participa 
do Pibid há 1 ano, estudou somente em escola pública e estudou inglês por 5 anos em 
instituto. 

 
As memórias de aulas de Língua Inglesa na escola são em sua maioria 
positivas, professores dinâmicos e responsáveis. Um bom professor de inglês 
é um professor preocupado com os alunos, tinha todas essas características, 
aprendi muito com ela e, mais importante, despertou meu interesse em 
procurar mais. Os professores influenciam tanto os bons exemplos quanto os 
exemplos não tão positivos, que também auxiliam no que não devemos fazer 
(LAURA). 

 
A caracterização do bom professor inclui a diversão, o entretenimento, a alegria 

presentes no ensino de tal forma que contagiaram os alunos. O discurso de Laura destoa dos 
demais no que se refere aos modelos negativos, ou seja, perfis não tão bons professores 
também servem de referência para pibidiana. 

Letícia, 18 anos, acadêmica do curso de Letras Português e Inglês da universidade beta, 
participa do Pibid há 1 mês. Frequentou a educação integralmente em escolas públicas e não 
frequentou escola de idioma. 

 
Uma boa professora é aquela que passa o que sabe sobre o conteúdo de 
forma interacional, com recursos, envolvendo didática na sua aula, focando o 
aluno e seu conhecimento prévio. Descontraindo, envolvendo, questionando, 
provocando o aluno a participar de fato da aula. Esse modelo era 
praticamente voltado à gramática, quase sempre sem didática, prejudicando 
o ensino-aprendizagem em geral [...] (LETÍCIA). 

 
A percepção dos demais pibidianos encontra eco no discurso de Letícia, em específico 

no que caracteriza o bom professor como um profissional animado e divertido. Também 
critica o modelo de aula centrada no estudo da gramática e ainda considera que faltou didática 
na prática de seus professores de inglês. 

Em linhas gerais, os discursos dos 5 pibidianos ilustraram um ideário de professor de 
Língua Inglesa como um sujeito alegre, dinâmico, que por meio de práticas lúdicas tem a 
habilidade de animar, cativar e motivar a aprendizagem do aluno. As caracterizações do bom 
professor presentes nos discursos parecem aproximar-se ainda de uma caracterização 
romântica de professor e da profissão. 
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Considerações finais 
 
A atividade de socialização de suas percepções sobre a profissão professor revela um 

conjunto de facetas de identidade de futuros professores de Língua Inglesa, que buscam em 
sua trajetória escolar e acadêmica suas referências para a conceituação de um bom professor. 
A própria caracterização da profissão professor depende sobremaneira destas vivências, já que 
serão elas que em grande parte irão balizar o que cada um destes pibidianos espera da 
profissão e se e como se projetam nela. A identidade profissional é construto histórico que 
depende das interações sociais, dos espaços formativos, que se retroalimentam dos discursos 
veiculados socialmente, inclusive na esfera acadêmica. 

Por fim, o que os dados da pesquisa têm ilustrado é que nossa maior ou menor 
identificação com a profissão professor deriva do impacto de nossa trajetória escolar e dos 
professores que tivemos na educação básica.  
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A ARTE DE LER: UMA ANÁLISE DA IMPORTÂNCIA DA LEITURA NA 
PERSPECTIVA DE HUGO DE SAINT-VICTOR 

Ana Paula dos Santos Viana1 
Terezinha Oliveira2 

 
Analisar a importância da leitura e da escrita requer reflexão porque cada uma delas tem 

sua pertinência para o desenvolvimento cognitivo e, como decorrência, um tema vivenciado 
pelos educadores, pais e sociedade, de modo geral, de forma preocupante3. Nesse sentido, 
quando nos propomos a fazer essa análise, objetivamos explicitar que a leitura e escrita 
cumprem papéis preponderantes na sociedade para comunicação e interpretação e que ambas 
são fundamentais para a organização do pensamento. Dito de outro modo, a leitura e a escrita 
são elementos essenciais na formação intelectual4 humana. 

Expressar por meio da oralidade, da leitura e da escrita o que está no pensamento é 
apresentar uma ordenação de ideias que, por sua vez, está em consonância com o sentido 
(significado) das palavras e da formação de frases que conduz a pessoa à interpretação. Pode 
parecer comum ou natural aprender a ler e comunicar-se, no entanto ainda presenciamos 
alunos, desde o ensino fundamental e até mesmo na graduação, com muita dificuldade nesses 
três requisitos básicos de alfabetização: leitura, escrita e interpretação. 

Ao nos depararmos com essa problemática procuramos compreendê-la nesse texto. 
Desse modo, apresentaremos nesse trabalho que a preocupação com a leitura, a escrita e, por 
assim dizer, o método de ensino com a finalidade de se atingir a sabedoria foi objeto de 
inquietação em tempos históricos anteriores. Para alguns autores da Idade Média, por 
exemplo, aprender a usar as palavras, a arte de ler e a arte de escrever, condizia com a forma 
de pensar e de refletir sobre suas próprias ações. Este é o aspecto central a ser considerado 
neste texto para compreendermos que o pensamento, para esses autores, deveria ser ordenado 
com vistas a organizar a existência da vida5.  

Nesse sentido, ao analisarmos a importância da leitura para a formação intelectiva da 
pessoa o faremos baseando-nos na perspectiva do mestre Hugo de Saint-Victor, do século 

                                                           
1 Mestre em Educação e graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Maringá (UEM); Maringá, 
Paraná. E-mail: ana_psviana@hotmail.com. 
2 Pós-Doutora em Filosofia e História da Educação na FEUSP. Professora do Departamento de Fundamentos da 
Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação pela Universidade Estadual de Maringá (UEM); 
Maringá, Paraná. E-mail: teleoliv@gmail.com 
3 O que chamamos de preocupante é a constante dificuldade de leitura, de escrita e a complexidade em 
interpretar textos que presenciamos em nossos alunos. Sobre esta temática recomenda-se a leitura do artigo de 
OLIVEIRA, T.; VIANA, A.P.S.; BOVETO, L.; SARACHE, M. V. Escola, conhecimento e formação de 
pessoas: considerações históricas. Políticas Educativas, Porto Alegre, v.6, n.2, p. 145-160, 2013.  
4 Cabe esclarecer que estamos nos referindo à formação das pessoas, de modo geral, e não à figura do intelectual. 
5 Acerca dessa questão, o mestre afirma que: “Somos reerguidos pelo estudo, para que conheçamos a nossa 
natureza e aprendamos a não procurar fora de nós aquilo que podemos encontrar dentro de nós. A procura da 
Sapiência é [...] ‘um grande conforto na vida’.” (HUGO DE SAINT-VICTOR, L.I, c. 1, §5).  
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XII. Autores como Le Goff (2007), Verger (2001), Oliveira (2008), nos mostram que Hugo de 
Saint-Victor usou, para ensinar os estudantes da Escola de Saint-Victor, em Paris, um 
currículo medieval fundamentado nas sete artes liberais (compostas pelas disciplinas do trívio 
e quadrívio). Suas formulações se pautam na ideia de que a origem “[...] De todas as coisas a 
serem buscadas, a primeira é a Sapiência, na qual reside a forma do bem perfeito. (HUGO DE 
SAINT-VICTOR, L. I, c. 1, § 1). 

A fim de ensinar aos homens (remete-se especialmente a seus estudantes) que a vida 
terrena deveria se pautar na sabedoria divina (perfeita), porque acreditava que o conhecimento 
e a boa conduta levá-los-ia ao entendimento supremo, à uma vida melhor. O mestre Vitorino 
evidencia que a Mente Divina6 é o significado de Sapiência. Aquele que lê, interpreta e segue 
os princípios e mandamentos cristãos, conseguiria desenvolver o intelecto e, potencialmente, 
entenderia Deus e suas criações. 

Hugo de Saint-Victor fundamentou, filosoficamente, o entendimento sobre a sabedoria, 
mas sempre mostrando que Deus era e continuava sendo o ponto de explicação e que os 
homens deveriam ler tudo e todos, para saberem distinguir o que é bom do que é ruim, isto é, 
ter a capacidade de discernimento, chegando assim a um pensamento reflexivo. 

 
O estudante prudente, portanto, ouve todos com prazer, lê tudo, não despreza 
escrito algum, pessoa alguma, [...]. Pede indiferentemente de todos aquilo 
que vê estar-lhe faltando, nem leva em conta quanto sabe, mas quanto 
ignora. [...] 
Por que, então, você se envergonha de aprender, e não se envergonha de ser 
ignorante? [...]. Avança bem, quem avança ordenadamente. [...]. Deste modo 
você chegará mais cedo para a Sabedoria. Aprenda de todos com prazer 
aquilo que você não conhece, porque a humildade pode tornar comum para 
você aquilo que a natureza fez próprio para cada um. (HUGO DE SAINT-
VICTOR, L. III, c. 13, §5-6). 

 
O autor instiga seus alunos a conhecer e não desprezar conhecimento algum, posto que 

cada leitura os ensine muito e o desprezo pelo conhecimento revela um vício: o da vaidade. 
Diz ele que “[...] este vício da vaidade ocorre a alguns, porque olham com demasiada 
diligência o próprio conhecimento [...]” (HUGO DE SAINT-VICTOR, L.III, c.13, §9).  

O mestre Vitorino revela aos seus estudantes regras de estudo para leitura e a 
importância de um método para organizar este estudo. Ele afirma que a ética é o pressuposto 
para o conhecimento do bem e indica  

 
Três coisas são necessárias aos estudantes: 1) qualidades naturais, 2) o 
exercício e 3) a disciplina. As qualidades naturais, para que entenda 
facilmente aquilo que ouve e memorize firmemente aquilo que entendeu. O 
exercício, para que eduque as qualidades naturais mediante o trabalho e a 

                                                           
6 Ressalta-se que o entendimento de homem no medievo estava associado a Deus (fonte de conhecimento). 
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persistência. A disciplina, para que, vivendo em modo louvável, harmonize a 
conduta com o saber. (HUGO DE SAINT-VICTOR, L. III, c. 6, §1). 

 
Com relação à primeira, podemos dizer que é o talento natural (a parte biológica) que 

Deus concedeu a cada ser humano. Para desenvolver os três quesitos necessários ao estudo, os 
estudantes tinham que ter a inteligência e a memória para aprimorar as atividades, pois com a 
ausência de uma destas, o processo de aprendizagem estaria comprometido. Afinal para o 
autor a leitura é o início da aprendizagem. O exercício, por seu turno, serve para que eduque 
este talento por meio do trabalho (intelectual) e da persistência. A disciplina está direcionada 
para harmonizar a boa conduta com o saber. Desse modo, para que o uso da inteligência e da 
memória se desenvolvesse, era preciso exercícios e disciplina. O autor ainda se pronuncia 
sobre: 

 
A ordem da exposição do texto 
A exposição de um texto contém três elementos: 1) a letra, 2) o significado, 
3) o pensamento. Em toda narração há letra, pois as próprias vozes são 
letras, mas o significado e o pensamento não se encontram juntos em todas 
as narrações. Algumas contêm somente a letra e o significado, outras 
somente a letra e o pensamento, algumas os três elementos juntos. Toda 
narração deve ter ao menos dois elementos. (HUGO DE SAINT-VICTOR, 
L. VI, c. 8, §1-2). 

  
O mestre pontua que deveria haver uma capacidade de abstração para compreender o 

significado de um texto e, a seu ver, a compreensão desses signos demandava o uso da 
reflexão. Em consonância aos três propósitos, Hugo de Saint-Victor (L. V, c. 9, §1) indica 
cinco fases nos estudos para se chegar ao conhecimento, a saber: “[...] 1) a leitura ou 
instrução, 2) meditação, 3) a oração, 4) a prática, 5) a contemplação”. O primeiro concerne ao 
entendimento; o segundo propicia o discernimento; o terceiro refere-se a súplica, ou seja, 
elevar seu pensamento a Deus; o quarto diz respeito à procura e o quinto é o encontro/alcance 
deste empenho. Para que os cinco estágios sejam realizados, Hugo de Saint-Victor recomenda 
um caminho a ser seguido que condiz em iniciar pelas coisas singulares (mais conhecidas) 
para então chegar às mais abrangentes, mais complexas. Vale lembrar que estabelecido o 
escrito (livro, documento, etc.,) para a leitura, o método e a ordenação são requisitos 
essenciais para o estudo, no qual Hugo de Saint-Victor enfatiza as regras necessárias do ato de 
ler: “São três as regras mais necessárias para a leitura: primeiro, saber o que se deve ler; 
segundo, em que ordem se deve ler, ou seja, o que ler antes, o que depois; terceiro, como se 
deve ler”. (HUGO DE SAINT-VICTOR, Prefácio).  

Estabelecer um caminho metodológico é importante porque segundo o mestre Vitorino 
“[...] aquele [...] que em tão grande multidão de livros não mantém um método e uma ordem 
de leitura, este, como se vagasse na densidade da floresta, perde o caminho do percurso certo 
‘sempre estudando – como se diz – nunca chegando ao saber’”. (HUGO DE SAINT-
VICTOR, L. V, c. 5, §3). 
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Esperamos ter deixado explicito a importância da leitura em Hugo de Saint-Victor para 
a formação humana e intelectiva. Procuramos evidenciar a essência histórica de suas 
formulações: a sabedoria é alcançada por meio da leitura, pois somos dotados de intelecto. É 
justamente este aspecto intelectivo que nos permite aprender e ensinar. 
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REFLEXÕES SOBRE A POLISSEMIA DO TERMO CIDADANIA COM 
PROFESSORAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Ana Paula Gestoso de Souza1 
Carolina Rodrigues de Souza2 

Sandra Fagionato-Ruffino3 
 
A ideia de educação para a cidadania, ou seja, da importância da escola possibilitar a 

formação de um cidadão crítico, que domine o saber científico, que saiba utilizar os produtos 
científico-tecnológicos, não é uma discussão recente.  

O conceito de cidadania tem sua gênese na Grécia Antiga e implicava na participação 
ativa do sujeito, seja na política, seja na guerra para defender a cidade, embora não se 
articulasse com o exercício da atividade produtiva. Nem todos eram considerados cidadãos. 

O conceito de cidadania moderna tem origem nos séculos XVII e XVIII, com a 
formação dos Estados nacionais da Europa, e se consolida nas declarações dos direitos do 
homem e do cidadão, num período caracterizado pela ascensão da burguesia e pela mudança 
no modelo de produção. Tal conceito de Estado é marcado pela ideia de direitos e deveres, 
todos são cidadãos e devem buscar a concretização do bem coletivo em detrimento de seus 
interesses individuais. 

Nesse contexto, a formação para a cidadania, segundo Machado (1998), negava os 
interesses individuais, separou fatos e valores, deixando de lados valores e enfocou a ciência. 
É um conceito de cidadania que oculta as desigualdades econômicas por considerar todos 
iguais nas “relações de troca” e nas “relações jurídicas”.  

O contexto atual é marcado pelo global e pelo local. Pela economia-mundo, pela 
ampliação dos canais de comunicação e pela divulgação e produção da informação em escala 
mundial. E também marcado pelas comunidades de defesa dos interesses locais. Essa 
ambivalência mostra certa indefinição do sentido do exercício da cidadania. 

Percebe-se a importância de ressignificar o olhar para o conceito de cidadania e sua 
articulação com o currículo escolar. Afinal é fundamental que a escola busque a construção de 
novos vínculos que não se fundamentem simplesmente no mercado de trabalho.  

Machado (1998) propõe a articulação entre valores, projetos individuais e coletivos 
considerando que cidadania não implica em aceitar um projeto coletivo independentemente 
dos desejos do indivíduo. Nesse cenário, pode-se inferir que o currículo escolar precisa 
considerar as demandas individuais e dos grupos, valorizando a diversidade, concretizando a 
comunicação intercultural, garantindo a possibilidade de convivência interpessoal. 
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Com base nestas ideias, este artigo se propõe a apresentar e analisar as concepções de 
professoras sobre Cidadania e o modo de sua inserção no currículo.  

 
O caminho percorrido pelo estudo 

 
Para a realização deste trabalho, foram analisados os depoimentos em fórum de 

discussão de professoras dos três primeiros anos do Ensino Fundamental que participavam de 
um curso à distância.  

Estes depoimentos foram produzidos pelas professoras a partir da leitura de um texto 
sobre a temática “Cidadania e Currículo”. Cada uma delas escolheu um assunto que 
identificasse como pertencente à temática e que pudesse ser discutido com as crianças. Além 
de criar um cenário utilizando blocos lego®. Os cenários foram fotografados por elas e 
disponibilizados em um fórum virtual de discussão, juntamente com uma explicação e 
justificativa da escolha. Estas imagens e justificativas suscitaram o debate, mediado pela 
professora/tutora que incentivava a participação por meio de questionamentos e comentários 
que desencadearam a continuidade do diálogo. 

Para a análise foram consideradas a explicitação e justificativa de cada participante 
diante da temática escolhida e do cenário elaborado, bem como o diálogo estabelecido entre 
as professoras.  

 
Cidadania e suas relações com as questões curriculares: as concepções das professoras 

 
Os assuntos escolhidos pelas participantes para abordar a temática Cidadania foram: 

identidade do sujeito, direitos e deveres, inclusão social, preservação do meio ambiente, 
respeito, educação no trânsito e serviços públicos – garantia dos direitos básicos. 

Para a maioria das participantes a ideia de Cidadania é polissêmica e pode ser abordada 
na escola por diferentes vieses, embora sempre articulado com o respeito ao outro.  

Um elemento que apareceu fortemente nos depoimentos das professoras foi: cidadão é 
aquele que cumpre com seus deveres e tem seus direitos garantidos. Sabe-se que as violações 
aos direitos humanos ainda ocorrem e que há relações de poder intrínsecas à concretização 
desses direitos. Contudo, Machado (1998, p. 24) enfatiza que esse aspecto referente a 
cidadania não é suficiente para manifestá-la, afinal, legalmente, todos possuem os mesmos 
direitos e deveres, porém, “restringir a idéia de cidadania à de ter direitos pode significar uma 
limitação da formação do cidadão à vigilância sobre o cumprimento das deliberações da 
DUDH4, ou de outros documentos similares”. 

Para as professoras a criança é um cidadão e precisa compreender que os pensamentos e 
as ações de cada um afetam o outro e também pensar além dos padrões postos. 

Essas concepções são positivas uma vez que possibilitam discutir com as crianças o 
porquê muitas vezes há uma visão negativa diante do “diferente”, o porquê ele é considerado 
                                                           
4 Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
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como um desvio, a ser excluído e/ou modificado diante de critérios que são considerados 
“normais”. E a partir disso falar e refletir sobre os valores, as maneiras de ser, de fazer, de 
pensar, de se comportar pertencentes aos diversos grupos sociais, buscando entender as 
diferenças e as relações que delas emergem e se constroem, inferindo-se que este é um 
caminho para a aceitação da diferença no outro superando as classificações de inferioridade e 
superioridade, conforme nos assessora Moruzzi (2010, p. 11): “utilizar a diferença que 
inferioriza para reafirmá-la e positivá-la”. 

Outro elemento presente nessas concepções é a participação da criança, considerando-a 
como um cidadão que deve ter espaço para tomar decisões na escola. Esta ideia foi discutida 
durante o curso e se baseia em proposição de Sarmento (2003) de pensar as crianças como 
sujeitos que constroem modos próprios de significação do mundo e que, de forma geral, são 
desconsiderados pela escola, sendo ali valorizadas as visões dos adultos sobre as crianças. 

Nesse sentido, o elemento identificado nas concepções das professoras pode ser um 
ponto de partida para solidificar a ideia de que a criança é um cidadão, possui valores e 
saberes próprios que lhe possibilita maior participação na organização curricular.  

Por fim, as professoras consideram que aprender a ser cidadão começa na socialização 
primária e continua na escola. Essa conexão talvez seja possível a partir da proposta de 
Machado (1998): articular valores, projetos individuais e coletivos. Sabendo que isso não está 
isento das relações de poder, é fundamental denunciar as assimetrias que há nelas existem e 
buscar alternativas de ações na educação e na formação de professores. 

 
Considerações 

 
A discussão realizada evidenciou que a articulação entre Cidadania e a ideia de diretos e 

deveres emerge com força no discurso das professoras. Infere-se que é uma concepção de 
cidadania fundada no direito à liberdade individual; o cidadão é visto como aquele que 
respeita e que é respeitado e tem como base seus valores pessoais. 

Por outro lado, verificaram-se em alguns depoimentos indícios de uma concepção de 
cidadania que mostraram a necessidade do professor se atentar para a visão que as crianças 
têm do mundo, bem como que se devem aprender a criar vínculos com as diferenças, 
positivando-as, e não impor formas de ser, de falar, de fazer, de pensar; articulando valores, 
projetos individuais e coletivos. 

Diante disso é imprescindível apontar possibilidades de formação de crianças cidadãs 
implica em pensar na formação de valores, práticas e atitudes que vão além dos conteúdos 
científicos.  

Significa também acolher a perspectiva de que a criança não nasce pronta, acaba, 
determinada. É a partir do brincar, do desenhar, do inventar, da interação com os pares e com 
os adultos que as crianças se relacionam com o mundo e atribuem sentidos próprios a isso, e 
da mesma forma, é a partir do viver cotidiano que aprendem a ser cidadãs.  

Articulando essa discussão com o currículo escolar implica em pensar no domínio de 
instrumentos cognitivos e em valores, práticas e atitudes. Significa, por exemplo, ir além de 
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defender o respeito às diferenças, pregar a proteção do meio ambiente etc. Mas, propiciar a 
materialização de um ambiente que professor/a e crianças questionem: Por que existem as 
diferenças? Quem “produz” as diferenças? Todos são iguais? Por que a atitude de reciclar 
materiais parece vir antes da ideia de reduzir? Por que compro tantas coisas? Por que 
poluímos o meio ambiente?  

Enfim, propiciar a criação de um ambiente no qual as crianças efetivamente 
questionem, participem, levantem suas hipóteses e se envolvam em uma dinâmica de 
investigação e que exercitem a possibilidade de escolha, e de uma vida cidadã dentro do 
espaço escolar, considerando que para isso precisamos dos conteúdos denominados escolares 
e do processo de reflexão diante dos comportamentos e das práticas sociais. 
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UNINDO ESFORÇOS E ROMPENDO MARGENS PARA ALCANÇAR 
PALAVRAS DAQUI E DALI 

Ana Paula Sfair S. de Carvalho1 
Deysiane Teixeira Ferreira2 

Solange da Silva Souza3 
 
A forma como os alunos entram em contato com textos dentro da escola pode definir 

como se dará sua relação com a leitura durante a vida inteira. A partir dessa interação, “a 
criança poderá desabrochar para o mundo dos significados, ou ficar apenas na superfície plana 
das palavras” (BRENMAN, 2012, p.68). A experiência da leitura, quando vivenciada de 
forma lúdica e relacionada a outras formas de arte, como o teatro, o cinema, a música, a dança 
e até mesmo a ‘culinária’, torna o ato de ler ainda mais significativo, algo que se deseja repetir 
muitas vezes ao longo da vida. Partindo dessa convicção, foram desenvolvidas, durante o ano 
de 2013, ações culturais de incentivo à leitura na Escola Municipal República de Portugal, em 
Belém-Pará, que proporcionaram aos alunos momentos de fantasia e descontração no contato 
com os textos literários.  

A elaboração de atividades de promoção da leitura de um texto literário deve ter como 
ponto de partida o propósito de religar a Literatura à arte, que está na sua própria natureza. É 
claro que um texto literário não necessita de atividade que o complemente para ressaltar o 
caráter prazeroso da leitura, porém, explorar as formas de expressão artísticas contidas nele, 
promovendo o diálogo com as variadas linguagens da arte, apresenta-se como um dos 
recursos mais interessantes para a formação de leitores.  

 A união dos esforços entre três professoras, a primeira, responsável pela Biblioteca 
Escolar; a segunda, Mediadora de Leitura; a terceira, titular de uma turma de 2º ano do Ensino 
Fundamental, criou um ambiente propício à promoção de vivências capazes de envolver os 
alunos com o mundo criativo da literatura. O objetivo das ações foi promover o contato dos 
alunos com obras literárias, de forma prazerosa, para que desenvolvessem o interesse pela 
leitura de textos de reconhecimento nacional e também conhecessem um pouco da literatura 
produzida na região onde vivem. 

A turma alvo foi escolhida em razão das constantes visitas que realizava à Biblioteca da 
escola, graças ao incentivo da professora regente Ana Paula, que utilizava o espaço 
denominado “Canto do Conto” para ler sempre uma obra de destaque para os alunos. O 
trabalho foi desenvolvido em duas vertentes. Assim, para o primeiro semestre – palavras dali 
– Monteiro Lobato foi o autor selecionado; no segundo semestre – palavras daqui – as 
atividades foram realizadas a partir da obra de Maria Lúcia Medeiros, escritora paraense que, 
segundo Benedito Nunes, “consegue pescar com a palavra, como disse a milagrosa pescadora 
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de coisas que foi Clarice Lispector, a entrelinha, o que não é palavra” (MEDEIROS 
apud NUNES, 1988, "prefácio"). 

  Monteiro Lobato foi escolhido não só por sua reconhecida importância no cenário da 
literatura, mas também pela existência de um bom acervo de seus livros na biblioteca da 
escola, que necessitava ser divulgado, pois se observou pouco interesse dos alunos por esse 
material. A obra de apresentação foi “Reinações de Narizinho”, lida na biblioteca para a 
turma, durante o horário de mediação de leitura, em parceria com a professora responsável 
por essa tarefa específica.  

A leitura dramatizada apresentou o início da fantástica aventura no Reino das Águas Claras, 
o que aguçou a curiosidade das crianças pelo desfecho da história. Em atividade específica de 
mediação de leitura, outro trecho foi apresentado, desta vez da obra “O Saci”, na qual Pedrinho 
captura um saci que o leva para a floresta e ajuda-o a observar seres folclóricos na segurança do 
oco de uma árvore, estimulando os alunos a partir de seu fascínio por criaturas imaginárias como 
o lobisomem e a mula sem cabeça. A professora titular da turma também trabalhou a obra 
complementar “Visconde todo prosa”, de Sonia Travassos, Editora Globo, 2008, em atividade de 
leitura deleite, com o objetivo de apresentar aos alunos o amor de Visconde pelos livros.  

Em outro momento, aconteceu uma atividade especial e muito diferenciada: a oficina 
culinária Tia Nastácia (Foto1), baseada nos livros de receitas da coleção “Gostosuras do Sítio 
do Pica-pau Amarelo”. Os alunos foram reunidos no auditório da escola, devidamente 
paramentados com toucas, luvas e máscaras. Lá, prepararam receitas que não necessitavam de 
cozimento. Estes textos (receitas) foram previamente explorados em sala pela professora 
titular da turma, que instigou os alunos a identificarem a obra como um livro de receitas. 
Após essa atividade, uma das receitas foi selecionada para análise da estrutura textual e 
exercício de ampliação do vocabulário. Complementando o trabalho, os alunos levaram-na 
para casa e executaram-na juntamente com os pais, os quais foram em busca de outras receitas 
para utilizá-las com suas crianças no aconchego do lar.  

 

 
 

Foto 1: Oficina Tia Nástacia. Arquivo pessoal. 
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Participaram desse momento, além dos alunos da turma, as professoras envolvidas no 
trabalho e alguns alunos do Clube da Leitura, projeto iniciado em 2009 na Escola, que reúne 
vinte alunos de várias turmas, inclusive três alunos da turma alvo, que, após a experiência, 
ingressaram no Clube. As atividades do primeiro semestre, com exceção da oficina culinária, 
foram desenvolvidas com todas as turmas dos Ciclos I e II. 

No segundo semestre, o conto “Chuvas e Trovoadas” da escritora paraense Maria Lúcia 
Medeiros foi o escolhido para a descoberta da literatura daqui (Pará). Neste mesmo período, a 
escola recebeu a Exposição Literária itinerante intitulada “Memória da Literatura do Pará”, 
promovida pelo Sistema Municipal de Bibliotecas Escolares - SISMUBE/SEMEC, que 
percorreu as escolas da Rede Municipal de Belém, com o objetivo de divulgar obras de 
autores paraenses. Uma apresentação artística, elaborada a partir da obra escolhida, foi 
preparada para a culminância das atividades e para a abertura da exposição. Esse trabalho 
mostrou-se muito importante, já que, ao serem questionados se conheciam alguma produção 
literária de autores paraenses, nenhum dos alunos relatou conhecer.  

As atividades realizadas procuraram “extrapolar as amarras do didático, do exemplar e 
do mero informativo. Saltar da obrigação de ensinamento para a noção de fruição, de prazer 
estético” (SISTO, 2012, p. 142). Assim, a partir do texto, elaborou-se uma apresentação, feita 
por alunos da turma alvo, que associou literatura, teatro, dança e música. Ela tornou-se muito 
significativa, pois permitiu vivenciar e explorar ao máximo todas as possibilidades artísticas 
que um texto literário pode oferecer. 

Durante a leitura do texto Chuvas e Trovoadas, as alunas dramatizavam os 
acontecimentos, trajadas de acordo com o período em que se desenvolve o conto. Esta forma 
de apresentação atraiu a atenção de todos os alunos da escola durante a abertura da exposição. 
Completando a atmosfera de encantamento, uma apresentação de dança encerrou a 
apresentação literária, com os alunos usando sombrinhas como adereço e lembrando a todos a 
chuva, tão íntima da alma paraense. 

A coreografia foi construída a partir da música “Felicidade”, de Marcelo Jeneci em 
parceria com Chico César, cuja escolha ocorreu em razão da letra da canção, a qual permite 
um diálogo bastante apropriado com o conto “Chuvas e Trovoadas”, já que ambos atribuem à 
chuva um sentido de atribulação que provoca transformações de vida. 

Além disso, um curta-metragem baseado no referido conto, dirigido por Flávia Alfinito, 
foi exibido durante o período em que a exposição literária sobre autores paraenses esteve 
presente na escola. A exposição foi visitada por todos os alunos dos Ciclos 1 e 2, guiados, 
durante o evento, por alunos do Clube da Leitura.  

Ao final das atividades, a procura por livros dos autores escolhidos, e também de 
autores a eles relacionados, aumentou significativamente. Pode-se dizer que a obra de 
Monteiro Lobato foi redescoberta na Biblioteca, uma vez que em 2012 representavam 31% 
dos empréstimos, já em 2013, após as ações, passaram para 69% dos empréstimos, conforme 
ilustra o gráfico abaixo: 

 



UNINDO ESFORÇOS E ROMPENDO MARGENS PARA ALCANÇAR PALAVRAS DAQUI E DALI 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 419 

 
 

Fonte: Registro de Empréstimos do Acervo da Biblioteca da Escola Municipal República de Portugal nos anos 
de 2012 e 2013. 

 
A busca por obras de autores paraenses tornou-se bastante significativa, passando de 

24% para 76% após as ações da Biblioteca e do SISMUBE/SEMEC. O gráfico abaixo reflete 
este aumento ocorrido de 2012 para 2013. 

 

 
 

Fonte: Registro de Empréstimos do acervo da Biblioteca da E. M. República de Portugal no período de  
21/02 a 07/11/2013. 

 
Assim, a associação entre leitura, literatura, artes e ludicidade favoreceu a comunidade 

escolar, que teve a oportunidade de conhecer os bens culturais que fazem parte do acervo da 
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Biblioteca Escolar, e que pôde reconhecer nesse espaço um ambiente acolhedor para o ato de 
ler. 
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O QUE PROPOR PARA UMA CRIANÇA LER? UM OLHAR PARA O 
PLANEJAMENTO DOCENTE 

Ana Paula Sfair Sarmento de Carvalho1 
Keila Michelle Silva Monteiro2 

Marta Regina Silva Ferreira3 
 
Este trabalho partiu da observação que fizemos de um grupo de professores que 

frequenta encontros de Formação Continuada realizados pela Secretaria Municipal de 
Educação – SEMEC, em Belém do Pará, considerando que, em 2013, o município aderiu ao 
Programa Nacional Pacto pela Educação na Idade Certa – PNAIC e, consequentemente os 
professores alfabetizadores tiveram como foco práticas de leitura, escrita e oralidade nos três 
primeiros anos do Ensino Fundamental. 

Os encontros mensais sempre incluem a construção do planejamento semanal feito pelo 
professor e, chamou-nos a atenção, a prática de uma professora que, desde 2011, vinha 
encerrando o ano letivo com 100% da turma no nível alfabético (FERREIRO; TEBEROSKY; 
1985); com alguns alunos na condição de alfabetizados. Foi necessário, então, nos 
questionarmos o porquê de poucos alunos concluírem o ano letivo alfabetizados, fato 
recorrente em outras turmas do 1º ano. Isso nos levou a buscar nas propostas de atividades de 
leitura dessa professora alguma explicação para esta ocorrência; pois a leitura é uma das 
habilidades fundamentais na construção do indivíduo alfabetizado.  

Segundo Smolka (1989), na alfabetização há um processo em que as práticas de leitura, 
geralmente, partem do uso de textos, frases, palavras, sílabas e letras os quais devem fazer 
sentido para a criança a fim de torná-la uma boa leitora que não apenas decodifica, mas 
compreende o que lê e ainda, conforme Charmeux (1994), se não houver sentido, não se 
constitui numa vivência em que ocorra de fato uma aprendizagem de leitura. Se o aluno não 
vivencia esse processo, poderá terminar o ano letivo alfabético e não alfabetizado.  

Tomamos alguns planejamentos dessa professora como base para, a partir deles, 
observar de que forma um docente organiza a sua rotina de modo a propor intervenções que 
consideramos produtivas na caminhada do aluno que se quer alfabetizado. Portanto, além de 
levantar o questionamento ‘O que propor para uma criança ler?’ visamos enfatizar e/ou 
reorganizar tempo, local e tipo de leitura nas turmas de 1º ano do ensino fundamental.  

Para isso, é importante verificar no planejamento semanal o encadeamento de ideias 
numa sequência lógica de atividades, em que a leitura apareça tanto de forma lúdica como 
para fins didáticos. Diante disso, o professor deve despertar no aluno o gosto e o desejo pela 
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leitura auxiliando-o na elaboração de objetivos e expectativas de leitura, correlacionando a 
realidade do educando com a do texto lido.  

Diante do exposto, as análises a serem realizadas neste estudo são relevantes no sentido 
de permitir um olhar para as práticas de leitura no cotidiano escolar, com vistas a ampliar as 
concepções do ato de ler no espaço escolar. 

 
Leitura na escola: necessidade e desafio 

 
A leitura é necessária para compreensão das informações expressas na sociedade e a 

escola, como espaço de aprendizagens e sistematização dos conhecimentos de modo 
convencional, tem o dever do ensino do registro verbal (principalmente ler e escrever) da 
cultura nos dias atuais. Neste sentido, o ato de ler deve estar presente na rotina de cada aluno, 
pois possibilita acesso aos bens culturais, a compartilhar experiências/conhecimentos, a 
refletir e transformar-se não somente em leitor, mas também em sujeito que interpreta o 
mundo e toma decisões.  

É necessário um olhar mais atento ao espaço escolar, à sua demanda, à realidade de 
cada aluno para que se pense no suporte (dicionários, histórias em quadrinhos, cartazes...) a 
ser utilizado nas leituras, nos locais possíveis, nos momentos em que o ato deve ocorrer; para 
isso o professor deve ser flexível quanto ao seu planejamento de modo a adaptá-lo a situações 
adversas na classe. No caso das escolas municipais de Belém, os alunos, em especial do 1º 
Ciclo veem-se diante de “cantinhos de leitura” e livros nas bibliotecas e salas de leitura, os 
quais podem ser utilizados pelo professor de maneiras diversas, inclusive deslocando-os para 
além da sala de aula.  

 
Lendo os planejamentos 

 
Analisamos três planejamentos semanais, elaborados em tempos diferentes, tendo como 

fio condutor as seguintes questões: (1) que atividades de leitura a professora prevê em seu 
planejamento? (2) em que momento da aula a leitura é trabalhada com os alunos? (3) em que 
lugar na escola a leitura acontece? Passemos aos detalhes de cada um, obedecendo a uma 
ordem cronológica: abril, junho e novembro. 

No planejamento semanal de abril, num primeiro momento, propõe-se a leitura 
silenciosa e coletiva do poema Convite, de José Paulo Paes; depois, individualmente das 
palavras do glossário, sendo estas retiradas deste texto; por conseguinte, a leitura de frases no 
texto. A escolha deste texto contribui para o bom desenvolvimento do processo de leitura 
visto que possui rimas e palavras do universo infantil que permitem ludicidade; além do que 
há muitos substantivos concretos que facilitam a construção de sentido pela criança.  

Em junho, o texto sugerido no planejamento é a letra da canção Garota do Tacacá, de 
Pinduca em que se propõe ler as palavras do título, bem como sílabas e palavras contidas no 
texto. Já a segunda parte refere-se à interpretação de uma receita de bolo, proveniente de uma 
pesquisa realizada pelos alunos sobre comidas típicas, fator que retoma a realidade cultural 
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das crianças. Após a construção coletiva do livro Culinária Paraense, os alunos fizeram leitura 
e análise da receita de bolo de tapioca. É interessante notar o trabalho com poesia e prosa na 
mesma semana, o que permite ao aluno comparar diferentes tipos de texto. 

Em novembro, os dias iniciam com leitura da narrativa O Natal de Marley, de John 
Grogan, a partir da qual desenvolvem-se atividades com diversos gêneros, como bula de 
remédio, história em quadrinhos produzida pelos alunos, bilhete, cartaz, e para isso, as 
estratégias didáticas propostas variaram entre leitura em dupla, individual, silenciosa e 
coletiva. 

Nos três planejamentos há leitura silenciosa e coletiva de texto todos os dias, os quais 
variam entre poesia e prosa. Essa atividade se concentra no primeiro momento da aula e o 
espaço da leitura é delimitado à sala de aula. 

 
Refletindo sobre... 

 
A leitura silenciosa aparece como uma atividade de rotina nos três planejamentos, isso 

nos chamou atenção por ser importante como um momento de reflexão individual do aluno 
sobre aquilo que se lê e isso dará suporte para uma melhor compreensão do texto. Em 
contrapartida, observamos a ênfase da leitura em voz alta na maioria dos planejamentos, a 
respeito disso: 

 
[...] essa atividade, que podemos chamar de “oralização” ou de “decifração 
oralizada”, vai simplesmente tomar o lugar da leitura, e, nas crianças que 
vivem em um meio onde a leitura não existe ou é pouca, vai impedir quase 
que completamente o acesso a leitura verdadeira. Podemos avaliar aqui o 
extremo perigo dessa atividade escolar. E sua presença muito frequente nas 
aulas tem certamente uma boa parcela de responsabilidade no fracasso 
denunciado. (CHARMEAUX, 1994, p.43). 

 
 A autora aponta esta atividade como um dos indicativos para o fracasso escolar no que 

se refere à leitura, e, portanto, consideramos que este pode ser um dos motivos para as 
crianças alfabéticas não terminarem o ano letivo alfabetizadas, uma vez que a leitura se 
restringe a decodificação do escrito e não se expande para a construção de sentido. 

Entre as práticas docentes que contribuem para a eficiência da alfabetização, esses 
estudos apontam, por exemplo, a variação dos procedimentos de ensino da leitura e da escrita, 
a valorização dos conhecimentos prévios dos alunos e o atendimento individualizado àqueles 
com mais dificuldades; além da relação professor-aluno baseada no respeito mútuo e norteada 
pela crença na capacidade dos alunos para aprender, e por expectativas positivas sobre suas 
aprendizagens. 

Embora haja boa densidade didática no planejamento, a leitura deleite, ou seja, sem 
objetivos didático-pedagógico, não foi contemplada, o que consideramos um desafio a ser 
superado, visto que a formação do leitor pressupõe uma imersão consciente nos diversos 
gêneros textuais e habilidade de compreensão leitora. Para além da mecânica gestual de lidar 
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com o objeto livro, e do decodificar as palavras nele impressas, estão as incontáveis 
experiências sensoriais e emotivas.  

 Pensamos a leitura para além da sala de aula e mesmo dos muros da escola, 
favorecendo atividades de leituras em bibliotecas escolares, salas de leitura, e espaços 
informais em que o professor possa ser um mediador que efetivamente proporcione uma 
leitura estimulante, reflexiva, diversificada e crítica. 

Cabe ao professor uma atitude de pesquisa inteligente junto aos alunos, visto que para 
estes, o sentido de determinados textos não é claro, o que pede uma mediação 
problematizadora de modo a tornar o que se lê compreensível “Fica evidente, portanto, que só 
podemos aprender a ler tendo necessidade do que lemos, seja para agir, seja para nos distrair 
ou sonhar”. (CHARMEUX, 1994, p. 89). 

É essencial que o professor, ao planejar as atividades que vai realizar com seus alunos, 
dedique uma parte delas ao desenvolvimento de sua imaginação criadora: que haja espaço 
para a música, o teatro, a dança, o desenho, a pintura, a literatura.  
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A AQUISIÇÃO DA LEITURA: UMA ANÁLISE DOS JOGOS DIDÁTICOS 
DISPONIBILIZADOS PELO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO 

NA IDADE CERTA – PNAIC 

Ana Paula Souza Báfica1 
Jamile de Andrade Barros2 

 Maria Elizabete Souza Couto3 
 

Introdução 
 
A leitura é um processo amplo, de conceitos complexos, que envolvem decodificação e 

compreensão. Para chegar ao domínio da leitura, o sujeito precisa ter acesso a materiais 
didáticos variados e significativos. Entretanto, o material, por si só, não dá conta de garantir a 
efetividade do processo de ensino/aprendizagem, ou seja, em sua escolha devem estar 
embutidas características como: público, nível de ensino, pressupostos teóricos, métodos etc. 
(RANGEL, 2006). 

Nesse sentido, o presente trabalho objetiva analisar os jogos didáticos oferecidos aos 
alunos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa/PNAIC, um programa do 
governo federal que está sendo desenvolvido no município de Canavieiras, Bahia, tendo como 
público os professores e as crianças do 1º ano do Ensino Fundamental. A pesquisa tem caráter 
qualitativo, de natureza documental. Sua fonte de análise e coleta de dados foram os jogos 
que visam contribuir para o processo de aquisição da leitura das crianças. 

Para tanto, esse estudo, encontra-se organizado em três momentos: Uma breve 
fundamentação acerca da importância do jogo na aprendizagem da leitura; a análise dos jogos 
do PNAIC e discussão dos resultados; as considerações sobre as contribuições dos jogos para 
o processo de aquisição da leitura. 

 
O jogo na aprendizagem da leitura 

 
A leitura tem espaço prestigiado nas atividades realizadas na escola e em sala de aula. 

Segundo Solé (1998), ela é o processo por onde podemos chegar à compreensão da língua 
escrita. Uma compreensão que envolve o texto, sua forma e conteúdo, e também, o leitor com 
seus anseios e conhecimentos prévios. Isso acontece, porque saber ler é uma habilidade 
essencial para a vida em sociedade e para o exercício da cidadania.  
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Nessa perspectiva, Solé (1998) afirma ainda, que ler é compreender e interpretar, em 
diversos contextos, de forma autônoma, com diferentes intenções e objetivos. Nessa seara, os 
recursos utilizados, visando contribuir para a aprendizagem da leitura, devem ser escolhidos 
partindo de um planejamento prévio.  

Portanto, ao selecionar esses materiais para ensino/aprendizagem devemos garantir o 
espaço dos jogos de linguagem como fonte de conhecimento e instrumento de aprendizagem. 
Para tanto, Adams (2006) fala que os jogos precisam contribuir para o desenvolvimento da 
consciência linguística das crianças, e, em particular, a consciência fonológica, de forma que 
possam prepará-las, cognitivamente, para a aprendizagem da leitura e da escrita. 

Para Miranda (2013), a utilização dos jogos de leitura pode ser considerada uma experiência 
pedagógica importante para o cotidiano das crianças, pois estimula a cooperação, a interação, a 
formulação de hipóteses, a compreensão do uso das regras em diferenciados momentos, enfim, 
inúmeras possiblidades de desenvolvimento pessoal e social. Portanto, o ato de “jogar”, sejam 
jogos linguísticos ou matemáticos, possui espaço garantido na escola. E essa atividade necessita 
estar assegurada na proposta pedagógica e no planejamento dos professores.  

 
Análise dos jogos e discussão dos resultados 

 
O material de análise é um kit formado por dez jogos, distribuído pelo Ministério de 

Educação (MEC), para as turmas do primeiro ano, que tem por finalidade desenvolver a 
consciência fonológica e auxiliar na construção do sistema alfabético. E estão divididos em 
três blocos: “os que contemplam atividades de análise fonológica, sem fazer correspondência 
com a escrita” (Bingo dos sons iniciais, caça-rimas, dado sonoro, trinca mágica e batalha de 
palavras); “os que levam a refletir sobre os princípios de Escrita Alfabética” (Mais uma, troca 
letras, bingo da letra inicial e palavra dentro da palavra); e “o que ajuda a sistematizar as 
correspondências entre letras ou grupo de letras e fonemas” (Quem escreve sou eu) (BRASIL, 
2012, p.42-43). 

Para análise consideramos as possibilidades de apropriação do sistema de leitura no 
início da escolarização. 

 
1- Jogos didáticos SIM NÃO EM PARTE Observação 

Legibilidade gráfica (textual e 
imagética). 

  X Alguns jogos 
apresentam imagens 
que não estão 
coerentes com o que 
representam. 

Contribui para que os objetivos da 
alfabetização (PNAIC) - leitura - 
sejam efetivados/alcançados. 

  X Não possibilitam o 
desenvolvimento da 
leitura como 
compreensão. 
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Apresenta jogos que possibilitam 
variadas atividades de leitura. 
Enumerá-los. 

X   Decodificação de 
sílabas e palavras; 
leituras de listas de 
palavras; 
desenvolvimento da 
consciência 
fonológica; 
apropriação do 
sistema alfabético. 

As leituras são adequadas à faixa 
etária na qual está destinada. 

X    

A metodologia de leitura indica 
memorização e a aprendizagem 
mecânica. 

 X   

As leituras mobilizam o aluno para 
levantamento de hipóteses e 
pensamento lógico. 

X    Os jogos exigem um 
desenvolvimento 
cognitivo de: pensar a 
sílaba ou letra que 
mais se adeque à 
palavra que está 
sendo formada, e 
outras possibilidades 
para formar palavras. 

Apresenta condições para o 
desenvolvimento da leitura 

  X Para leitura de lista de 
palavras e 
desenvolvimento da 
consciência 
fonológica, sim. 
Porém, não auxilia a 
compreensão global 
de textos. 

Possibilita a progressão no que 
concerne à aprendizagem da leitura 

  X Uma progressão para 
o desenvolvimento da 
consciência 
fonológica, mas não a 
progressão do 
letramento. 

Atende as crianças que ainda não 
sabem ler convencionalmente e as 
que já estão no processo. 

X    
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As regras são claras, precisas e de 
fácil compreensão. 

  X Não possibilitam 
jogar sem mediação 
do professor. 

Possibilita situações de análise 
linguística reflexão e compreensão. 

X   Os jogos são de 
análise linguística. 

Podem ser jogados individualmente 
e em grupos. 

X   Porém alguns jogos 
não são auto-
instrutivos. 

 
Fonte: Organização e dados da pesquisa (2013) 

Os jogos partem de objetivos didáticos que visam: compreender a composição das 
palavras como unidades sonoras que podem ser pronunciadas separadamente; comparar 
palavras quanto às semelhanças dos sons iniciais; perceber que palavras diferentes possuem 
partes sonoras iguais; identificar sílabas como unidade fonológica; desenvolver a consciência 
fonológica, a partir da exploração da aliteração; consolidar correspondências grafofônicas, 
partindo do conhecimento das letras e seus sons (BRASIL, 2012).  

Analisamos doze aspectos relacionados a questões necessárias à escolha desse tipo de 
material. As respostas variaram entre: “Sim”, atende o que é proposto (tivemos seis (06) 
respostas, as quais estão relacionadas à variedade, adequação da faixa etária, desenvolvimento 
do pensamento lógico e levantamento de hipóteses, atendimento de diferentes níveis de 
leitura); “Não” (tivemos uma (01) resposta que foi concernente à aprendizagem mecânica e 
atividades de memorização); “Em partes” (tivemos cinco (05) respostas e estas foram nos 
aspectos legibilidades gráfica e imagética, atendimento dos objetivos do PNAIC, 
desenvolvimento e progressão na aprendizagem da leitura e clareza nas regras, tornando-as de 
fácil compreensão).  

Esse resultado evidencia que os jogos do PNAIC são importantes para desenvolver a 
consciência fonológica e para a decodificação, aspectos necessários à aprendizagem da leitura 
(ADAMS, 2006). No entanto, somente esses aspectos, não desenvolvem a leitura como 
compreensão, não forma o leitor que entende o sentido global do texto. Porém, esse não é o 
único material para ser utilizado nas salas de primeiro ano, pois contamos também com o 
livro didático, com literaturas, além de outros materiais que fazem parte do ambiente 
alfabetizador (cartazes do alfabeto e do nome, alfabeto e silabário móvel, etc). 

Por isso, do material que foi analisado, ficou clara a sua importância para o processo de 
ensino/aprendizagem da leitura, visto que nessa fase escolar, necessitamos dar ênfase ao 
trabalho de desenvolvimento da consciência fonológica.  

 
Considerações Finais 

 
O desafio da escola na atualidade, em especial dos anos iniciais, começa a dar sinais que 

o material utilizado pelos alunos necessita estar sempre sendo atualizado, adequando-se à 
realidade de cada sala de alfabetização. 
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Com a análise, verificamos que o material contribui para a consolidação do sistema 
alfabético, uma vez que contempla atividades de desenvolvimento da consciência e análise 
fonológica, como proposto por Adams (2006) e Miranda (2013) em pesquisas sobre o 
processo de aquisição da leitura. Por fim, observamos que estes tipos de jogos auxiliam nas 
resoluções de problemas e oportunizam o ensino do sistema de notação alfabética, aspectos 
que são importantes para aprender a ler. 

No entanto, poderíamos ampliar esse kit, incluindo novos jogos como: completando 
músicas populares; rimas com poemas, canções e versos; listas de palavras que tenham um 
mesmo campo semântico, pois ampliaria o repertório de conhecimento e as possibilidades 
para aquisição da leitura enquanto construção de sentido. 

  
Referências 
 
ADAMS, M. J. et al. Consciência fonológica em crianças pequenas. Porto Alegre: Artmed, 
2006. 
 
BRASIL. Pacto nacional pela alfabetização na idade certa: planejamento escolar: 
alfabetização e ensino de língua portuguesa: ano 1: unidade 2. Brasília: MEC, SEB, 2012. 
 
MIRANDA, S. de. Oficina de ludicidade na escola. Campinas/SP: Papirus, 2013. 
 
RANGEL, E. de O. A escolha do livro didático de Português. Belo Horizonte: Ceale, 2006. 
 
SOLÉ, I. Estratégias de leitura. Tradução Claudia Schilling. Porto Alegre: ArtMed, 1998. 



 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 430 

DA EXTRAPOLAÇÃO DAS MARGENS AO OLHAR SEM MARGENS – 
LEITURAS DO (IN)VISÍVEL NA FOTOGRAFIA CONTEMPORÂNEA 

Ana Paula Trindade de Albuquerque1 
 

[...] Faziam horas que procuravam uma sombra. A 
folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos 

galhos pelados da catinga rala. 
 
No primeiro parágrafo, do primeiro capítulo, do livro Vidas Secas de Graciliano Ramos, 

a paisagem e os personagens se misturam, como se um dependesse do outro para viver, como 
se um desafiasse o outro a viver, sentimentos que atravessaram muitas das obras do autor. 
Assim também é o trabalho de Tiago Santana, fotógrafo nascido nas mesmas terras do 
escritor, que no seu livro, O chão de Graciliano, desliza as palavras literárias e “traça” o chão 
de ambos fotograficamente; da mesma forma que o escritor, pessoas e paisagens se 
confundem, se constituem sertão. E se o sertão de Graciliano se apresenta em tons de verde e 
avermelhado, em cores quentes que nos permite quase sentir as quentes temperaturas, o sertão 
de Tiago é apresentado em preto e branco. A ausência das cores quentes, típicas do sertão, 
ressalta texturas/tessituras: da pele, da terra, dos detalhes, dos contrastes que só são revelados 
em tons de cinza. E assim as histórias são contada a partir de outro código, composto por 
outros elementos: o da imagem.  

Sobre o livro, este também tem como autor Audálio Dantas, jornalista que cuida do 
levantamento histórico da vida de Graciliano e dos textos sobre a trajetória do Projeto que dá 
nome ao livro, ou seja, é o “cuidador das palavras escritas”. O enfoque do projeto O Chão de 
Graciliano é a fotografia, e os textos contidos no trabalho oferecem ao leitor uma outra 
dimensão de leitura, implicando-o à história de Graciliano e do projeto, à motivação para a 
captura das imagens, ao entendimento da vida de Graciliano e sua representação nas cidades 
do sertão, elementos que estão implicados no resultado fotográfico, nas escolhas dos “chãos” 
fotografados. As imagens são constituídas de forma que literatura e fotografia dialoguem, mas 
que cada uma siga seu caminho, o livro é rico se entendermos a história de Graciliano e 
implica-las na leitura da obra fotográfica, mas, continua sendo rico, ainda que esvaziado de 
sua principal motivação, que é o representar imageticamente o chão de Graciliano Ramos, 
pela força que as imagens trazem, pela concepção a partir de uma estética moderna e de como 
o livro constitui, contemporaneamente, uma história de sertão. 

A abordagem imagética, escolhida por Santana, tem suas raízes nas concepções 
contemporâneas da representação fotográfica, e, o chão que Graciliano Ramos tão bem 
conheceu e escreveu, é representado por 70 fotografias que, numa leitura das imagens, 
percebemos, para além da atualização da estética da fotografia, que o trabalho toca, de certa 
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forma, na abordagem em que Graciliano nos apresenta seus personagens. A maioria das 
imagens tem o humano e o animal do sertão representados e, se nos livros de Graciliano, há 
personagens sem um nome próprio, nas fotografias esses novos personagens tem suas faces 
borradas. Uma característica do trabalho de Santana, é que este nos leva a adivinhar vultos e 
tecer histórias para além da margem da fotografia impressa. As pessoas são retratadas, como 
já dito, borradas, pelo uso de baixa velocidade para a captura da imagem, deixando o que está 
parado nítido e borrando o movimento. As pessoas são apresentadas também, com cortes, 
corpos pela metade, objetos que a atravessam em primeiro plano, pessoas em ambientes com 
baixa luminosidade, propositalmente escurecidas, e, em algumas fotos, o fotógrafo nos 
apresenta sombras, indícios de que ali, possivelmente, tinha uma pessoa. 

Assim, os seres vivos no livro O Chão de Graciliano, ficam na margem do 
aparecimento, são borrados, escurecidos, apagados, debruçando-se em uma leitura, poderia-se 
dizer que há uma espécie de silêncio na obra, mas um silêncio tal e qual escreveu Orlandi 
(2007, p.24): um silenciamento fundador, aquele que produz sentido “aquele que existe nas 
palavras, que significa o não-dito e que dá espaço de recuo significante, produzindo as 
condições para significar”, neste caso, deslizando das palavras para a imagem o conceito de 
silêncio, a leitura é de que a abordagem de representação das pessoas, ou das paisagens, nos 
leva para o além do espaço imagético, provocando-nos a um recuo próprio para elaboração do 
entendimento. Como aborda Orlandi (2007, p.13), esse momento é “a “respiração” da 
significação; um lugar de recuo necessário para que se possa significar, para que o sentido 
faça sentido. Reduto do possível, do múltiplo, o silêncio abre espaço para o que não é “um”, 
para o que permite o movimento do sujeito”. E esse é um movimento de leitura necessário a 
fruição e entendimento da obra de Santana. 

Com a adoção de tal estética fotográfica Tiago Santana extrapola as margens da 
fotografia clássica, em certa medida, rompe com as formas de sua representação. Para Roland 
Barthes (1984, p.129), “toda fotografia é um certificado de presença” e em seu livro, a 
Câmara clara, nos apresenta a fotografia como registro “do que foi” e “do que ali esteve”, 
assim, com o verbo no tempo passado: em determinado lugar, uma determinada situação, um 
registro “fiel” dos momentos que podemos reviver através da fotografia, uma presentificação 
do passado, uma comprovação da existência de algo. A fotografia nasce com essa 
responsabilidade, e esta condição, pode-se dizer, perdura até os dias de hoje. Paralelo a isso, a 
fotografia também nasce na condição de arte, da experimentação da ficção e no exercício de 
novas técnicas e abordagens de representação, o que influenciará a fotografia dos dias atuais. 
Sobre a fotografia como o “certificado de presença”, na obra de Santana, como em toda a 
fotografia produzida por quem quer que seja, a presença existe, há um registro de algo, mas a 
representação de realidade é modificada. Na contemporaneidade, cada vez mais, o 
compromisso imposto, generalizadamente, pela fotografia clássica aos fotógrafos: do regime 
de verdade e registro da realidade; são deslocadas para uma estética que dá lugar a outras 
formas de apresentação da realidade, materializando, inclusive, a presença das ausências, ou 
mesmo, permeando-as de presenças incompletas, como é o caso das fotografias de O Chão de 
Graciliano. 
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Assim, ler a fotografia contemporânea, é entender que esta, busca extrapolar ainda mais 
as margens de uma representação, dita fiel, da realidade, evidenciando um jogo do 
visível/invisível e provocando leituras para além do espaço imagético. Como escreveu Rouillé 
(2009, p.71-72) 

 
Na filiação teórica de Górgjas, e na situação contemporânea das imagens, 
diremos que a fotografia, por documental que seja não representa o real e 
não tem de fazê-lo; que ela não ocupa o lugar de uma coisa exterior; que ela 
não descreve. Ao contrário, a fotografia, como o discurso e as outras 
imagens, e segundo meios próprios, faz existir: ela fabrica o mundo, ela o 
faz acontecer. Enquanto a ontologia e o empirismo de Barthes vão da coisa à 
imagem, o procedimento antirrepresentativo (que vai da imagem à coisa) 
tenta não sacrificar as imagens em função dos referentes, e de reconhecer a 
capacidade das fotografias de inventar mundos.  

 
Na obra de Tiago Santana, essa “reinvenção do mundo” é também uma “reinvenção do 

chão de Graciliano”, é nos oferecer uma outra forma de ver o sertão. É uma obra que não se 
propõe a ser um registro ou documento do Nordeste Brasileiro. Como nos livros de 
Graciliano, ela se propõe a ser uma obra de arte, onde realidade e ficção se confundem, ambas 
fingidoras, ambas traçam realidades, tal qual na vida cotidiana, nos conferindo múltiplas 
leituras. 

É interessante que a leitura da fotografia seja lida por esse viés, e é preciso que sua 
fruição, cada vez mais, se dê na “contemplação-ação” com escreveu Bakhtin (2003, p.23), 
uma contemplação “ativa e eficaz”: 

 
Eu devo entrar em empatia com esse outro indivíduo, ver axiologicamente o 
mundo de dentro dele tal qual ele vê, colocar-me no lugar dele e, depois de 
ter retornado ao meu lugar, contemplar o horizonte dele com o excedente de 
visão que desse meu lugar se descortina fora dele, convertê-lo, criar para ele 
um ambiente concludente a partir desse excedente da minha visão, do meu  
conhecimento, da minha vontade e do meu sentimento. 

 
A leitura da fotografia é o encontro com o outro, a leitura da fotografia contemporânea, 

seus silêncios, vazios, extrapolações, é um exercício de penetrar ainda mais no mundo do 
fotógrafo, no olhar deste, e dele ser cúmplice, ser crítico, entender seu desejo e, como 
espectador, cruzar pontos de vista de si com o dele. E o mundo hoje, é cada vez mais 
imagético. Susan Sontag (2004), no livro Sobre fotografia, já nos provoca sobre o consumo 
de câmeras, o consumo cada vez maior de imagens. É preciso lê-las, e é preciso que o olhar 
extrapole as convenções e o condicionamento. É preciso ver além do que foi apresentado, este 
é um provocador convite da fotografia contemporânea, um provocador convite que Tiago 
Santana nos faz em suas imagens sobre o chão de Graciliano. 
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FOTOGRAFIA: RECURSO PEDAGÓGICO NA FORMAÇÃO EM SERVIÇO 
DE EDUCADORES DE CRECHE 

Ana Rosa Costa Picanço Moreira1 
 

No fundo a fotografia é subversiva, não 
quando aterroriza, perturba ou estigmatiza, 

mas quando é pensativa. 
Roland Barthes 

 
A epígrafe que inaugura este texto nos convida a desconfiar daquilo que é habitual e a 

buscar nas entre-imagens pistas para forjar novos/outros sentidos sobre a realidade visível. É 
nessa direção que pretendemos abordar a fotografia: não como técnica capaz de capturar a 
realidade, mas, sobretudo, como meio de produção de realidade. Sendo a fotografia um modo 
de produção de significações, interessa-nos pensá-la também como recurso pedagógico na 
formação de educadores de creche servindo de mote para repensar práticas educativas 
naturalizadas e transformá-las a partir da reflexão crítica e coletiva.  

 
A fotografia e a produção de realidade 

 
Com o advento das tecnologias de comunicação visual na modernidade, a fotografia 

possibilitou a emergência do mundo imagem (SONTAG, 2004), isto é, o mundo traduzido em 
imagens. O mundo moderno “[...] prefere a imagem à coisa, a cópia ao original, a 
representação à realidade, a aparência ao ser [...]” (SONTAG, 2004, p. 169), substituindo o 
mundo real pelo mundo imagem. A verdade deixa de ser o fato em si para ser a imagem que o 
representa. A valorização da imagem em detrimento ao fato em si faz com que a nossa 
percepção e concepção de mundo seja fortemente de cunho imagético. 

Compartilhamos com Lisboa e Pires (2010) a ideia de que a fotografia expressa modos 
de interpretação do mundo com base em aspectos subjetivos e sócio-históricos das pessoas 
que a produzem. A fotografia, portanto, é prenhe de intenções e significados - “[...] não 
fotografamos apenas com nossa máquina, mas sim com toda nossa cultura e nossa visão de 
mundo (ideológica ou utópica) (LISBOA; PIRES, 2010, p. 78). Nesse sentido, a fotografia 
constitui-se numa narrativa potente de expressão de ideias e posicionamentos políticos e 
ideológicos. 

Conforme Sônego (2010), uma abordagem crítica da fotografia vai além do produto 
final; ela inclui os interesses de sua produção, circulação e recepção das imagens, e procura 
conhecer os significados que surgem da narrativa visual. 

                                                           
1 Doutora em Educação; Universidade Federal de Juiz de Fora; Juiz de Fora, Minas Gerais. E-mail: 
ana.moreira@ufjf.edu.br. 
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Sob o signo da perspectiva histórico-cultural, assentada no pensamento de Lev 
Vygotsky (1984), entendemos que a fotografia constitui-se numa linguagem, a qual cria 
formas de interação do homem com sua realidade e de produção de sentidos sobre essa 
realidade. Nessa perspectiva, a fotografia se constitui como elemento mediador da relação 
homem-realidade a qual transforma a realidade e o próprio homem. Ou seja, ela é um meio de 
intervenção na realidade; de significar a realidade.  

De acordo com Justo e Vasconcelos (2009), a fotografia tem o intuito de dar 
visibilidade ao recorte da realidade que o autor selecionou para capturar, construindo sentido 
para aquilo que até então era despercebido. Portanto, o sentido não está contido na imagem 
em si, mas, ao contrário, ele só pode ser concebido na relação entre indivíduo e imagem. 

 
A pesquisa empírica 

 
Partindo dessas ideias, discutimos uma pesquisa-intervenção desenvolvida em uma 

creche pública do município de Juiz de Fora, Minas Gerais, que utilizou a fotografia como 
técnica de produção de dados e recurso pedagógico no contexto da formação em serviço de 
educadores. Lisboa e Pires (2010) valorizam o uso da fotografia no processo educativo 
destacando o potencial dos recursos imagéticos. 

A pesquisa empírica ocorreu durante os meses de abril a junho de 2013, e contou com a 
participação de seis educadoras que trabalhavam nos berçários 1 e 2 (agrupamentos de 
crianças de 4 a 24 meses de idade). Buscamos problematizar a organização espacial dos 
ambientes de referência mediante a discussão de fotografias.  

Foram planejados dois momentos interdependentes: (1) produção de imagens pelas 
educadoras; e (2) análise e discussão dessas imagens e da linguagem fotográfica como recurso 
pedagógico.  

No primeiro momento, denominado “oficina de autoria de imagens”, as educadoras 
foram convidadas a produzir dez fotos das salas de atividades. No segundo momento, 
chamado “sessão reflexiva”, foram desenvolvidas quatro ações reflexivas que constituem a 
pesquisa crítica colaborativa (PCCol) (MAGALHÃES, 2010): descrição, informação, 
confronto e reconstrução.  

As oficinas tiveram o intuito de desenvolver a produção/construção de um “objeto” que 
materializasse a temática da sessão reflexiva a ela vinculada. As sessões reflexivas 
constituem-se em espaços de problematização e discussão coletiva visando a desnaturalização 
do que é habitual ou familiar. Segundo Szundy (2005, p.90), “[...] as sessões reflexivas são 
contextos de criação de oportunidades de construção de significados sobre a prática docente 
em colaboração com um pesquisador externo e se caracterizam como sessões de discussão”. 

Na oficina, as educadoras foram incentivadas a produzir dez fotos dos ambientes de 
referência (salas de atividades), utilizando a câmera digital da creche2, durante uma semana. 

                                                           
2 A câmera digital é utilizada para os registros diários e também das festividades, apresentações das crianças etc. 
No entanto, algumas educadoras produziram as fotos com a sua própria câmera ou com seu celular.  
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De acordo de Santaella (1998), o ato fotográfico é a expressão visual de um autor, com 
significados desconhecidos até para ele mesmo. Como forma de expressão visual daquele que 
fotografa, as fotos não dizem do mundo em si, mas sobretudo permitem-nos conhecer como o 
autor vê o mundo. 

O resultado foi a produção de imagens dos ambientes nas quais as crianças apareciam 
interagindo com seus pares em brincadeiras diversas.  

Para a sessão reflexiva, as educadoras foram solicitadas a apresentar as fotos e as 
descrevê-las criando um título para cada uma e justificando-os. Em seguida, pedimos que elas 
selecionassem quatro fotos que pudessem representar esses ambientes. As fotos produzidas 
pelas educadoras mostravam as crianças interagindo com os aspectos físicos dos ambientes, 
sobretudo desenvolvendo atividades dirigidas pelo adulto. As educadoras explicaram que os 
espaços da creche só têm sentido quando vivenciados pelas crianças, e analisaram cada foto 
considerando as transformações espaciais produzidas pelas próprias crianças. Os elementos 
espaciais foram problematizados no que se refere às relações existentes entre os arranjos 
espaciais e as práticas pedagógicas. Na visão das educadoras, a pouca quantidade de 
brinquedos e mobílias dificulta a organização de ambientes mais interessantes às crianças. Por 
outro lado, compartilham a idéia de que o ambiente da criança pequena requer a área central 
da sala vazia para evitar tombos e machucados. Por essa razão, as salas de berçário 
apresentavam o tipo de arranjo espacial aberto, isto é, uma organização espacial cuja 
estruturação se limita aos contornos do ambiente, por elementos arquitetônicos e não 
arquitetônicos, como mobília, equipamentos, murais etc.  

As narrativas das imagens e das palavras possibilitaram a emergência de discussões e 
reflexões férteis sobre os aspectos físicos do ambiente, contribuindo para a construção 
coletiva de novas/outras significações para aquilo que se encontrava naturalizado. A 
experiência de autoria possibilitou que as educadoras entrassem em contato com a sua 
percepção de mundo, ressignificando vivências e maneiras de agir no mundo. 

Retomando as etapas de produção dos dados, a oficina de autoria de imagens revelou o 
olhar sensível das educadoras para o espaço como elemento relacional, visto que em todas as 
fotos encontrávamos as crianças interagindo entre si e com os elementos físicos dos 
ambientes. Igualmente, pudemos perceber como os ambientes iam sendo 
transformados/recriados pelos adultos e pelas crianças, de acordo com as propostas e as 
rotinas da creche e também com as preferências das crianças, que faziam o movimento de 
resistência recriando os ambientes. Confrontamos imagens e relatos com a perspectiva 
histórico-cultural asseverando a idéia de espaço como processual e, portanto, em permanente 
transformação. 

 
Considerações finais 

 
O estudo demonstrou que a fotografia se constitui num potente recurso na formação de 

educadores, contribuindo para desenvolver um olhar sensível ao universo infantil e repensar 
as práticas naturalizadas. 
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Esperamos que essa experiência possa auxiliar nos projetos de formação docente que 
concebem os educadores como coprotagonistas do processo de construção e transformação de 
saberes e práticas educativas.  
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LEITURAS SEM LETRAS: TRILHA SENSITIVA 

Ana Selma dos Santos Laurindo 
 

Se Existirmos - a que será que se destina?  
Caetano Veloso 

 
O Estágio de Educação Infantil durante o meu curso de pedagogia se concretizou como 

um momento em que algumas questões a respeito da prática pedagogica, referentes a período 
da educação básica, se fizeram presente: como ser professor sem dar aulas? E quando 
sabemos que seremos educadoras/es de crianças de 0 a 3 anos? Como propiciar as crianças 
pequeninas um desenvolvimento social saudável e “completo”, sem deixarmos que a rotina 
proposta traduza-se em simples cuidados? Instigada por estas indagações levantadas pelas 
colegas de sala que realizavam o estágio em conjunto comigo construo este ensaio poético 
tentando responder tais questões, embasando a minha argumentação na vivência apresentada 
em um seminário realizado durante a disciplina. 

Quando pensamos a educação de crianças bem pequenas, logo ligamos a ideia que estas 
devem ser somente repleta de cuidados, contudo me questiono: que cuidado é esse? É 
somente limpar e dar comida? A minha experiência enquanto docente e estudante de 
pedagogia me faz afirmar que a educação de bebês exige um cuidado que deve ser sofisticado 
direcionado e específico. Cuidado que deve ir além da troca, da alimentação e do descanso. 

Como afirma Nolte ( 1999) as crianças pequenas mostram-se particularmente sensíveis 
à maneira como dizemos as coisas e são muito afetadas por ela, o que demonstra a 
sensibilidade infantil para o mundo que a rodeia. Gabriel de Andrade Junqueira em seu livro 
“Linguagens Geradoras” fala das linguagens que geram todo desencadeamento do 
desenvolvimento infantil, a qual inicia com a linguagem escolhida pela professora ao deparar-
se com a lista dos nomes das crianças as quais farão parte da turma, e através de pesquisas em 
arquivos da escola, etc. Também as diversas linguagens que surgirão a partir do primeiro dia 
de aula com a interação professora-aluno, aluno-aluno. Exemplifica, classificando-as em 
linguagens verbais e linguagens não verbais. 

Os bebês não possuem arquivos palpáveis a serem pesquisados. O possível para 
educadoras pesquisarem é a ficha de inscrição preenchida pelos pais no momento da 
matrícula. Quando trabalhamos com bebês precisamos estar aptas a compreender suas 
diferentes linguagens, para assim atingirmos o objetivo de proporcioná-los uma 
“experienciação” do mundo. Atentarmos aos olhares, aos resmungos, aos choros, aos sorrisos, 
é um bom começo no lidar com crianças tão pequeninas. 

Ser professora e não dar aula significa oferecer a estas crianças, o que temos de mais 
sofisticado, mais polido, mais verdadeiro. Por isso é que para fazermos bem nosso papel de 
educadoras (es) de educação Infantil, e mais, educadoras de seres tão especiais, faz-se 
necessário, descer do salto, sentar no chão e nos permitirmos ser crianças, sentir com a mesma 
essência que já utilizamos um dia, sem esquecer a responsabilidade que é tamanha. 
Considerando que a correria diária e os percalços da vida nos impedem de atentarmos ao 
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simples que nos é oferecido, e nem sempre nos permitimos explorar o mundo que nos rodeia 
com olhar de criança.  

Neste sentido, a Trilha Sensitiva exposta durante a disciplina de estágio em educação 
infantil surgiu com intuito de mostrar às colegas de estágio, também outros adultos, a 
diversificação de atividades que podemos trabalhar com os bebês. Este instrumento 
pedagógico para nós educadoras que trabalhamos com Educação Infantil, como para qualquer 
adulto, nos permite a experiência de novas vivencias, a sensação de enxergarmos não apenas 
com os olhos, voltaremos a sentir além do que os olhos podem ver... Já disse o poeta: “... o 
essencial é invisível aos olhos”. (SAINT-EXUPÉRY, 2007, p. 72). 

É como se despertássemos de um sono profundo. Partindo do princípio que para 
defendermos deste sono precisamos vivenciar, acreditar e compartilhar com as crianças todo o 
tempo que estamos com elas. A Trilha nos fará compreender melhor os bebês e os seus 
sentimentos, seus medos, seus anseios, sua forma especificada de enxergar o mundo e suas 
diversas descobertas. 

Sabemos que as crianças pequeninas nascem sendo “Simplesmente Crianças” e assim 
devem ser tratadas, ou melhor, “como as estrelas no céu, todas são especiais”. Brancas ou 
negras, ricas ou pobres, intelectuais ou ignorantes, feias ou bonitas, são crianças e precisam 
ser consideradas como tais. 

Crianças com sede de crescer, de aprender, de amar, de brincar, de descobrir, de criar, 
de observar, de cuidar, de explorar, de ser criança...  

E por isso lembro o que Janusz Korczak em seu livro “quando eu voltar a SER criança” 
escreveu aos adultos: 

 
Vocês dizem:  
- Cansa-nos ter de privar com crianças. 
Tem razão. 
Vocês dizem ainda: 
- Cansa-nos, porque precisamos descer ao seu nível de compreensão. 
Descer, rebaixar-se, inclinar-se, ficar curvado. 
Estão equivocados. 
- Não é isto o que nos cansa, e sim, o fato de termos de elevar-nos até 
alcançar o nível dos sentimentos das crianças. 
Elevar-nos, subir, ficar na ponta dos pés, estender a mão. 
Para não machucá-las.( KORCZAK , 1981,p.11) 

 
Diante disso só resta torcer para que todas nós que lidamos com estas crianças 

pequeninas saibamos respeitar e “polir” tal matéria prima que temos em mãos, e para isso 
precisamos de muito carinho e compromisso. 
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AQUISIÇÃO DE LEITURA EM LINGUA INGLESA POR ALUNOS DE 
CURSO DE LETRAS 

Ananias Agostinho da Silva1 
 

Introdução 
 
Uma das principais exigências requeridas do profissional egresso de curso de Letras 

com habilitação em línguas estrangeiras é ter competência para ensinar aos alunos do ensino 
fundamental e médio as habilidades de leitura e compreensão (interpretação) textual. 
Assegurar esta competência na formação destes profissionais tem sido um dos principais 
desafios dos cursos de Letras de universidades brasileiras, conforme apontam em seus 
projetos políticos pedagógicos de cursos (cf. projeto político pedagógica da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e da Universidade Estadual do 
Ceará (UECE)).  

Considerando esses fatores, e por ocuparmos uma posição de educadores que trabalham 
com formação de professores de línguas, nos esforçamos neste trabalho em conhecer e 
compreender que dificuldades são frequentemente apresentadas por alunos formandos de 
curso de Letras – com habilitação em língua inglesa – da Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte, na aquisição da habilidade de leitura em língua inglesa, buscando discutir 
possibilidades de correção destas dificuldades na academia, tendo em vista o aprimoramento 
da aprendizagem da língua estrangeira e, em consequência disso, a oferta de um ensino de 
qualidade na educação básica.  

Para isso, retomando, especialmente, referenciais da Análise do Discurso de orientação 
francesa (CORACINI, 1995; GREGOLIN, 2003) e proposições da Linguística Aplicada 
(KATO, 1985; MOITA LOPES, 1996), tomamos como corpus de análise discursos dos 
formandos sobre o ensino e sobre a aula de língua inglesa, registrados em diários de bordo 
que focam especificamente as experiências de leitura destes sujeitos com textos escritos em 
língua inglesa durante o curso de licenciatura. Estes diários foram produzidos durante a 
disciplina de Língua Inglesa VI, momento em que se propõe o aprofundamento do estudo das 
habilidades linguísticas adquiridas durante a realização do curso.  

 
Concepções de leitura: um enfoque discursivo 

 
Acompanhando os trabalhos de Kato (1985) e Coracini (1995), dizemos que o modo 

como o texto é explorado nas aulas de leitura é influenciado pela maneira como se 
compreende a própria atividade de leitura. Dentre as várias possibilidades de compreendê-la, 

                                                           
1 Doutorando em Estudos da Linguagem; Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Natal, RN. E-mail: 
ananiasgpet@yahoo.com.br. 
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e pensando especificamente na leitura de língua estrangeira, as autoras apontam três modelos 
de leitura: o modelo ascendente (bottom-up), o descendente (top-down) e o interativo. No 
modelo ascendente, o foco da leitura está centrado no texto e as unidades de sentido ali 
presentes devem ser decodificadas. O modelo descendente, por sua vez, sugere a existência de 
esquemas cognitivos que possibilitam ao leitor o reconhecimento de padrões e estruturas de 
conhecimento, que são formados com base no conhecimento prévio. Neste modelo, 
diferentemente do anterior, o leitor é a fonte do sentido e o texto serve para confirmar as 
hipóteses provenientes das inferências que o leitor faz a partir de seus esquemas. Finalmente, 
no modelo interacionista, a leitura é vista como sendo uma atividade comunicativa, pois 
centra seu foco na interação texto-leitor.  

Entretanto, conforme critica Moita Lopes (1996, p. 139), o modelo interacional não 
considera a leitura como um ato comunicativo a partir da perspectiva de como a linguagem é 
usada na interação, além de desconsiderar aspectos sociais e psicossociais envolvidos no 
processo de leitura. Ele sugere então que o modelo interacional seja complementado com 
questões de análise do discurso, “teoria que entende que o texto é uma unidade recuperada do 
processo real de negociação do significado entre participantes, nesse caso, leitor e escritor, em 
uma interação comunicativa”. O autor propõe um modelo interacional que considera que a 
leitura não ocorre em um vácuo social e que busca desenvolver a consciência crítica de como 
a linguagem reflete as relações de poder na sociedade. Ele acrescenta à concepção 
interacional de leitura o aspecto social do discurso. O texto é efeito de sentidos entre 
locutores, o que implica dizer que, retomando Gregolin (2003), os sentidos não estão só nas 
palavras, nos textos, mas também estão na relação com a exterioridade, nas condições em que 
eles são produzidos. 

As condições de produção ou condições históricas de produção dos textos-discurso 
compreendem, dentre outros aspectos, os interlocutores, a situação, e também a memória (o 
interdiscurso), como parte constitutiva dos discursos. A memória discursiva coloca à 
disposição do sujeito vários discursos outros que influenciam na produção de seu discurso, 
afetam o modo como esse sujeito constrói sentido em uma dada situação de comunicação. 
Assim, todo discurso resulta de uma infinidade de outros discursos e se constrói a partir de 
determinadas condições de produção.  

 
Dificuldades de aprendizagem da leitura 

 
Analisando os diários elaborados por alunos de curso de Letras (língua inglesa), várias 

dificuldades foram apontadas, sendo mais recorrentes aquelas relacionadas ao vocabulário e à 
estrutura da língua. Por não conhecerem o léxico da língua, os alunos necessitam, com 
frequência, do dicionário, o que torna o processo de leitura mecânico demais, uma vez que 
ocorre através da tradução palavra por palavra. Trata-se de uma prática de leitura baseada no 
modelo ascendente, no qual se busca reconhecer o significado e o sentido das unidades 
lexicais presentes no texto.  
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O vocabulário é a minha maior dificuldade. São muitas as palavras da língua 
pra gente aprender e decorar o significado. Mais o pior disso tudo é que tem 
palavras que possuem mais de um sentido, ai fica difícil identificar qual o 
certo. Por isso, precisa sempre do dicionário, para ir lá procurar cada palavra 
e montar o texto (Diário 05).  

 
Ocorre que o ensino de leitura parece estar focado no vocabulário da língua e não na 

compreensão leitora. Ora, não se aprende vocabulário apenas a partir de listas de palavras e 
seus respectivos significados. Vejamos os dois exemplos a seguir:  

 
She likes to play the piano – Ela gosta de tocar piano 
He likes to play basketball – Ele gosta de jogar basquete. 

 
O verbo play pode significar ações diversas: tocar e jogar, por exemplo. Ora, só é 

possível compreendê-lo, portanto, dentro de um contexto (ou cotexto) onde o verbo é 
utilizado. Assim, sabe-se que não é possível jogar piano ou tocar basquete. É preciso levar em 
contato as condições de produção do enunciado para que o leitor possa identificar qual o 
significado do verbo em cada sentença.  

Uma mesma palavra do português pode designar situações: O porco está assado – O 
porco está no chiqueiro. Em inglês, as duas situações são designadas por palavras diferentes. 
Se o porco (animal) estiver vivo é pig, caso preparado para comer é pork.  

Os problemas relacionados à estrutura da língua, como dito, também foram 
frequentemente citados nos diários dos alunos:  

 
O modo como as palavras são postas na frase é bem diferente do português. 
Por exemplo, aqui a gente diz cachorro-quente. Em inglês, o quente, o 
adjetivo, vem primeiro, hot-dog (Diário 09).  

 
A estrutura organizacional do inglês diverge do português e, muitas vezes, os alunos 

não atentam para isto. Eles não conseguem identificar com facilidade que palavras ou 
expressões funcionam como sujeito ou predicado de uma sentença. A ordem de colocação dos 
objetos em inglês também difere do português. Em sentenças que apresentam dois objetos 
(um direto e outro indireto), o objeto indireto antecede o objeto direto, como ocorre em Give 
peace a chance! No português nós temos que inverter essa ordem: Dê uma chance à paz.  

Lidar com estas nuances do léxico e da estrutura da língua não é fácil para um leitor 
ainda não proficiente. Na sala de aula, de quando destas situações, perde-se o foco da aula de 
leitura, que se torna aula de tradução. Como sugere Tomich (2009), o foco das aulas de leitura 
deve estar na compreensão leitora e não na gramática ou no vocabulário isoladamente. A aula 
de leitura em língua inglesa deve ser vista como um momento de busca de novos 
conhecimentos e de novas perspectivas culturais por meio da língua. A leitura precisa deixar 
de ser vista apenas como ato psicofísico-cognitivo e passar a ser tomada como um 
acontecimento discursivo, porque compreende um processo comunicativo entre leitor e 
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escritor na negociação do significado do texto – esses três situados social, histórica, política e 
culturalmente. 

 
Considerações finais 

 
As considerações acima realizadas, apesar de sucintas, demonstram que o modo como a 

leitura tem sido concebida no universo pesquisado necessita de ser repensada, principalmente 
tratando-se de leitura em língua inglesa. A leitura deve ser entendida como processo de 
construção de sentidos. Os sentidos não estão ocultos nos textos, como se pudessem ser 
alcançados com o auxílio de um dicionário, mas são construídos durante a leitura, 
considerando os sujeitos envolvidos no processo: leitor e autor, ambos ideologicamente 
interpelados.  

Uma reflexão nesta direção pode contribuir de forma significativa para afastar 
determinadas concepções ingênuas sobre leitura (como a de que seria a descoberta de sentidos 
já-dados pelo texto ou por seu autor) adotadas no ensino de língua inglesa. A sugestão aqui é 
pensar a análise do processo de produção de sentidos em toda sua complexidade.  
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ESTUDO SOBRE A PONTUAÇÃO EM UM POEMA DE CASSIANO 
RICARDO 

Anderson Cristiano da Silva1 
 
O objetivo principal dessa pesquisa é refletir sobre a constituição de sentidos a partir 

dos sinais de pontuação encontrados em um poema inédito de Cassiano Ricardo. Para tanto, 
consideraremos as relações dialógicas entre o poema ricardiano, com os diversos enunciados 
que o compõem, compreendendo o contexto sócio-histórico e as relações entre os 
(inter)locutores. A escolha do corpus foi motivado pelo caráter inusitado e recorrente do 
emprego do sinal de pontuação barra encontrado em vários poemas publicados no último livro 
do poeta Cassiano Ricardo: Dexistência (2012).  

Com relação a organização metodológica, dividimos o texto em duas etapas. Na 
primeira, tecemos um panorama sucinto da obra ricardiana, focando no livro inédito do qual 
escolhemos um dos poemas para discussão. A segunda etapa, destina-se a descrever o poema 
Diálogo com a rosa, refletindo a relação de sentidos estabelecida entre materialidade 
linguística e os sinais de pontuação que compõem os versos.  

 
Estudos sobre Cassiano Ricardo 

 
Entre os especialistas ricardianos, Marques (1976) apontou Cassiano Ricardo, doravante 

CR, como um dos exponenciais que quebraram os cânones da poesia do seu tempo. Em suas 
apreciações, Corrêa (1976) explicitou que o verso foi substituído pelo linossigno num 
processo linguístico que se apresentava entre a poesia e a prosa, explorando os espaços em 
branco e intersilábicos. 

Por sua vez, Brayner (1979), em sua seleção de textos sobre CR, organizou 
depoimentos, estudos de caráter geral e abordagens específicas. Em suas reflexões, a obra do 
poeta teve uma avaliação positiva por sua lucidez temporal e a percepção do homem no 
mundo por meio da linguagem poética. Ademais, a noção ricardiana de linossigno era 
apreendida como um conceito que ultrapassava a melodia estrutural do poema para a 
concepção do verso por seu ritmo gráfico-visual.  

Em sua antologia sobre os poemas ricardianos escritos entre 1915-1971, Moreira (2003) 
traçou um perfil do poeta, afirmando que CR imitava a fala brasileira, trazendo lembranças 
que iam de sua própria infância até a formação do Brasil e seu contexto sócio-histórico. Os 
trabalhos ricardianos também foram objeto de estudo de Bosi (2003), um dos maiores críticos 
dos estudos literários brasileiros. O especialista mostrou que o poeta iniciou seu trabalho se 
rendendo ao neo-simbolismo, passando para o movimento Verde-amarelo.  

                                                           
1 Doutorando em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem; Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC-SP/LAEL/CNPq); São Paulo, SP. E-mail: andcs23@ig.com.br 

mailto:andcs23@ig.com.br


ESTUDO SOBRE A PONTUAÇÃO EM UM POEMA DE CASSIANO RICARDO 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 446 

Em um dos poucos trabalhos acadêmicos dedicados à poética de CR, ao discutir sobre 
os estilos do autor, Vitório e Santos (2006) dividiram didaticamente em 4 fases interligadas: 
a) Lírico-parnasiana (entendia como período com lembranças de infância); b) Nacionalista-
modernista (compreende o relato da história do país do descobrimento até os problemas 
sociais no auge do ciclo do café); c) Filosófica (poemas que refletem uma visão universal da 
condição humana); d) Planetária – o reverso do verso (adota a troca do verso para o 
linossigno, refletindo questões relacionadas a segunda metade do século XX).  

Dentro de uma trajetória variada, que perpassou mais de 50 anos de trabalhos entre 
poesia e prosa, eis que um último livro ainda desconhecido do grande público aparece para 
arrematar essas fases. Já idoso e com algumas complicações de saúde decorrentes de sua 
idade avançada (MONTEIRO, 2003), os poemas crepusculares que compõem Dexistência 
(d)enunciam uma espécie de testamento poético, no qual CR deixou transparecer um eu-lírico 
que desvela o autor-pessoa.  

 
Dexistência: contextualização e descrição da obra inédita de Cassiano Ricardo. 

 
Após décadas guardado no arquivo público de São José dos Campos - SP, cidade natal 

de CR, o livro Dexistência foi publicado no final de 2012. Essa obra foi composta por poemas 
inéditos que mostram uma visão sensível, madura e profunda a respeito da dor e o fim da 
existência pelo olhar do poeta joseense.  

Em tom de despedida, o título adianta uma característica presente ao longo dessa obra, 
ou seja, um jogo de sentidos perceptíveis a partir da materialidade linguística. Entre a 
compreensão do verbo desistir (no sentido de não prosseguimento, renúncia) e a acepção do 
substantivo existência (o fato de existir, de viver), CR cria um neologismo, imbricando esses 
dois termos, (d)enunciando a temática de seus versos. 

Ao todo, Dexistência possui 29 poemas escritos pouco antes da morte do escritor, essa 
coletânea iria fazer parte das seis partes do livro projetado originalmente. No entanto, devido 
ao seu falecimento em janeiro de 1974, o poeta deixou apenas quatro delas prontas. Com 176 
páginas, o livro inicia-se com uma apresentação do então diretor presidente da Fundação 
Cultural Cassiano Ricardo2, onde discorre sobre todo o contexto de publicação e seus 
pormenores, destacando o depoimento da viúva do poeta (Lourdes Fonseca Ricardo).  

Na introdução, encontra-se a explicação sobre o plano original de divisão em 6 partes 
do trabalho de CR. Nessa parte, observam-se os rabiscos feitos em azul, em que o poeta insere 
com letra cursiva, após ter datilografado, o seguinte título: EXISTIR E DEXISTIR (Explicação 
indispensável). Ademais, há algumas correções e outras inserções feitas no corpo do texto. 
Nesse prólogo, no primeiro parágrafo, o autor explicita sobre a distribuição metodológica, 
travando um diálogo direto com seus futuros interlocutores, justificando a escolha emotiva 
dada na sequência cronológica dos poemas. 

                                                           
2 http://www.fccr.org.br/ 
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Em termos estruturais, a versão inacabada foi organizada desse modo: (1) Primeira parte 
“Escada de Pedra”: composta por 11 poemas; (2) Segunda parte (sem título definido): 
composta por 5 poemas; (3) Terceira parte “Para não perder o hábito”: composta por 6 
poemas; (4) Quarta parte “Laos deo”: composta por 6 poemas.  

 Ao todo, encontramos 28 poemas na obra, dos quais muitos deles expressam a dor 
física do eu-lírico. Numa leitura mais atenta desses escritos ricardianos, vemos na 
materialidade linguística uma característica peculiar na construção dos versos. O poeta 
utilizou diversas vezes o sinal barra (/) para criar uma alternância de sentidos, tais como: 
esque/cimento, continu/idade, rotativa/mente, mas/morra, fragil/idade, cruz/amento, 
como/vida, entre outras. A partir dessa observação, delimitamos nossas reflexões a partir da 
leitura do poema Diálogo com a rosa.  

 
Breve descrição dos sinais de pontuação no poema O diálogo com a rosa 

  
A escolha do poema deu-se por ocasião da temática explícita que dialoga com o título 

do livro e grande parte dos poemas que compõem a obra. Composto por 33 versos, o poema 
foi dividido em duas partes, assinaladas por números romanos. A primeira parte é composta 
por quatro estrofes e a segunda por uma estrofe, conforme observamos na versão digitalizada 
abaixo:  
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Figura 01: Poema Diálogo com a rosa, p. 133 
 
Na primeira estrofe, parece haver uma espécie de confissão do eu-lírico. O poeta 

enuncia que está se preparando para deixar o mundo, ou seja, podemos remeter a ideia de que 
ele pressente a morte aproximar-se. Nesse diálogo, explicita que sua despedida será pela 
“porta da frente e não pela do fundo”. Essa expressão coloquial lembra-nos a importância que 
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CR possuía no cenário da literatura nacional e sua consciência sobre o legado em prosa e 
verso que deixaria para as gerações.  

Na segunda estrofe, autor-pessoa e autor-criador parecem fundir-se numa mesma voz 
que indaga o tempo sobre coisas e fatos que ainda estavam presentes na memória. Utilizando 
de travessão e interrogação, a pergunta direta indica a incerteza de até que momento o eu-
lírico conseguiria lembrar ou estar vivo para vivenciar suas memórias. Além disso, vemos um 
espaço em branco, que logo após é seguido pelo sintagma “o silêncio”, sendo adjetivado pela 
construção astro/lábio. Nesse ponto, vê-se o sinal barra participando de um jogo discursivo, 
possibilitando no mínimo duas leituras. 

Com enfoque na pontuação, observamos na terceira estrofe a presença dos dois pontos 
que enuncia versos que são dispostos de maneira verbovisual, influenciando os efeitos de 
sentidos. Na quarta estrofe, além das vírgulas que possuem a função de separar sintagmas, 
conforme a ordem dos elementos essenciais da oração. Ademais, os dois pontos destacam 
uma pergunta que é ressaltada pela repetição e que fora introduzida na segunda estrofe: “Até 
quando?”. 

Por fim, a última estrofe apresenta vírgulas, hifens, parênteses, interrogação, barra e 
ponto final. Todas essas pontuações dialogam com os signos linguísticos e dão mote para uma 
reflexão pelo viés dialógico. No entanto, dada o limite de espaço para essa publicação, 
limitamo-nos a apenas descrever as pontuações, vislumbrando uma análise aprofundada. 
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NA ROTA DA ARCA: 
INFÂNCIA, ALTERIDADE E POESIA EM VINICIUS DE MORAES 

André Magri Ribeiro de Melo1 
Enilda de Souza Barbalho2 

 
Içando velas: trilhando caminhos pelo prazer de imaginar 

 
A imaginação não tem margens. É uma capacidade humana marcada essencialmente 

pela incompletude, pela ilimitude de invenção e pelo poder de reinvenção – de si para si, e de 
si para o mundo. Imaginar é caminhar em solo incerto, cujo maior sustentáculo é o do sonho. 
Tendo como escopo a reflexão em torno do livro A Arca de Noé, de Vinicius de Moraes, este 
trabalho pretende discutir a presença de três aspectos de grande relevância no campo dos 
estudos literários ligados à criança, sendo eles a própria noção de infância, a percepção do(s) 
outro (s) na relação com o mundo, com a leitura, manifestada na alteridade, e por fim a 
poesia, elemento essencial à discussão e que nutre os demais vieses do diálogo que ora 
estabelecemos. Encontramo-nos, pois, na rota da arca. Não de qualquer arca, mas na arca que 
há anos embala o imaginário das crianças, permanecendo vívida a memória dos poemas 
escritos por Vinicius e fazendo dessa antologia literária um clássico da literatura infantil no 
Brasil.  

 
Desbravando mares: infância, linguagem e fragmentos de alteridade na Arca 

 
A infância. O lugar da docilidade, do imaginário, da fantasia. Também o campo de 

mistério, de certo nevoeiro, de sombras, que precisam ser compreendidas para que sejam 
dissipadas, clareadas. Gouvea (2007) lembra-nos que do universo infantil emergem duas 
questões: a alteridade e a linguagem. Numa premissa bakhtiniana, percebemos a linguagem 
como componente primordial à constituição da humanidade, que se dá nas e pelas práticas 
linguísticas. A criança, então, faz-se produto e produtora de cultura, informando das suas 
experiências, partilhando-as, atribuindo-lhes valores sociais através de diferentes 
manifestações da linguagem. Certamente, é esse o momento mais importante da história do 
indivíduo. É na infância, que ocorre essa passagem da condição de ser de si para ser do 
mundo, na qual constituímo-nos signo entre signos, e transcendemos a natureza, o imediato e 
o tempo presente.  

É desse princípio, portanto, que Vinicius de Moraes parte ao produzir os 32 poemas que 
compõem a sua arca, lançando mão da linguagem em estado dinâmico e perspicaz e de um 
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conjunto de aspectos linguísticos e estilísticos para construir textos marcados não só pela 
presença irrefutável do belo, como também de tracejos específicos à figura da criança, 
considerando essa necessidade dos pequenos de significar o mundo a partir de suas 
experiências nele. Nesse caso, a operação de significação de si e do outro se dá na leitura dos 
poemas, na relação entre a literatura, a memória da criança e os significados surgidos desses 
contatos. Eis que emerge, pois, o universo da alteridade. 

A infância nos habita e nos visita constantemente, através da memória, do remetimento 
a um passado que em nós ainda persiste e insiste. Para Perec (1999), a alteridade da infância 
não é absoluta, este outro habita em nós, nos constitui e se pronuncia. Gouvea (2007) 
completa esse raciocínio ao elencar que é através da memória que a alteridade se faz presente, 
em ruínas formadas de imagens, fragmentos de palavras, cacos de um mundo que insiste em 
nos possuir e habitar em sua imaterialidade. A literatura tem forte influência nesse cenário, 
dado seu caráter plural, coletivo e humanizador. Nos consta que a tumultuada vida dos bichos 
d’Arca de Noé também é marcada por esse refletir acerca da situação do homem. Nesse 
desbravar de mares, percebemos o quanto representa para a literatura infantil A Arca de Noé, 
pelo respeito que seu autor tem à condição das crianças, ao seu universo temático e pela 
influência positiva que os poemas despertam no que tange à alteridade, à percepção do outro e 
ao entendimento desse outro como parte essencial à construção do eu de cada um. Na 
interface infância-linguagem-alteridade, o trabalho de Moraes costura fragmentos de vida, de 
cores e do gosto doce que o imaginário suscitado pelos poemas vai dispensando aos seus 
leitores, sejam os pequenos ou os já crescidos.  

 
No contorno da enseada: temário, recursos e expressão poética na Arca  

 
Sugerem Nunes e Brito (1960) que entre a poesia e a infância há vínculos manifestos 

que propiciam o estímulo da inteligência e a afinação da sensibilidade. Deparamo-nos, pois, 
com a infância redescoberta. Neste momento, quando contornamos a enseada dessas águas na 
rota d’Arca de Noé, reconhecemos e atestamos a importância de ver a poesia infantil como 
gênero literário ligado ao gênero lírico como um todo, criando para a criança um espaço de 
reconhecimento e de revelação do prazer, da fantasia e da realidade à sua volta.  

Norma Goldstein (2013), demarca a presença de sugestões sensoriais no poema de 
abertura. Sua ocorrência advém da presença de sinestesias, que mescladas aos efeitos visuais, 
sonoros, táteis e paladar, via “água límpida do ribeirinho”, constroem o cenário encantador do 
momento magno do poema, a descida de Noé: “[...] E abre-se a porta da arca/De par em par: 
surgem francas/A alegria e as barbas brancas/Do prudente patriarca. (MORAES, 1991, p. 8) 
[...]”. O que temos é uma metáfora de recomeço. Após o dilúvio, que tudo destruiu, tudo 
assolou, os bichos e a família de Noé navegam em alto mar, enfrentando avarias, tempestades, 
manifestações da natureza. A viagem, como narrada biblicamente, não é das mais simples. A 
chegada a um destino, a um chão, dá a todos o direito de reviver, de criar e reinventar 
possibilidades, num cortejo à esperança. 
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A presença de rimas internas e externas no poema constrói o ritmo dos versos quase 
como algo vivo, pulsante. A vida dos bichos, a sua euforia, esse sentimento de chegar ao lugar 
tão esperado, atinge o leitor infantil a partir do arsenal de imagens que se vão colocando 
frente à criança, numa confirmação plena do que prescreveu Larrosa (1998) acerca das 
imagens do outro, sendo cada um de nós resultado daquilo que recebemos durante a vida. Os 
poemas de Vinicius encarregam-se com maestria desse ofício sensível e necessário à infância: 
desocultar o belo, retirar as margens da fantasia e amplificar o som da poesia. A repetição é 
outro recurso linguístico que tem assento garantido nessa rota pelos poemas da arca.  

 
Terra à vista, atracando no cais: poesia na vida, na escola e na Arca... 

 
E cá estamos nós, a falar sobre o porquê da poesia na escola, da poesia na sala de aula, 

da Arca de Noé, que também é de Vinicius, ir até esse espaço. A leitura literária precisa ser 
escolarizada, precisa integrar os currículos escolares, precisa ser ensinada. Ao imaginar 
possibilidades da poesia invadir e alastrar-se pela escola, retomamos nosso objeto de reflexão: 
o livro A Arca de Noé. A matéria-prima do poema é a sonoridade. A obra de Vinicius de 
Moraes para crianças é um exemplar artístico perpassado em todos os aspectos pela 
sonoridade e seus semelhantes, como ritmo e rima. Sugerimos, pois, que com os poemas 
dessa coletânea infantil o trabalho pedagógico possa orientar-se em três sentidos, a saber: (a) 
escutar com atenção maior na ligação entre oralidade, voz falada e musicalidade; (b) ler com 
atenção maior na percepção da linha, do verso, do parágrafo e da estrofe; e (c) produzir 
poemas tanto por meio da reescrita como também da criação (MEC, 2011).  

Vinicius de Moraes é um poeta plural e muitas poderiam ter sido as suas faces, tal qual 
as sete faces de Carlos Drummond de Andrade, a serem discutidas aqui. Viajamos até então 
pelos mares da poesia, da literatura, da infância. O pano de fundo, o grande Vina e sua arca de 
bichinhos e emoções. Nesse mar, nos dispomos a suscitar pontos importantes acerca da poesia 
viniciana para os pequenos e do valor universal da poesia para a humanização das pessoas. O 
universo de um poeta tão grande é muito vasto, tal qual o dos poemas que escreveu, e não 
pretendemos esgotar as possibilidades de reflexão em torno dessa obra. Na verdade, muito 
mais esperamos ter levantado questionamentos pertinentes, pontuado aspectos necessários, 
valorizado o trabalho do autor e reafirmado nossa postura de que a literatura humaniza as 
gentes. Por ora, ancoramos. Senhores marujos, o desembarque está autorizado.  
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MÚSICA, MELODIA E LIRISMO: 
A LINGUAGEM DAS FORMAS FLUIDAS EM “OS TECLADOS”, DE 

TEOLINDA GERSÃO 

André Magri Ribeiro de Melo1 
Sílvia Silva Siqueira Barreto2 

 
Os primeiros acordes 

 
 “Agora não há nenhuma música, senão a das 

palavras”. 
José Saramago 

 
 É da música das palavras que surge o escopo maior da nossa reflexão: a presença do 

som, de um som que sai de si para o mundo – “que vai de mim para outro”, como elencara o 
poeta português de expressão modernista, Mário de Sá Carneiro. São os primeiros acordes da 
escrita literário-musical de uma mulher que muito representa para a contemporaneidade 
literária portucalense. Imersos estamos na palavra musicalizada de Teolinda Gersão, em sua 
narrativa Os Teclados. Os acordes musicais da obra que ora refletimos não nos levam à 
construção de um mundo linear, longe disso. A construção que se tem da sociedade, do 
homem, da vivência humana é sempre vinculada à mediocridade da terrenidade, à caótica 
condição dos sujeitos. Essa seara de ampla lida psicológica é abalizada, então, pelo 
surgimento das melodias – o mesmo mundo que impõe o caos oportuniza espaços sensoriais, 
vinculados à emoção e ao lirismo de existir.  

 
Nasce a música: As muitas vozes das coisas 

 
 Teolinda Gersão deixa claro que, sim, há injustiças no mundo. Talvez essas jamais 

possam ser reparadas, algumas ou todas. “Provavelmente era preciso cerrar os dentes e viver, 
dia após dia, como se a injustiça fosse justa. Talvez não houvesse alternativa” (GERSÃO, 
1999, p. 11). Em Os Teclados nota-se essa forte relação entre o eu e o outro e a preocupação 
em torno da banalização do altruísmo. Se viver, por si só, não nos basta, e se a vida estará 
imersa no cerceamento e na injustiça, que caminho seguir diante da falta, da ausência? 

 Júlia, uma menina de alma múltipla, vive em meio a perturbações constantes em seu 
núcleo familiar: seja o fato de ser espectadora do tratamento desumanizador que seu tio 
Octávio dispensa ao seu tio Eurico, cuja mentalidade é afetada por problemas psicológicos; 
seja a obrigação de tocar piano para seus tios, que aparentam ver no talento da menina um 
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trampolim para futura riqueza; seja, por fim, a percepção iconizada e refratária que seus 
familiares cobram-lhe para com a música. Saindo de si ela percebe-se num emaranhado de 
melodias que partem de todo lugar, de todo redor, de todo então. 

 Há em Os Teclados um interdiscurso evidente que é mobilizado pela ordem discursiva 
literária e a musical. Em acordância com Fonseca (2009), defendemos que é por meio das 
associações entre música e literatura que o leitor é inserido no universo intimista da 
protagonista, sendo levado a refletir sobre diferentes prismas desse espaço musical e 
humanístico. Numa premissa filosófica, cuja essência mora em Heráclito, a música faz de nós 
seres de incompleta perfeição e de continuidade eterna, metaforizados no som, nas melodias – 
que nunca são as mesmas, que nunca assumem a mesma significação e que, por isso, nos 
transformam sempre.  

 
A fluidez do ouvir: silêncio, melodia e liberdade 

 
 A obra de Teolinda dá margem para muitos caminhos de análise, de reflexão. Falamos 

até então da música, da melodia audível, do farfalhar sonoro dos cenários que vemos 
materializados em escuta do mundo. Amparamo-nos agora num campo ainda mais propenso à 
subjetividade, que é o do silêncio. Esse silêncio que integra o ato de ouvir, esse silêncio que 
está entre uma coisa e outra, algo entre a respiração, a pausa – antes que algo suceda. 
Debrucemo-nos, pois: 

 
“Ouvir era deixar o mundo entrar em si. Ficava sem defesa, escutando. O 
som seguia o seu curso e ela deixava de existir separadamente, tornava-se 
parte do que acontecia. O que era também um risco. Quase de morte, 
pensava às vezes. Porque a música, de algum modo, estilhaçava-a, fazia-a 
sair de si mesma e arrastava-a para um estádio indiferenciado, não humano, 
contra o qual a música finalmente triunfava. (...) A música era uma forma de 
ultrapassar o caos, obrigando-o a caber numa medida. Ouvir era talvez isso: 
tomar parte na luta entre a medida e o caos”. (GERSÃO, 1999, p. 16) 

 
Para além da música, o silêncio também se constitui como aspecto enfático, intenso, 

capaz de ligar as estruturas sensoriais às bases emocionais. Em Os Teclados notamos o 
silêncio como caminho propiciador de reflexões, passo necessário para que possamos alcançar 
sabedoria, ouvindo melhor, percebendo a nós e aos outros, de maneira mais humana. Há uma 
compreensão de que o silêncio na obra de Teolinda alcança abrangência ilimitada, pois além 
de notabilizar uma parceria com o mantenimento dos dons do musical, também se define 
como o maior dos sons. No texto, o silêncio não atua como falta de comunicação, como 
espaço de vácuo. Há um estado de aprendizado. Para Ana Carolina da Silva Caretti (2007), 
Júlia opta pelo silêncio, em detrimento às aulas de piano que tio Octávio insistia em lhe dar. A 
personagem, então, reclusa em seu silêncio interior, decide produzir seu próprio teclado. Um 
teclado de papel. Na mesma melodia, Ângela Salgueiro Marques (2001) frisa que tocar um 
piano feito de cartolina propicia a inserção da música no campo privilegiado do silêncio.  
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José Miguel Wisnik (1989) nos recorda que não existe som sem pausa, e por ser 
presença e ausência, está permeado de silêncio. Para o autor, no som, há tantos ou mais 
silêncios quanto sons, do mesmo modo que sempre há som dentro do silêncio. Percebemos 
que Júlia – para a voz narradora – também se faz ativa no silêncio, opinando acerca dele, 
ratificando que para ela isso faz parte do processo de ouvir. A impressão que emerge dessa 
discussão é a de que a fluidez que até então temos observado no campo linguístico, também 
se dá nas esferas temática, musical, melódica e lírica, refigurando a obra literária a partir dos 
sentidos que ela projeta nos sujeitos leitores, numa contemplação do princípio da alteridade – 
da percepção do eu no outro.  

 
O lirismo e a pluralidade d’Os Teclados 

 
 O lirismo perpassa a narrativa, e então surgem as diferentes manifestações plurais para 

o teclado, a iniciar-se pelo de cartolina. Esse teclado de papel também pode estar ligado à 
solidão, ao isolamento inerente a todo artista, o que não é necessariamente ruim. No silêncio, 
constam vozes. O teclado do computador assume o papel de contraponto com o de papel, 
podendo aí existir uma metáfora de que o papel resguarda a vida de quem o escreve, ao passo 
de que o teclado do computador é o meio para que essa vida possa ser impressa. Por sua vez, 
o teclado do piano é a grande ode à vida. Através dele, Júlia encontra-se na fluidez da 
linguagem poético-musical e encontra refúgio para a lida com a liquidez que vai 
incorporando-se a sua identidade em formação constante, em refiguração constante. 

 No preâmbulo final da narrativa, Júlia nota que não há uma verdade estática, acabada. 
Ela senta em frente a uma plateia vazia. E toca. Toca para ninguém inundada por multidões. 
Isso retoma a noção de silêncio, de silêncio repleto de voz. Como localizamos na leitura de 
Gersão, em criança a menina rezava por Mozart. No entanto, isso acaba fugindo de cogitação, 
acaba deixando de ser pensado. Porque nossa intervenção sobre o outro é muito pequena 
diante das incompletudes de cada sujeito. Júlia percebera isso ao notar que não necessitava de 
todas as pessoas para ser. O ser é muito subjetivo. Ser é amplo e sem quaisquer margens. O 
sentido de tocar estava nela mesma, não nos outros. 

 
O último concerto... 

  
 Os Teclados constituem uma grande metáfora da vida. Cabe ao leitor perceber nas 

pequenas metáforas que perpassam toda a história, compreendendo quem são os sujeitos 
leitores e os sujeitos lidos. A música é a condutora de Júlia. E de cada um de nós, que 
dispomo-nos à aventura de debruçarmo-nos num universo múltiplo, polissêmico e diverso. O 
livro apresenta um diálogo entre a literatura e a música, um diálogo artístico, sendo que os 
recursos musicais presentes nele auxiliam o nosso caminhar enquanto leitores, conduzindo-
nos a um olhar múltiplo, mas coerente com os aspectos sociais, culturais e até mesmo 
históricos que motivaram a trama d’Os Teclados. Júlia é uma imagem, o reflexo de outro 
sujeito: cada um que lê, nós, você e todos. Ler Os Teclados é uma experiência ímpar: literária, 
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musical, artística. É um exercício de altruísmo, pois encontramo-nos no outro, 
ressignificando-nos, fluindo nas águas do rio que não volta mais, da melodia que nunca será a 
mesma.  
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POR ACASO… 

Andre Pietsch Lima1 
 

[...] campos sonoros e massas fluem juntas, 
alternando-se ou penetrando-se; redes suspensas que 

se rasgam ou se emaranham; materiais úmidos, 
viscosos, esponjosos, fibrosos, secos, quebradiços, 

granulosos e compactos; fios, floreios breves, farpas 
e traços de todos os tipos, edifícios imaginários, 
inscrições, textos, diálogos, insetos, condições, 

ocorrências, coalescência, transformação, catástrofe, 
decomposição, desaparecimento. 

(György Ligeti, a propósito de Artikulation)2 
 

Ligeti 
  
Queriam-no cientista. Virou compositor. Com essa música barométrica, não pode prever 

o futuro. Pode variá-lo. Das nuvens ouve tiquetaques. De relógios. Reminiscências de uma 
novela de Claudine: chuva de tiquetaques. Enquanto examina a atmosfera, essa música 
liquefaz entre o diatônico e o cromático. Uma nuvem escura se abre nele e o encerra nela. 
Com o ouvido direito no chão e o esquerdo como biruta no ar, a escuta por dentro, mudando 
imperceptivelmente de cor, harmonia e textura. Quer a conservação da atmosfera. Alguns 
gestos, e tudo desacelera. Não fosse essa perturbação sutil (Atmosphères), zeraria a escuta. 
Pede silêncio. Que tudo congele, como em Ockeghem, numa imobilidade absoluta. Estática. 
Meditando elíptico, ouve Bosch e Brueghel emergindo das profundezas. Em contraponto 
microscópico. Pede silêncio uma vez mais. Escuta o sussurro do tempo. Tudo aguarda 
(Lontano). O tempo está imóvel. A paisagem, imóvel. Planando sobre o chão, o 
meteorologista anuncia: as condições atmosféricas estão ideais. A paisagem arrepia, irisa. 
Contrai, reticula. Corrente, contínua. Imobilidade, fugaz. 

 
Cage 

 
O silêncio não é representável. Não é pausa. Não é negatividade. Inatual. A-subjetivo: 

“por mais que tentemos fazer silêncio, não podemos”3. Não mais. Não ainda. Tacet: da capo. 
O silêncio não reage. Não nega. Chuva fina, afina: Eurídice desvanece. O silêncio (a)funda o 
traço de “um campo sem origem” (BARTHES, 2004, p. 61). 
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Na completa falta 
no interior de conchas 

na presença ausente 
no pleno vazio 

 
Roaratório 

no não querer poder 
 

no querer não poder 
vinte e três 

no não poder querer 
 

no dizer indizível    Joyce 
Feldman 

na surdez 
e os pássaros 

na mudez. 
A liberdade? Quietude. 

Subir no trem. 
Sessenta e quatro  

 
(no início) 

(não havia início) 
 

Mesósticos e 
barulho de       

Descer 
dados    
de   dados   e  dados  e dados dados e 

aqui. 
Mosaico 

 
sirenes de barcos        

Telefones tocando 
combinatórias           trânsito 

 
cogumelos 
“Quantas palavras deveria usar para isso?”        
     4'33''. 

 
Sair da gaiola      
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Musicircus 
 

dar uma volta -           conosco 
 

por acaso. 
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POR UMA POLÍTICA DE FORMAÇÃO DE LEITORES: 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES E BIBLIOTECAS ESCOLARES 

Andrea Berenblum1 
Eliane Fazolo2 

 
Introdução 

 
O trabalho apresenta resultados do projeto de Extensão Universitária “Práticas de 

leitura na escola. Bibliotecas escolares e formação de profissionais de escolas de Ensino 
Fundamental do Município de Seropédica/Baixada Fluminense”, sediado no Instituto de 
Educação da UFRRJ que teve como principal objetivo a qualificação de professores para o 
trabalho escolar em espaços de leitura e catalogação de acervos. 

Estabelecer políticas de formação de leitores é condição básica para a democratização 
das fontes de informação, o fomento à leitura e a formação de alunos e professores-leitores. 
Os suportes dos quais ela se vale não são facilmente acessíveis a toda a população, o que 
significa a caracterização de um sujeito não leitor, mesmo quando alfabetizado.  

A política de leitura que defendemos parte da concepção de que por meio da 
distribuição democrática e da consequente apropriação das diversas leituras é possível 
contribuir para a fruição do leitor e para o despontar de indivíduos críticos e criativos.  

 
Políticas de incentivo à leitura – algumas reflexões 

 
Durante algum tempo, as ações oficiais de incentivo à leitura foram executadas como 

programas de distribuição de acervos em escolas. No entanto, foi preciso investir em projetos 
interventivos que proporcionassem mudanças na realidade construída. Nesse sentido, nossa 
proposta de extensão coloca no centro a participação do professor e de demais profissionais 
que lidam com a leitura. A figura do licenciando é considerada como elemento não apenas 
participativo do projeto, mas, principalmente, como sujeito propositor de ações. 

É importante que as políticas públicas possibilitem a apropriação da leitura com o 
intuito de formar leitores para além da proficiência, se constituindo em instrumentos eficazes 
de disseminação, por meio de programas e projetos, do trabalho com a prática leitora de forma 
democrática e crítica. Assim, cabe ao Estado, basicamente, tornar acessível o livro em 
âmbitos como escolas e bibliotecas públicas e a avaliação dos resultados dos programas de 
distribuição de acervos que visam desenvolver a leitura e a capacidade de expressão através 
da escrita. No entanto, os resultados de projetos sustentados em uma política que envolva 
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leitura não devem ser predeterminados. Alguns alunos desenvolverão o gosto pela leitura, 
lerão por prazer. Outros, não. Entendemos, sim, que a concepção de leitura deve ser 
previamente assumida. Neste sentido, concebemos a leitura a partir de uma visão ampliada 
como processo de interpretação, de texto e de mundo, sendo, pois, um fenômeno social.  

Acreditamos que a leitura pode contribuir para o senso crítico, a partir do momento que 
exige, de cada um em seu tempo e de acordo com sua vivência, o esforço de compreender os 
símbolos para além da mera decodificação. Ler, portanto, mesmo sendo um fazer prazeroso, 
é, antes, um exercício que requer concentração e adequação à realidade. A partir da 
construção de um conceito de leitura capaz de considerar culturas, lugares e experiências 
diversos é possível compreender a formação de leitores a partir de uma perspectiva plural.  

Dessa forma, a participação de alunos e de professores como sujeitos ativos em 
programas de incentivo à prática leitora pode possibilitar a coautoria – ou a releitura – tão 
cara para a construção da democratização do ato de ler. A leitura está, pois, ancorada em um 
momento sócio histórico determinado, de forma a se considerar um leitor particular, em um 
momento também particular, mas a partir de um lugar social, constituído por trocas de saberes 
culturalmente edificados. A concepção de leitura trabalhada em nossa proposta está 
intrinsecamente ligada à ideia de tempo e de espaço de uma dada sociedade. Assim, sendo um 
fato social, o ato de ler é, consequentemente, também cultural. Ler implica considerar, dentre 
outros fatores, a cultura e a sociedade em que se realiza. 

Essas inquietações, que acompanham o eixo temático do presente artigo, nos impõem o 
desafio de trabalhar a formação leitora na perspectiva do letramento, considerando tais 
universos plurais de manifestação social nos processos formativos. 

Ficam lançadas, então, as perguntas: Como garantir o acesso aos livros e às leituras que 
eles permitem? Como efetivar um projeto que viabilize uma formação leitora ampliada? 

 
Bibliotecas escolares no município de Seropédica  

 
O município de Seropédica é considerado a “cidade dos estudantes” pela instalação, em 

1948, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Com uma população aproximada de 
79.000 habitantes (IBGE, 2010), sendo 82% urbana, conta com uma única biblioteca, a 
Biblioteca Pública Municipal de Seropédica, inaugurada em 2000 e uma biblioteca 
comunitária. 

As ações conjuntas entre o município e a Universidade estão previstas no Plano Diretor 
Participativo (03/09/2006), no qual se afirma a “necessidade de estabelecer parcerias entre as 
universidades e instituições de ensino, de forma a propiciar a troca de conhecimento e 
experiências para o aprimoramento profissional e a melhoria da qualidade do Ensino” (Art. 
102, VII). O documento destaca a importância da “criação de bibliotecas escolares e 
atualização e ampliação do acervo bibliográfico nas escolas, como meio de incentivar a leitura 
e a pesquisa” e a “implantação de bibliotecas públicas nos bairros”. Entre as ações previstas 
afirma a implementação da “construção de uma cultura de formação continuada de 
profissionais da educação” (Art. 100). Este é um dado importante, já que um programa para a 
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formação de bibliotecas nas escolas não pode estar desvinculado das exigências de formação 
de professores. 

Foram selecionadas 12 escolas que possuem alguma das modalidades: EJA, Educação 
Infantil, Primeiro e Segundo segmento de EF e quatro bolsistas, alunas do curso de 
Pedagogia, que efetuaram visitas sistemáticas às escolas, realizando observações e entrevistas 
e aplicando questionários com gestores e responsáveis pelas salas de leitura. Elaboramos 
coletivamente os procedimentos metodológicos e instrumentos de pesquisa e organizamos o 
trabalho de campo que teve início em fevereiro de 2012. A partir da aplicação de instrumentos 
de observação e questionários levantamos informações a respeito da existência de locais para 
a prática da leitura nas escolas e de profissionais formados para neles atuarem. Interessou-nos, 
pesquisar aspectos como localização; capacidade; condições para o trabalho; equipamentos; 
segurança; características dos acervos; atividades realizadas e tipo de usuário e frequência de 
utilização.  

Realizamos, junto à Secretaria Municipal de Educação, o conhecimento da realidade 
escolar visando levantar as seguintes informações: existência de bibliotecas escolares e salas 
de leitura; estado físico; características dos acervos (variedade e quantidade de volumes); 
formação profissional dos responsáveis; dinâmica e funcionamento dos espaços (formas de 
catalogação do acervo, informatização e horários). 

  Na maioria das escolas pesquisadas constatamos inexistência de bibliotecas, sendo em 
alguns casos reutilizadas como salas de aula ou de professores. O uso desses espaços para 
múltiplas funções institucionais não permite o seu pleno aproveitamento por alunos, 
professores e comunidade. Encontramos, também, espaços mal conservados e pouco 
frequentados. Geralmente, os acervos permanecem desorganizados, com material de leitura 
estocado e ausência de catalogação adequada. Não há nenhum bibliotecário formado e na 
metade das escolas visitadas não se efetua nenhum tipo de avaliação ou acompanhamento do 
funcionamento desses espaços, nem do trabalho pedagógico desenvolvido com a leitura e a 
escrita. Os alunos pouco os frequentam e geralmente o fazem para realizarem trabalhos de 
pesquisa solicitados por professores, mas o empréstimo de livros acontece com alguma 
assiduidade. Os professores utilizam as salas de leitura para preparação de aulas, correção de 
trabalhos ou solicitar empréstimos individuais.  

Registrou-se a inexistência de bibliotecários com formação específica, ausência de 
cursos de qualificação para essa função e escassa valorização da problemática do livro, da 
leitura e da biblioteca no currículo da maioria dos cursos de formação, além da alta 
rotatividade dos profissionais que atuam nos espaços escolares de leitura.  

 
Uma leitura longe do fim 

 
Esperamos que este projeto possa colaborar com o debate sobre os usos possíveis das 

bibliotecas entendidas como espaços de formação. Torna-se necessário considerar e refletir 
sobre as dificuldades dos professores para trabalhar com os livros nas escolas, a ausência de 
formação que lhes permita pensar criticamente sobre sua prática e discutir diferentes 
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concepções de linguagem, de leitura e de escrita. Entendemos que o presente trabalho pode 
contribuir para levantar questões sobre como o livro, a partir de políticas públicas, pode estar 
aliado a um processo de democratização da informação, com vistas à elaboração, também 
democrática, do conhecimento pela leitura. 
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DE PAPEL PICADO À PIPOCA: 
A AVENTURA DE PRODUZIR UMA NARRATIVA EM VÍDEO NA ESCOLA 

Andréa Borges de Medeiros1 
Gina Carla Costa2 

 
O humano que se revela nas brincadeiras infantis nos interpela sobre a maneira como as 

crianças, à moda ave, como nos diria Manoel de Barros (2004), pegam olhar de pássaro e 
contraem visão fontana, inaugurando assim, modos de sentir, de narrar e de ser. Inaugurar 
torna-se então uma espécie de palavra chave para pensarmos na prazerosa e difícil tarefa de 
escutar as crianças no cotidiano da escola. Há que se pensar então nas situações do brincar 
como possibilidade de “fundar mundos” naquilo que se refere a ressignificação do ambiente 
escolar e das relações, como também na de estabelecer rupturas em situações estabelecidas. 
Tal complexidade sustentada por Gilberto Safra (2006) envolveria as “diferentes facetas” do 
ser que brinca. Isto implica considerar as relações corporais; o psiquismo; os diferentes modos 
de sentir e de expressar sentimentos e pontos de vista; as maneiras de apresentar-se a si 
mesmo e aos outros. A brincadeira tomada por este prisma, se estrutura como jogo simbólico, 
entendido como uma possibilidade de não apenas proporcionar substituições de conteúdo: um 
objeto por uma pessoa, uma situação cotidiana por uma situação vivida, mas de instigar a 
busca de “outros sentidos de realidade e de vida que vão se descortinando gradativamente. 
Por meio do jogo e do brincar com símbolos a criança se põe em devir” (idem, p.16).  

A expressão poética “moda ave”, liricamente trazida por Manoel de Barros, pode ser 
apropriada para contar como Roberto, uma das crianças que tinha ganho olhar de pássaro, 
tornou-se mestre em narrar as traquinices e as invenções daqueles que ao seu lado se 
fortaleceram nas artes de desdobrar acontecimentos. Transbordando de expectativas 
inauguradas nos tempos/espaços de brincar, aquele menino narrou os acontecimentos que 
dispararam nele o desejo de “pedir a tia para fazer um filme”:  

 
Teve um dia tia que eu pedi minha mãe para fazer pipoca e dei a todo mundo 
da sala. Ai todo mundo comeu e a gente começou a fazer o filme. E eu disse: 
- Por favor, fiquem quietos que o filme vai começar. Teve dia que fizemos 
papéis como se fosse pipoca. 

 
O que torna importante a participação de Roberto no contexto da experiência em foco é 

a sua autonomia intelectual e habilidade narrativa em contraposição a sua recusa de se 
envolver com processos formais de leitura e de escrita. Ele sempre argumentava que era muito 
difícil ler e escrever e apresentava quase sempre a mesma justificativa: “-Minha mãe não 
aprendeu a ler e ela disse que sou igual a ela, também não vou aprender”. Quando dizia isto se 
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fechava, o desânimo lhe abarcava, deixava cair os braços, deitava cabeça sobre a mesa e 
afirmava: “- Não consigo, não sei fazer, não vou aprender”. No entanto, encantava os colegas 
com suas narrativas e invenções, parecia se sentir feliz com as amizades que tinha 
conquistado. Naquela época fora encaminhado para o laboratório de aprendizagem no sentido 
de receber um atendimento individualizado. Mesmo com a professora do laboratório ao seu 
lado, instigando desafios, Roberto continuava distraído e desinteressado com as letras, porém, 
mantinha-se ávido para narra as suas brincadeiras com os colegas no cotidiano da escola.  

Foi então que a história de fazer um filme veio forte. Procuramos conhecer as dinâmicas 
daqueles movimentos de criação em grupo. Havia um papel riscado com várias linhas, nele as 
crianças escreviam os nomes dos personagens e as cenas que se envolveriam. Roberto “lia” 
aqueles textos, dava palpites e copiava, ao lado de cada espaço esquadrinhado, os nomes dos 
colegas que assumiriam determinados papéis nas cenas desenhadas. Logo descobrimos que 
naquela brincadeira de “fazer filme” ele seria o diretor.  

Quando Roberto percebeu o nosso interesse e os nossos movimentos de escuta, pediu a 
nossa ajuda claramente. Em seguida comentou com os colegas: “-Agora a gente faz o filme de 
verdade!” 

O que significava “fazer um filme de verdade?” Como transformar o devir da 
brincadeira em desafio de aprendizagem sem desmanchar a experiência lúdica? 

Compreendendo que “é na trama social, com base no trabalho e nas ideias dos outros, 
nomeados ou anônimos, que se pode criar e produzir o novo” (VIGOTSKY, 2009, p. 10), 
retomamos aqueles registros iniciais das crianças esperando dar continuidade ao que fora 
planejado. Zumbis, reis e rainhas, fadas e bruxas eram imagens culturalmente conhecidas e 
faziam parte do repertório cênico das crianças para construir aquele “filme” nomeado por elas 
como “Zumbilândia”.  

Confirmada a liderança de Roberto, o seu papel de diretor se mimetizava em seu modo 
de agir e liderar os colegas. Na perspectiva de Walter Benjamin (1995), a função mimética 
daria às crianças o acesso estético e sensível à linguagem. Hábeis em criar deslocamentos 
lingüísticos elas não tomam as palavras inicialmente como instrumentos de comunicação. As 
palavras são como “cavernas” que estão sempre prontas a serem exploradas nas suas linhas 
entrecruzadas (p. 272). Elas instigam nas crianças o dom das semelhanças. Nesse sentido, a 
linguagem das crianças carregada de “mal entendidos”, está longe de “ser um simples não 
entender, se revela como entendimento do não entendido nos objetos” (STÜSSI apud, 
GAGNEBIN, 2007, p.82).  

Pensando os movimentos das palavras como achados em “cavernas”, ouvimos pela 
primeira vez o que seria uma proposta narrativa para a construção de um “filme”. Disse 
Roberto: “- É assim professora; a história é assim”: 

 
O Rei e a Rainha estão se casando. O Rei falou: “- Eu vou convidar todos 
que são bonzinhos e maus”. E ele disse também: “- Quem se comportar 
melhor fará parte do nosso Reino como também pode escolher o que quiser”. 
Todos podem escolher o castelo. Eu não vou deixar ninguém passar fome 
nesse lindo reino. Cada um vai ganhar um mordomo. O Rei colocou novos 
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pedreiros para trabalhar. O Rei e a Rainha se casaram. O Rei falou: “- 
Vamos dançar todos. Chegou a hora de dançar”. Aí alguém interrompeu a 
festa que era o Zumbi e a Bruxa amada de todo o reino. A Bruxa era chefe 
do Zumbi. O Zumbi começou atacar as carnes humanas e começaram a 
comer sangue. Vendo aquilo tudo o Rei pegou seu cajado mágico e apontou 
no Zumbi que desmaiou e todos desmaiaram. Depois todos acordaram 
quando o Rei soltou um poder enorme que mandou a bruxa pela janela  

 
A partir daquele texto, movimentos diversos configuraram um novo espaço de criação: 

uma prancheta com o registro daquela narrativa logo se configurou como um grande 
rascunho, pois todos queriam palpitar fazendo surgir novos escritos. Como um gênero 
narrativo ele se aproximava de um conto de fadas, porém repleto de elementos presentes nas 
lendas urbanas que mesclam o terror e o suspense. 

Produções diversas integravam a experiência em construção e aos poucos foram 
introduzidos outros gêneros conforme as apresentações para além da escola. Livros ilustrados, 
convites, cartas, encartes, propagandas do lançamento do vídeo, lista de figurinos e 
nomeações de personagens, cardápios para os coquetéis de lançamento entre outros, entraram 
na rotina de produção de textos das crianças. Isto implicou em apresentar-lhes propostas de 
ler e de escrever que indicassem possibilidades de qualificação de suas relações nos seus 
círculos de convivência. Talvez por isto Roberto não tenha se negado a escrever a seu modo 
uma carta para os professores da escola quando soube que numa reunião pedagógica o tal 
vídeo seria apresentado novamente. Num lance rápido, de corredor de escola, um professor 
lhe dissera: “- Roberto, você está de parabéns com aquele vídeo. Você é um artista!”; “- Não 
sou artista, sou diretor de filme!” dissera ele. Com lápis e papel na mão, ainda que tenha 
solicitado o alfabeto como referência, ele escrevera a tal carta demonstrando conhecer os seus 
interlocutores e as marcas textuais do gênero escolhido: 

 
PAA OOS OS OFOS (Para todos os professores) 
SI DIVIO U OCO ( Se divirtam com )  
OIE (o filme) 
OVS GOSTAU (vocês gostaram [?]) 
TAIA UOOIAO (Tia Gina muito obrigado) 
EOU OETI I FZR ( eu gostei de fazer) 
OIE (o filme) 
ROBERTO CARLOS 

  
Lendo a carta nos deparamos como uma escrita avançada no que se refere à 

“consciência fonológica” (FERREIRO,1992), entendida como uma habilidade para considerar 
a linguagem escrita como um objeto formal e realizar operações sobre tal objeto tais como: 
segmentar palavras; ordenar partes do texto; estabelecer relações de semelhança e/ou 
diferença sobre partes da sequência sonora (a representação das sílabas se faz 
qualitativamente, ainda que as vogais apareçam com maior regularidade na escrita que indica 
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hipótese silábica). No entanto, mais importante que o avanço das hipóteses de construção da 
escrita foi reconhecer naquele menino a habilidade mais valiosa para a produção de um texto: 
a autoria. 
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LINGUAGENS, EDUCAÇÃO INFANTIL E CURRÍCULO: CONSTRUINDO 
POSSIBILIDADES PARA VALORIZAÇÃO DA INTERAÇÃO E DAS 

BRINCADEIRAS 

Andrea Braga Moruzzi1 
 

Linguagens Infantis 
 
Falar em linguagens em educação infantil é discutir as formas pelas quais as crianças se 

expressam, se comunicam, interpretam o mundo e constroem seus pensamentos. As 
linguagens infantis abarcam toda manifestação infantil que envolva a representação, o 
simbolismo, a oralidade ou a gestualidade e a construção do pensamento. Falar em linguagens 
em educação infantil é também problematizar o espaço e o tempo dirigido a estas linguagens e 
se posicionar diante de uma realidade que conflitua estas linguagens com a linguagem escrita. 

Temos visto a educação infantil ser inserida em um contexto de ensino de maneira tal 
que a linguagem escrita tem se sobreposto às diferentes linguagens que poderiam ser 
trabalhadas com as crianças pequenas. Estas ficam às margens quando o espaço tempo da 
educação infantil se transforma em um espaço tempo escolar. 

O propósito deste artigo é discutir, a partir de uma revisão bibliográfica e documental, a 
problemática que está inserida no debate sobre as linguagens infantis e se posicionar também 
a respeito, indicando alguns estudos que podem nortear as leituras e os trabalhos realizados na 
perspectiva das múltiplas linguagens na educação infantil.  

 
Educação infantil e Currículo 

 
Guattari em seu texto “As creches e a iniciação” (1987) faz uma discussão sobre os 

campos de iniciação em que as crianças ficam imersas na creches: os sistemas de 
representação do capitalismo, as relações interpessoais, as relações de poder e toda a 
tecnologia capitalista das relações dominantes. O problema é que estas “semióticas 
dominantes” sobrepõem-se as formas criativas e as expressões livres das crianças. Guattari 
(1987) se pergunta: porque temos tanta pressa em inserir as crianças nessa semiótica 
dominante do capitalismo?  

A linguagem escrita tem recebido tratamento especial em decorrência desta pressa e 
desta imposição do tempo capitalista. Tem se tornada predominante e às vezes, exclusiva na 
educação infantil, especialmente na pré-escola. Podemos perceber esta antecipação por meio 
de pelo menos duas medidas políticas ocorridas nas ultimas décadas. Primeiro a LDB 
9394/1996 que insere a educação infantil como primeira etapa da educação básica, 
enfatizando as características deste “nível de ensino”. Por um lado, um ganho no que se refere 
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à conquista histórica da educação infantil como parte de um sistema nacional de educação, 
por outro, as conseqüências equivocadas do significado do “ensino” na educação infantil: a 
educação infantil se consolida no mesmo formato escolar que o ensino fundamental ou médio.  

Dez anos mais tarde entra em vigor a Lei 11.274/2006 que insere as crianças de seis 
anos no ensino fundamental. Um ano a menos para as crianças no espaço/tempo da educação 
infantil. Não foram poucos os pesquisadores que se posicionaram contra esta medida, e não 
são poucos ainda os pesquisadores que tentam extrair, desconstruir ou atribuir outros sentidos 
à compreensão de “ensino” na educação infantil.  

Estas discussões, de maneira alguma, querem tender a um posicionamento contra 
qualquer forma de escrita e de trabalho de letramento na educação infantil com crianças. 
Sabemos que as crianças estão inseridas em mundo escrito, que em todos os espaços e tempos 
a criança vivencia as formas escritas de expressão. A questão é não fazer da educação infantil 
o local de ensino e de alfabetização, uma vez que a educação infantil deve ser organizada para 
ser um espaço- tempo de interação e de brincadeiras (BRASIL, 2010). As formas de 
expressão escrita não devem se sobrepor às outras linguagens, devem estar presentes, mas 
fazer parte de um contexto organizado cujo propósito não é a aquisição da escrita em si, mas 
seu uso social para a interação e brincadeira entre as crianças e adultos. E, por fim, talvez o 
mais importante aspecto, precisamos compreender o que é a educação infantil – um dos 
poucos espaços-tempos em que se possibilita o coletivo infantil. Neste as crianças se 
relacionam com outras crianças e com outros adultos, é um espaço que deve ser caracterizado 
de forma diferente do espaço familiar, não são mães e tias que “apenas” cuidam das crianças, 
e ao mesmo tempo, diferente do espaço escolar, pois não há um conteúdo pré-fixado a ser 
ensinado, não há um currículo pré-determinado e a relação que se constrói não é a relação de 
professor e de aluno.  

A singularidade da Educação Infantil está também na possibilidade de se construir junto 
com a criança um percurso de experiências significativas utilizando diferentes linguagens. 
Ficamos muitas vezes cobrando um currículo determinado para educação infantil, sem nos 
darmos conta de que o currículo na educação infantil é construído por meio do uso das 
linguagens infantis, proporcionando a interação entre estas linguagens, entre as crianças e 
entre as brincadeiras infantis. O currículo na educação infantil não tem um conteúdo pré-
determinado, mas tem um mote e uma possibilidade singular de ser construído junto com a 
criança. Precisamos valorizar esta possibilidade e sermos professores “sem dar aula” na escola 
da infância tal como sugere Russo (2007). 

 
Construindo possibilidades 

 
Os “Critérios de atendimento em creche que respeitem os direitos fundamentais das 

crianças” (2006) trazem um capítulo referente ao direito da criança se expressar nas suas 
diferentes linguagens, enfatizando a fantasia, a curiosidade, a possibilidade de experimentar 
todas outras linguagens sem exclusividade para a escrita. As Diretrizes Curriculares para 
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Educação Infantil (2010) também trazem diferentes trechos que enfatizam o direito das 
crianças às diferentes formas de expressão e manifestação cultural. 

A pesquisadora Patrícia Prado (1999) traz em seu estudo “Crianças pequeninhas 
produzem cultura?” uma ampla discussão sobre os processos de interação realizados com 
bebês. A autora nos traz exemplos de diferentes linguagens manifestas pelos bebês, 
expressões de chamamento para uma brincadeira, ou para solicitar alguma coisa para um 
adulto, expressões de alegria ao se aproximarem de um brinquedo novo, diferentes tentativas 
corporais e faciais para se comunicar ou mesmo para apenas estar no espaço, interagindo, 
pensando. Marcia Gobbi (2010) em diferentes textos se debruça sobre a arte e a educação das 
crianças e para a educação infantil traz diferentes possibilidades de trabalho, especialmente no 
texto “Múltiplas Linguagens de meninos e meninas na educação infantil” (2010). Indica 
trabalhos com tear, com musica, com teatro, teatro de bonecos, com pintura e desenho, com 
argila, com fotografias e cinema, com fotografias feitas com lata e outros materiais 
alternativos, e traz orientações para o uso destas linguagens.  

A artista plástica dinamarquesa Ana Marie Holm também tem sido citada e estudada por 
autores brasileiros em decorrência de seus trabalhos com artes, indicados no texto Baby Art 
(2007) e pela forma irreverente que aponta o trabalho com as oficinas de arte em “A energia 
criativa” (2004). Também não podemos esquecer dos trabalhos realizados pela pesquisadora 
Tizuko Kishimoto sobre as brincadeiras, os jogos e o brincar e das discussões trazidas por 
meio dos Seminários Linguagens em Educação Infantil realizados pelo Congresso de Leitura 
da UNICAMP, reunindo diferentes pesquisadores como Sueli Mello (2009, 2012), Percival 
Brito (2005), Ana Lúcia Goulart de Faria (2009, 2012), entre outros. Para finalizar ainda 
podemos pensar nas “Cem linguagens” propostas por Loris Malaguzzi e toda sua irreverência 
ao propor uma educação infantil pautada nos “campos de experiência” com participações 
coletivas no planejamento das atividades desenvolvidas no interior dos projetos, e com forte 
ênfase na arte, na documentação e registro, usados como balizadores dos projetos e também 
como instrumentos nas construções das narrativas infantis. Estes estudos nos indicam que 
estamos construindo possibilidades e que estas discussões precisam contemplar também os 
cursos de pedagogia para que o professor de educação infantil possa ser sensibilizado a pensar 
em uma educação infantil nesta perspectiva da interação e da brincadeira. 

 
Referências 
 
BRASIL, MEC. Critérios de atendimento em creche que respeite os direitos fundamentais 
das crianças. Brasília: MEC, 2006. 
 
BRASIL, MEC. Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil. Brasília: MEC, 
2010.  
 
BRITO, Percival. Educação infantil e cultural escrita. In: Linguagens Infantis: outras formas 
de leitura. Autores associados. 2005 (1ª. Edição) 



LINGUAGENS, EDUCAÇÃO INFANTIL E CURRÍCULO: CONSTRUINDO POSSIBILIDADES PARA... 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 473 

FARIA, Ana Lucia e Mello, Suely Amaral de. Linguagens Infantis: outras formas de leitura. 
Campinas: Autores associados, 2009 (3ª.edição). 
 
FARIA, Ana Lucia e Mello, Suely Amaral de. O mundo da escrita no universo da pequena 
infância. Campinas: Autores associados, 2012. 
 
 GOBBI, Márcia. A. Múltiplas linguagens de meninos e meninas na educação infantil. In: I 
Seminário Nacional Currículo em Movimento Perspectivas Atuais, 2010, Belo Horizonte. 
Currículo em Movimento Perspectivas Atuais. Belo Horizonte : UFMG, v.1, 2010.  
 
GUATTARI, Félix. As creches e a iniciação. In: Revolução Molecular: pulsações políticas do 
desejo. 3ª edição. São Paulo: Brasiliense, 1987, p. 50-55. 
 
HOLM, Anna Marie. A energia criativa. Campinas: Pro-posições, v. 15, n. I (43) - jan./abr. 
2004. 
 
HOLM, Anna Marie. Baby Art – os primeiros passos com a arte. São Paulo: MUSEU DE 
ARTE MODERNA DE SÃO PAULO - Mam, 2007.  
 
PRADO, Patrícia. Crianças pequeninhas produzem cultura? Considerações sobre educação e 
cultura infantil em creche. Campinas: Pro-posições, Vol. 10 N° 1 (28) março de 1999. 
  
RUSSO, Danilo. De como ser professor sem dar aulas na escola da infância. In: FARIA, Ana 
Lúcia Goulart (org.). O coletivo infantil em creches e pré-escolas: falares e saberes. São 
Paulo: Cortez, 2007, p. 67-93. 



 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 474 

UMA VIAGEM LITERÁRIA 

Andréa de Andrade Marangoni Rodrigues1 
 
 Alguns adolescentes entendem as aulas de literatura como algo que nada acrescenta de 

prático em suas vidas. Um dos motivos seria que na escola eles ouvem falar de autores que, 
simplesmente, não fazem parte do seu mundo. O que aponta para a necessidade do professor 
organizar atividades que favoreçam o interesse pessoal e estabeleçam uma conexão entre 
esses dois universos: alunos e livros. Para Colomer (2007) o diálogo estabelecido entre alunos 
e professores facilita o aprendizado da fala, da argumentação, do entendimento. O uso da 
metalinguagem literária proporciona a criação de um vínculo entre a literatura e o seu 
significado na escola. Segundo essa autora, com atividades mais articuladas, dinâmicas, o 
professor saberá como ajudá-los em suas dificuldades e de forma progressiva é capaz de 
ampliar a capacidade de fruição no trabalho com textos.  

A autora nos leva a pensar se o fracasso do estímulo à leitura não estaria associado à rapidez 
com que as crianças passam pelos estágios de alfabetização. Por que nos primeiros anos escolares 
todos respondem de maneira positiva à narração de histórias e com o tempo muitos dizem não 
gostar de ler? Esse aspecto sinaliza para que as escolas reflitam sobre o funcionamento social da 
leitura, em um mundo impregnado de recursos audiovisuais, presentes nas vidas de crianças e 
jovens (as chamadas novas tecnologias), que cumprem funções que antes pertenciam à literatura 
(aos livros de histórias, fábulas, gibis, comprados pelos pais ou oferecidos como presentes de 
aniversário). Presenciamos a falta de concentração e a falta de interesse em se buscar o prazer 
proporcionado pela solidão da leitura de um bom livro.  

O ensino médio foi instituído o local ideal para que jovens cheguem dispostos à leitura 
de autores consagrados, selecionados pelos professores ou pelas editoras. Aos alunos é 
possível apenas aceitar passivamente as explicações didáticas dessas obras, durante 
intermináveis aulas de literatura. Há algum tempo a escola recebia crianças que pertenciam a 
um círculo social que valorizava esse tipo de atividade. Cresciam em casas onde havia livros. 
Quando as instituições escolares atingiram outras camadas sociais, não se pensou em novas 
fórmulas para que a nova clientela fosse apresentada a esse material. Os últimos anos foram 
marcados pela a necessidade de uma intervenção no que diz respeito à formação do professor 
de literatura. Deve-se pensar sobre a necessidade do estímulo à leitura entre esses 
profissionais-formadores que desconhecem bons autores atuais, prendendo-se ainda somente 
aos cânones, mesmo que de uma maneira superficial, em alguns casos. 

 
Leituras transformadas em ferramentas literárias, assim começa nossa viagem! 

 
Experimentei em 2013 uma experiência única, quando desenvolvi um projeto literário 

com alunos de quatro salas de terceiros anos, do ensino médio noturno, na cidade de Santa 
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Gertrudes. Trata-se de uma escola pública, na qual ministro aulas de literatura desde 1992. O 
objetivo do trabalho era motivar os alunos para que encontrassem significado nas obras 
trabalhadas em sala de aula, colaborassem nos debates, fizessem pontes com inúmeras leituras 
realizadas durante seus estudos na chamada Educação Básica. Tudo começou porque senti 
extrema dificuldade durante as aulas de manter celulares e outras tecnologias desligadas, nada 
chamava a atenção das turmas que se mostravam alienadas a tudo o que era oferecido. A aula 
começava e a minha solidão era frequente. 

Propus aos alunos que participassem das aulas, faríamos leituras coletivas, escutaríamos 
música, falaríamos sobre cinema e, se tudo caminhasse bem, no final do ano, festejaríamos 
com uma aula especial no Centro Cultural da cidade. Porém a participação deles nessa aula 
especial seria essencial, teriam que: apresentar textos autorais (poesias ou contos), tocariam 
instrumentos, trariam ex-alunos para apresentações musicais e seriam convidados para um 
debate, juntamente com os membros da Secretaria da Cultura de Santa Gertrudes, sobre o 
trabalho dessas pessoas em prol da cidade.  

 
O projeto 

 
Seria preciso articular bem as aulas, torná-las interessantes. Preparava cada aula com muito 

cuidado. Slides eram apresentados com o auxílio de um datashow. Links com imagens e músicas 
traziam o significado literário, ou podiam ser mencionados, juntamente com o material preparado. 
Era o doce oferecido para que todos saíssem da aula com um gostinho de quero mais. Os 
exercícios foram preparados para serem desenvolvidos em grupos ou duplas, respeitando as 
dificuldades de cada turma, corregidos coletivamente, trazendo àqueles que se recusavam à leitura 
e à escrita individualizada, o prazer de participação em ações compartilhadas. 

 
A preparação 

 
Os alunos tornaram-se mais atentos e participativos, mas havia um desafio inesperado: 

ninguém se comprometia a ajudar na elaboração da aula final. Nenhum convidado era citado, 
nenhum texto foi apresentado para ser lido no dia, ninguém, ninguém mesmo se comprometia 
na elaboração do grande dia. Cheguei a pensar que não teria convidados e muito menos 
atrações. Continuei empenhada no preparo das aulas. Não conversei com a direção ou 
coordenação sobre as apresentações, estava preparada para a frustração de não conseguir 
realizar o que foi proposto. Durante o primeiro semestre de 2013 silenciei a minha ansiedade 
e desapontamento. Dediquei-me às aulas e acreditei que talvez algo tão grandioso seria 
impossível de ser posto em prática.  

 
A viagem 

 
Quando retornarmos para o segundo semestre, quatro alunos me procuraram e se 

ofereceram para tocar e apresentar poemas autorais. Fui até o Centro Cultural da cidade, 
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apresentei a proposta à Secretaria da Cultura e ao Diretor Cultural, que aprovaram de imediato 
o uso do espaço para o evento. O diretor de cultura, sendo ex-aluno da escola, ofereceu-se 
para a leitura de um conto de Graciliano Ramos: O olho torto de Alexandre, autor que fez 
parte de muitas aulas, além de ter sido o homenageado da FLIP, em 2013. A Secretaria ficou 
feliz em ter espaço para falar de seu trabalho e se dispôs a apresentar um filme curta 
metragem, realizado na cidade, em Super-8 (ou Super 8 mm). Enquanto isso, uma aluna de 
uns dos terceiros anos articulava com alunos de outros períodos uma participação musical. 
Três bandas de alunos se ofereceram para apresentações, enquanto um aluno preparava um 
conto para ser lido e outros quatro seriam os poetas da noite. O toque final ficou para um ex-
aluno, que teve seu primeiro livro de poemas publicados com ajuda de um site, que incentiva 
jovens autores e suas primeiras publicações. 

 
A chegada 

 
Para todos os participantes a noite de 13 de novembro de 2013 teve o sabor da Semana 

de Arte Moderna (pensada nas suas devidas proporções, é claro). Tudo saiu perfeito, as 
apresentações, os musicais, os debates... O encontro. Até mesmo o grupo de capoeira da 
cidade, composto por ex-alunos apareceram para colaborar e sensibilizaram todos os 
presentes com uma linda apresentação. No final, os participantes trocaram e-mails e se 
reuniram na semana seguinte. E não é que o projeto deu fruto: os alunos que comandaram o 
espetáculo criaram um blog: QG: Sete chaves (que pode ser compartilhado por todos pelo 
facebook). A princípio o espaço é aberto para poetas, escritores, contistas, fotógrafos e todos 
que quiserem apreciar literatura, música, arte e afins.  

 
Últimas considerações 

 
Schopenhauer (2007) entende que cada nova geração necessita aprender tudo, desde o 

início. Aprende aquilo que consegue ou aquilo de que pode precisar em sua curta viagem, 
para enfim desaparecer. Na sua visão, o ser humano espalha-se por todos os lados, a perder de 
vista, de modo que nenhum indivíduo pode saber sequer a milésima parte daquilo que é digno 
de ser sabido. Trata-se de uma consequência da brevidade e da incerteza da vida, como 
também da indolência e da busca de prazer por todos os homens. Cada geração passa, 
rapidamente, por esse mundo, adquire o saber do qual precisa e desaparece, a fim de que 
novas gerações apareçam (sem nada saber), para iniciar uma nova busca.  

Como professora, senti orgulho do que foi proposto, articulado, apresentado e 
saboreado. Aproximei-me dos alunos, apresentei textos, imagens, sons que foram tomando 
um novo sentido para mim e para aqueles que se dispuseram a compartilhar do que era 
oferecido. Fui narradora, aluna, companheira. Caminhamos por textos fantásticos, literários, 
jornalísticos, poéticos, próprios. Fomos leitores e nos aproximamos dos detalhes, da exatidão 
dos fatos, das ações articuladas. Sobrevivemos aos conflitos que enriqueceram tudo o que foi 
criado e visto. Transformamos algo penoso, num momento mágico, único. E mais uma vez a 
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escola serviu como pano de fundo para uma ação onde alunos comprovaram que é preciso, 
que se faz necessário, abrir-se para o novo, pois sempre é tempo para aprender. 
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PRÁTICAS DE LEITURA DE ALUNOS EM DIFERENTES CONTEXTOS E A 
CONSTITUIÇÃO DA EXPERIÊNCIA DE LEITURA 

Andrea Del Larovere1 

 
[…] sólo cuando confluye el texto adecuado, el 

momento adecuado, la sensibilidad adecuada, la 
lectura es experiencia. 

Jorge Larrosa 
 
Este trabalho é o recorte de uma pesquisa de mestrado em educação, na qual investiguei 

as experiências de leitura de quatro alunos, estudantes do quinto ano do ensino fundamental 
de uma escola da rede municipal de ensino da cidade de Catalão – GO, constituídas no 
contexto escolar e extraescolar. O objetivo principal da pesquisa, foi conhecer e analisar as 
experiências de leitura vividas por esses alunos nos diferentes contextos. Neste trabalho, trago 
especificamente a questão das práticas de leitura observadas e que foram essenciais para a 
compreensão da constituição da experiência de leitura desses alunos. 

A metodologia escolhida foi o estudo de caso do tipo etnográfico, pois segundo André 
(2005, p. 23) “[...] permite fazer um estudo em profundidade de um fenômeno educacional, 
com ênfase na sua singularidade, pautando-se em uma descrição densa, subjetiva e particular 
do objeto de estudo”. 

Os dados foram coletados através de observações e entrevistas realizados nos diferentes 
contextos. A partir das observações, foram identificadas e analisadas as práticas de leitura dos 
alunos. As narrativas obtidas através das entrevistas contribuíram para identificar as práticas 
de leitura que se constituíram em experiência de leitura. Como sugere a epígrafe deste 
trabalho, para que a leitura se constituísse em experiência, foi necessário o encontro entre o 
leitor e a leitura, encontro este que foi permeado pelas práticas e protocolos de leitura 
adotados pelo leitor.   

 
Leituras, práticas e experiência de leitura 

 
A leitura é carregada de significado, interação e criação (CHARTIER, 1996) não é um 

ato meramente mecânico e sem sentido, ela pressupõe múltiplas possibilidades e pode passar 
pelos sentidos, pela memória, pela vivência do leitor. Conforme Yunes (2003, p. 10), “[...] 
quem lê o faz com toda sua carga pessoal de vida e experiência, consciente ou não dela, e 
atribui ao lido as marcas pessoais de memória, intelectual e emocional”. 

Os modos de ler, segundo Chartier (1999) e Paulino (2001) têm se modificado e se 
reorganizado de acordo com a sociedade e as tecnologias de cada época. As práticas de leitura 
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estudadas por eles apontam que na sociedade contemporânea não se seguem protocolos 
rígidos de leitura, conforme observa Peres (2006, p. 12):  

 
Existem pessoas que lêem respeitando vírgulas e pontos. […] Têm as que 
seguem protocolos: lendo do começo ao fim […] as que começam do fim, do 
meio ou só lêem o fim. Ah, não se pode esquecer daquelas que precisam de 
uma verdadeira clausura para ler e das que consideram o barulhento ônibus, 
metrô, reconfortante o suficiente.  

 
Além da escolha da prática de leitura adotada, o leitor dá ao texto não o significado que 

o autor pretendia, mas os significados que ele atribui de acordo com as experiências 
adquiridas e vividas, como explicita Manguel (1997, p. 19-20) “[...] é o leitor que lê o sentido; 
é o leitor que confere a um objeto, lugar ou acontecimento uma certa legibilidade possível, ou 
que a reconhece neles; é o leitor que deve atribuir significado a um sistema de signos e depois 
decifrá-lo”. 

Nesse sentido, as leituras podem ser variadas, de acordo com cada função social que o 
leitor atribui diante do contexto vivido. Assim, as experiências de leitura de cada leitor são 
distintas e singulares. A experiência é algo exterior, e quando é vivida, sentida, “acontecida” 
se torna interior, particular e subjetiva. Cada um é tocado de uma maneira, de modo que o que 
pode ser uma experiência para uns, pode não o ser para outros (LARROSA, 1996). Nessa 
perspectiva, a questão da experiência de leitura se caracteriza para Yunes (2003) quando:  

 
O leitor se deixa tocar e realiza de maneira, primeiro, desconstrutora, depois 
constitutiva, seu enlace com a linguagem, com o que está antes e depois dela 
como expressão e forma – sensações e percepções inominadas –, a leitura 
torna-se experiência da gratuidade do verbo e opera de modo contínuo e não-
consciente no fortalecimento da subjetividade e da ação crítica. (YUNES, 
2003, p. 15). 

 
Sendo assim, é possível considerar que ao ler atribuímos nossos próprios sentidos ao 

que foi lido, e a cada leitura, ainda que seja do mesmo texto, novos detalhes podem ser 
percebidos; portanto, pode-se dizer que cada leitura é única e singular. Vale destacar que a 
leitura que nos marca é tomada como acontecimento, numa dinâmica de atribuição de 
significados e sentidos da leitura pelo leitor. (LARROSA, 1996; 2004; YUNES, 2003). 

 
Práticas de leitura e a constituição da experiência de leitura 

 
Em se tratando das práticas de leitura, observei que no contexto escolar as leituras para 

descontração, de livre escolha, ocorreram no final das aulas, intervalos ou no recreio e, nessas 
práticas foram encontradas experiências de leitura. Nesses momentos de aparente liberdade no 
contexto escolar, os alunos podiam ler o que desejavam, sem que houvesse uma cobrança 
pedagógica inerente à leitura (SOARES, 1999). 
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Nesses momentos livres, dentro do contexto escolar, em que o aluno pode escolher o 
que ler e como ler, a leitura como experiência transpareceu nas narrativas através de relatos 
em que o enredo da história lida, o local onde leu, o momento em que leu, foram fundantes 
para que a constituição da experiência. 

Verifiquei que na escola era comum a leitura silenciosa, sendo que os alunos tentavam 
se acomodar quase escorregando nas cadeiras e/ou debruçados sobre as carteiras. Em casa, a 
prática também ocorria de modo silencioso quando estavam sozinhos e em voz alta para a 
mãe, ou para a avó. Os alunos disseram que liam deitados, em local fresco e sem a presença 
de barulho ou de outras pessoas (irmãos menores) que pudessem interromper a leitura.  

Identifiquei que os materiais lidos pelos alunos no contexto escolar consistiam 
principalmente nos livros didáticos. Os materiais disponibilizados pela biblioteca escolar 
foram transferidos para a leitura nos contextos extraescolares (em geral, a casa dos alunos), e 
algumas dessas leituras puderam se constituir em experiência de leitura, pois embora 
houvesse uma exigência escolar, em que a leitura deveria ser lida fora da escola e contada 
posteriormente na escola, a escolha da leitura e do modo de ler havia sido feita pelo aluno. 

Nesses momentos livres, acomodados a seu modo, onde e como desejavam, os alunos 
puderam ler e experimentar a leitura, nesse sentido, a casa adquiriu relevância na composição 
das experiências de leitura, acolhendo os leitores e suas leituras com o silêncio e o aconchego. 

Foi apurado, ainda, que os alunos em geral preferiam ler sozinhos. No entanto, foram 
citados como partícipes da leitura a mãe, os avós, os primos/amigos, evidenciando o papel da 
família na socialização (PAULINO, 2001) e na promoção da leitura (FAILLA, 2012). As 
práticas de leitura também foram objeto de aproximação/socialização entre os leitores.  

Grosso modo, as experiências de leitura vieram “aconchegar” (ALVES, 2008) o leitor, 
diverti-lo, instigá-lo, promovendo a socialização e aproximações. Vieram ainda possibilitar 
soluções e novas perguntas, estabelecer relações, provocar o leitor a arriscar-se, expor-se e 
contrapor-se, potencializando conhecimento e formação.  

 
Considerações finais 

 
Para que a leitura se constituísse em experiência de leitura, como algo que toca, que 

marca, foi necessário que houvesse a união das práticas de leitura aos materiais lidos, e ambos 
motivados pela subjetividade do leitor para que este pudesse ser tocado pela leitura 
(LARROSA, 2004). Desse modo, nesse estudo, as experiências de leitura se revelaram de 
modo único, particular, sendo que cada leitura narrada foi impulsionada por um motivo 
subjetivo. Algumas leituras divertiram, outras acalentaram, outras inquietaram.   

É possível dizer que as leituras narradas tocaram os leitores, incomodaram, fizeram-nos 
questionar e enxergar numa outra perspectiva, motivaram soluções, estimularam 
socializações. Os leitores se permitiram novas travessias e alcançaram um campo novo e 
desconhecido, o campo da experiência de leitura. Nele a leitura pode adquirir sentido e sabor, 
pode ser experimentada e vivida.  
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O TRABALHO COLETIVO DE ALFABETIZADORES: REALIDADES E 
DESAFIOS PARA A ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA 

Andréa Maria Martins Chiacchio1 
 
Apresentação 

 
No Brasil, há uma crescente demanda pela melhoria na qualidade do processo de 

alfabetização e letramento, principalmente nas redes públicas de ensino. Este processo exigirá 
esforços da direção, da coordenação, dos professores, no sentido de desenvolver estratégias 
que proporcionem melhor desempenho dos alunos. As transformações ocorridas, nas últimas 
décadas, no campo educacional, impõem desafios aos quais as escolas parecem não estar 
preparadas. No universo destas transformações, há o amplo reconhecimento de que o coletivo 
da escola precisa ser estruturado, como condição para o avanço educacional.  

De modo geral, em nossas escolas, principalmente as públicas, ainda não se conseguiu 
romper com a cultura individualista. Fusari (1993) argumenta que: 

 
[...] apesar de muitos esforços, pode-se afirmar, infelizmente, que ainda não 
se tem nas escolas públicas, a não ser em alguns casos excepcionais, um 
trabalho eletivo organizado cujo objetivo seja a elaboração, o 
desenvolvimento e a avaliação de uma proposta educacional. (P.69) 

 
Prevalece o trabalho fragmentado e individual. Leite (2008) discute as razões pelas 

quais se configura o individualismo no espaço escolar, um modelo que não se restringe 
unicamente à escola, mas reflexo de um modelo de sociedade, de história humana e de 
cultura.  

As transformações ocorridas nos séculos XVIII e XIX, impulsionando o 
desenvolvimento da ciência, impõem uma nova concepção de homem e de mundo na 
sociedade capitalista. Evidencia-se a necessidade de uma nova forma de gestão e organização 
de trabalho, que possa responder às demandas desta época, marcada pela revolução industrial.  

A teoria da administração científica, conhecida por taylorismo, surgiu como resposta 
para atender à velocidade e ao novo ritmo de produção das fábricas. Nessa teoria, ressalta-se a 
necessidade de aumentar a produção e atingir o máximo em eficiência. Prevalece a concepção 
de um homem absolutamente racional, pautado em valores econômicos e preparado para 
executar tarefas (HELOANI, 2003).  

Compondo este quadro, a teoria proposta pelo fordismo, amplia a proposta taylorista de 
trabalho/produção, enfatiza a necessidade de especialização do trabalhador, a mecanização da 
produção e, consequentemente, a fragmentação do trabalho. Juntas, essas teorias representam 
uma forte proposta de gestão de produção para o capitalismo.  
                                                           
1 Doutoranda; FE-UNICAMP; Campinas; SP (Pesquisa orientada pelo Prof.Dr. Sérgio Leite) email: 
andreamchiacchio@hotmail.com  
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Os modelos de Taylor e Ford, para a indústria, são adaptados para estrutura educacional 
do século XX, constituindo-se no modelo da racionalidade técnica que, segundo Leite (2008), 
planeja a escola: 

 
[...] semelhante à linha de produção industrial: um grupo de especialistas 
pensava o plano curricular, definindo os objetivos e conteúdos [...]; cada 
professor decidia sobre o trabalho pedagógico a ser desenvolvido em sala de 
aula [...] para garantir o processo, criava-se outro grupo de especialistas para 
supervisionar o trabalho dos professores. ( p.50) 

 
As raízes dessa escola tradicional, com trabalho fragmentado e individual, ainda 

persistem nos dias atuais e têm dificultado a cooperação e a coletividade no trabalho docente.  
No contexto atual, há a urgência de reorganização das formas de gestão e organização 

do trabalho escolar, requerendo um formato mais democrático, participativo.  
 

Trabalho Coletivo: recurso para o desenvolvimento da subjetividade 
 
Clot (2006) pautado na abordagem histórico- cultural, traz contribuições significativas 

sobre a organização do trabalho coletivo humano. O autor afirma que é preciso considerar que 
todo trabalho “é feito em sociedade e esta é primordialmente coletiva” (CLOT, 2006 apud 
ANJOS e MAGRO, 2008, p.223). O coletivo não é algo simplesmente a ser defendido, mas 
buscado como uma condição para o desenvolvimento profissional do sujeito.  

Para Vigotski (2010), o homem é um ser essencialmente social; “fora da interação com 
a sociedade ele nunca desenvolverá em si aquelas qualidades, aquelas propriedades que 
desenvolveria como resultado do desenvolvimento sistemático de toda a humanidade” 
(p.697). Ao tratar de formas coletivizadas de trabalho, nesta perspectiva, três aspectos devem 
ser destacados. O primeiro é que, a partir da abordagem histórico-cultural, a visão de coletivo 
não é simplificada, pois: 

 
[...] o social não é simplesmente uma coleção de indivíduos, não é 
simplesmente o encontro de pessoas; o social está em nós, no corpo, no 
pensamento; de certa maneira, é um recurso muito importante para o 
desenvolvimento da subjetividade. (CLOT, 2006, p.102) 

 
Outro aspecto insere-se na subjetividade e na constituição do sujeito imerso no coletivo, 

onde não há o cerceamento do individuo, ou a dissolução do sujeito. “O coletivo, nesse 
sentido, é entendido como recurso para o desenvolvimento individual” (Idem p.102).  

O terceiro aspecto aponta para as relações em grupos que, ao contrário do que se espera, 
não se estabelecem harmoniosamente: “o pensamento se desenvolve na discussão, na 
confrontação e, portanto, a controvérsia é a fonte do pensamento” (CLOT, 2006, p.106). 

No entanto, nas relações sociais aprendemos a buscar sempre a harmonia, evitando os 
conflitos e as confrontações. Porém, Clot (2008) afirma que, o pensamento nasce na 
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confrontação e não na harmonia. O grupo “não se compõe e não se cria sobre a união, mas 
sobre a desunião” (p.66), onde se instalam novas formas de (re)construir o novo.  

A abordagem histórico-cultural traz discussões importantes para a compreensão da 
constituição do sujeito social. O trabalho coletivo pode ser entendido como condição de 
integração na busca de soluções para o fazer pedagógico, como também de transformação e 
desenvolvimento profissional dos alfabetizadores. 

 
Organização e trabalho   

 
Os espaços coletivos de organização pedagógica existem e necessitam ser repensados 

para que possam atingir seus objetivos. As novas políticas educacionais suscitam esta forma 
de se compor a organização e determinam horários de encontros pedagógicos semanais para 
os docentes. 

Sobre a necessidade de se reorganizar esses espaços, Leite (2008) aponta que a 
alfabetização requer projetos baseados em: planejamento em torno de diretrizes comuns e 
abertura concreta de espaços para reflexão sobre as práticas desenvolvidas. Projetos que 
ressaltam a importância do coletivo na organização e desenvolvimento do trabalho de 
Alfabetização.  

Para Chaluh (2009), é preciso “possibilitar um “espaço de linguagem” para que a 
professora possa falar de sua prática e, no diálogo com suas colegas, perceber que o problema 
não é só seu, não é individual” (p.80). 

 
Análise de um grupo de alfabetizadores: considerações 

 
A necessidade de se refletir sobre o coletivo de alfabetizadores, surge em decorrência de 

uma pesquisa realizada em 2011, com alfabetizadores inseridos no programa mineiro 
‘Alfabetização no Tempo Certo’(Cf. CHIACCHIO e ROCHA, 2012). A pesquisa teve como 
objetivo identificar as concepções de alfabetização e letramento das docentes e as formas 
pelas quais as discutiam e buscavam colocá-las em prática.  

Os resultados revelaram contradições no que se refere às formas de conceber e 
organizar práticas de alfabetização e letramento, percebidas: (i) na persistente dicotomia entre 
alfabetização e letramento, (ii) na tendência em postergar o trabalho de letramento ou traduzi-
lo de forma artificial; (iii) no tratamento da alfabetização como sinônimo de atividades 
tradicionais, pouco significativas, e ao mesmo tempo, o investimento exagerado em aspectos 
técnicos da escrita e leitura sem considerar sua significância social. 

 O contexto analisado colocou em foco um modelo de organização individual, a 
inexistência de um planejamento comum. Na esteira destes resultados colocam-se as 
transformações ocorridas nas últimas décadas no campo da alfabetização e letramento, a 
formação docente e os desafios impostos pela realidade educacional brasileira.  

As discussões sobre a relação alfabetização e letramento, a interpenetração destes 
conceitos e suas especificidades, devem ganhar sentido na organização das práticas docentes 
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em reuniões pedagógicas. É preciso reconhecer que há domínios necessários para o trabalho 
de alfabetização/letramento e que situações contraditórias ou equivocadas na concepção e 
organização de práticas de leitura e escrita, como apresentadas pelo grupo de professores, 
acima, precisam ser problematizadas. Os espaços de planejamento pedagógico podem e 
devem favorecer a reflexão, o crescimento dos docentes e de seus projetos. 
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UM ESCRITOR E ILUSTRADOR (ODILON MORAES), UMA EDITORA 
(COSAC NAIFY): CRIAÇÃO E FABRICAÇÃO DE LIVROS DE 

LITERATURA INFANTIL 

Andrea Rodrigues Dalcin1 
 

Fazer bons livros para crianças é das coisas  
mais sérias, nas quais é preciso não  

só trabalhar com inteligência e coração,  
mas com uma elevada argúcia e cuidado. 

Monteiro Lobato 
 
A citação acima feita por Lobato, no século passado, já apontava o quanto a produção 

de livros de literatura infantil demanda seriedade, cuidado, conhecimento e concepções claras 
de criança, leitor e literatura que podem guiar a criação de um autor e a produção de um 
determinado livro. Partindo dessa visão temos, atualmente, autores de livros de literatura 
infantil que parecem explorar inúmeras possibilidades de criação e produção que são distintas 
e inventivas em suas maneiras de fazer. 

Nessa direção, este trabalho tem como propósito discutir o processo de criação e 
produção de livros de literatura infantil, pela visão do autor e ilustrador Odilon Moraes2. O 
corpus é constituído por três obras publicadas pela Editora Cosac Naify, escritas e ilustradas 
pelo referido autor: “A Princesinha Medrosa” (1ª edição, 2002 e 2ª edição, 2008), “Pedro e 
Lua” (2004) e “O Presente” (2010). 

 
Processo de criação: as maneiras de fazer de um autor  

 
Palavras, ilustrações, formatos, cores, tipo de letra, enfim, os elementos constituintes do 

objeto livro se materializam, parecem tomar formas desde o início do processo de criação. 
Mas, será que as palavras ali presentes são apenas palavras? E quanto às imagens, como são 
criadas? São apenas imagens? De que “lenho” brotam as palavras, as imagens e os elementos 
constituintes do objeto livro? 

Uma primeira abordagem deste processo criativo precisa levar em conta o fato de 
Moraes ser autor e ilustrador, que além de criar também participa de todo o processo de 

                                                           
1 Doutoranda em Educação; Faculdade de Educação/UNICAMP; Grupo de Pesquisa: ALLE (Alfabetização, 
Leitura e Escrita); Campinas, SP. E-mail: deiadalcin@uol.com.br.  
2 Ao longo de sua carreira, os prêmios recebidos foram: Prêmio Jabuti 1993 de melhor ilustração, em “A Saga de 
Siegfried”, da Companhia das Letrinhas; FNLIJ melhor livro na categoria criança e FNLIJ melhor ilustração 
com a obra “A princesinha medrosa” (2002); Prêmio Adolfo Aizen (União Brasileira de Escritores) pela obra “A 
princesinha medrosa”; Prêmio Abril de Jornalismo pelo trabalho de ilustração em revistas; FNLIJ melhor livro 
na categoria criança com a obra “Pedro e Lua” (2005); Prêmio Jabuti pela melhor ilustração infantil ou juvenil 
com o livro “O Matador” (2009); FNLIJ categoria altamente recomendável – imagem “O Presente” (2011). 
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fabricação de suas obras, estabelecendo relações entre o processo de produção de textos e 
imagens e o da produção de livros.  

Nesse ínterim, adentrar nas maneiras de fazer de um autor – solitárias e/ou coletivas – é 
conhecer também um pouco sobre o processo de criação de uma obra, bem como os aspectos 
que envolvem esse fazer. Segundo Moraes (entrevista, 2010), o processo de criação exige 
momentos de solidão – o autor consigo. Além disso, há outro momento em que ele – o autor – 
lida com aspectos do seu processo criativo do ponto de vista objetivo e material, que envolve 
o uso de um determinado tipo de papel, da luz, da tinta, do formato do livro e do tipo de letra.  

Além do suporte que recebe o texto, a criação conta ainda com os fatos vividos pelo 
autor, os quais envolvem acontecimentos do passado que, segundo Moraes (entrevista, 19 de 
jan. 2011), são também recriados: “falar do passado é sempre recriar uma história, nunca você 
fala a história”. A criação é também constituída de “acasos” que provocarão nos autores 
efeitos de sentido. Moraes, ao nos relatar sobre seu processo de criação do livro “Pedro e 
Lua”, por exemplo, destaca o quanto alguns “acasos” foram determinantes, tanto na 
construção como na edição do produto final do livro: 

 
A primeira frase dele: “Pedro queria dizer pedra, mas tinha cabeça na Lua”, 
tinha uns quatro anos que eu havia pensado nesta frase. Eu lembro, inclusive, 
que tinha ido falar numa cidade do interior de São Paulo, acho que foi a 
primeira palestra que dei como ilustrador para o público. Estava uma noite 
com uma lua linda e tinha uma calçada cheia de pedra e cada vez que olhava 
na lua sempre tropeçava na pedra. [...] E nesse dia, não sei por que, ligou na 
minha cabeça essa coisa de pedra com lua e o nome Pedro e eu escrevi essa 
frase. (MORAES, entrevista, 19 de jan. 2011) 

 
Mas o processo de criação parece não ter um único caminho, uma única direção, um 

controle de seu produto, um conhecimento total do como é constituído, gerado, finalizado; 
diferente de “Pedro e Lua”, em que as ideias germinaram durante anos até sua concretização, 
encontramos, por exemplo, o livro “O Presente”, que nasceu quase como um “soluço” e, 
literalmente, foi criado de um dia para outro.  

No caso da obra “A Princesinha Medrosa”, a criação de seu final trouxe alguns elementos 
que envolveram a relação do autor com uma criança importante em sua vida e com sentimentos 
como saudade, ternura, acolhimento, aconchego, afago e carinho, que culminaram em um gesto: a 
criança segura firmemente a mão do autor e não a solta por medo de perdê-lo. Essa ação é 
recriada no final da obra e reaparece como final feliz: o menino, ao pegar na mão da princesa, a 
faz descobrir que o outro a acode, fortalece e inscreve nela atos como coragem, determinação e 
ousadia que, segundo Moraes, revelam todo o saber contido no livro. 

  
Fabricação do livro infantil: algumas considerações 

 
Enquanto premissa, Moraes diz não pensar na criança ao criar suas obras, mas tenta não 

exclui-la de suas criações. Segundo ele, o texto pressupõe um leitor que busca interrogar o 
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vivido e o sentido, mais do que conhecer uma história e conhecer respostas. No papel de 
editora, Coelho (entrevista, 30 de nov. 2010), corrobora esta visão ao afirmar que o que 
ocorre no processo de fabricação do livro é a soma de esforços e ideias que constituem todo o 
projeto editorial.  

Nesta direção, a editora também parece rejeitar a produção de um livro para crianças 
que as subestime como leitor menor, que superficialize palavra e imagem, que estereotipe um 
modelo de livro. Ainda segundo Coelho (entrevista, 30 de nov. 2010), um bom livro superaria 
as expectativas de qualquer leitor, independente da faixa etária, devendo ser qualitativamente 
distinto, único e singular aos olhos e às mãos dos leitores, que são levados a apreciar suas 
capas, seus títulos, suas ilustrações, suas cores, formas e tamanhos. 

Nesta direção, a Cosac Naify, segundo os depoimentos de Coelho, se coloca como 
editora que investe no cuidado com as imagens, com a forma e com o texto. Nesse sentido, 
convocar o autor e ilustrador para acompanhar o processo de fabricação do livro parece ser 
uma proposta adotada pela Cosac Naify. Seu processo de produção transgride o método de 
trabalho segmentado, como produção em escala, e o livro percorre um caminho dentro da 
editora, além daquele apenas de impressão do boneco ou do original entregue pelo autor.  

É a transformação do texto em livros que se faz presente e nos aproxima das palavras de 
Chartier (1990, p. 126), ao afirmar que “façam o que fizerem, os autores não escrevem livros. 
Os livros não são de modo nenhum escritos. São manufacturados por escribas e outros 
artesãos, por mecânicos e outros engenheiros, e por impressoras e outras máquinas”. Para esta 
editora, no entanto, o processo se consolida coletivamente, num trabalho de discussão, 
pesquisa, apropriação, do qual o autor também participa.  

De acordo com Moraes (entrevista, 19 de jan. 2011), “pela primeira vez uma editora 
entendeu que meu trabalho de ilustrador é o livro e não os originais. [...] Essa é a 
compreensão de que a editora é parceira para terminar o trabalho e não que seu trabalho se 
esgota na hora que dá o original à editora”. Aqui se questiona, o fato de o autor produzir 
textos e não livros; aqui se coloca a autoria compartilhada entre autor e editora; aqui se pontua 
a forma hegemônica presente no jogo da produção editorial que parece se transformar com a 
prática de Moraes e da Cosac Naify. 
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A LITERATURA INFANTIL E SUA IMPORTÂNCIA PARA A FORMAÇÃO 
DO ALUNO LEITOR 

Andréa Tôrres Vilar de Farias1 
Angélica Torres Vilar de Farias2 

 
A Literatura Infantil é um recurso importante e muito rico que contribui para o 

desenvolvimento cognitivo, físico e social das crianças. É uma ótima forma de incentivar 
interesse e encantamento pelas palavras.  

Considerando que a infância é uma fase propícia para o desenvolvimento da habilidade 
leitora, que é um dos melhores momentos para se tomar gosto pela leitura, para desenvolver o 
hábito de ler, torna-se necessário que a escola desenvolva um trabalho com a literatura infantil 
desde a primeira fase da educação infantil, pois é principalmente nessa fase que a criança 
começa viajar através da leitura. 

Quando a Literatura Infantil é utilizada do modo adequado torna-se um instrumento 
importante na construção do conhecimento da criança, uma vez que a faz desenvolver a 
imaginação, emoções e sentimentos prazerosos e significativos. É importante que a escola 
busque conhecer e desenvolver na criança o gosto pela leitura de forma que a literatura 
infantil possa influenciar de maneira positiva nesse processo. 

Práticas educativas errôneas podem dificultar ou até mesmo impedir o desenvolvimento do 
gosto pela leitura, pode privar o aluno leitor de conhecer a magia dos textos literários, e isso que 
parece está acontecendo, pois a cada dia as crianças demonstram menos interesse pela leitura. 

O trabalho com a Literatura Infantil requer dos educadores da Educação Infantil um 
preparo antecipado para que possam promover as mais diversas formas de leitura tais como: a 
leitura em voz alta, leitura compartilhada, leitura teatrizada e leitura em partes de texto, etc, 
onde as crianças poderão falar, ilustrar, imitar, criar novas e antigas histórias literárias. 
Acreditamos que vários pontos devem ser estudados, principalmente no que se refere às 
atividades desenvolvidas pelo professor. 

A Literatura Infantil é um instrumento potencializador na formação do leitor, sendo um 
dos instrumentos mais eficazes no desenvolvimento da linguagem e da personalidade da 
criança durante a aquisição da leitura. Uma vez que a leitura é uma forma de garantir o 
desenvolvimento da aprendizagem.  

Neste contexto é relevante que o acervo literário da escola possua livros infantis de boa 
qualidade textual, que possibilite a criança ampliar o seu vocabulário. Segundo Bambenger 
(1975, p.28): 

 
Os bons livros infantis, por conseguinte são o fundamento do ensino da 
leitura. Os interesses pelo enredo e pelo destino das personagens leva a 
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criança a terminar o livro em curto prazo de tempo. Quando isso acontece, 
obtém-se o efeito prático tão necessário à compreensão na leitura. 

 
A Literatura Infantil permite que a criança que está em processo de alfabetização 

conviva de maneira passiva e não ativa com a linguagem oral e escrita. A literatura aparece à 
criança como um jogo, uma fantasia muito próxima do real. 

As crianças devem desenvolver desde os primeiros anos o hábito de ouvir histórias, 
contadas pelos professores em voz alta, pois esta é uma maneira de incentivar a criança ao hábito 
de ler, por meio da contação.Segundo o RCNEI (Brasil, 1998): “A criança que ainda, não sabe ler 
convencionalmente pode fazê-lo por meio da escuta da leitura do professor, ainda que não possa 
decifrar todas e cada uma das palavras. Ouvir um texto já é uma forma de leitura”. 

A escola deve promover atividades onde o ato de ler esteja presente diariamente, uma 
vez que a leitura leva a criança a exercer a sua imaginação, criatividade, autonomia. É 
fundamental que o desenvolvimento literário, e consequentemente a capacidade de pensar 
criticamente ocorra desde cedo na vida dos indivíduos.  

Nesse cenário da Educação Infantil e o trabalho com a literatura surgiram muitas questões a 
serem discutidas, tais como: a presença ou ausência da literatura infantil na prática pedagógica de 
professores de Educação Infantil, e como eles utilizam esse recurso como instrumento pedagógico 
para o desenvolvimento dos educandos. Buscando compreender essas questões fizemos 
entrevistas através de questionários com 4 professores de duas escolas municipais na cidade de 
Taperoá-Pb: Escola M. Odaci Vilar; Escola M. Melquíades F. Pimenta.  

As professoras pesquisadas foram denominadas de P1, P2, P3 e P4, lecionam nas 
turmas de Pré I e Pré II, e responderam os questionários individualmente dentro da própria 
instituição que trabalham em um lugar reservado. 

Diante dos dados colhidos começaremos analisando sobre a prática da leitura na sala de 
aula. Vejamos as respostas das professoras as seguintes questões: 

  
Questão 01: Pratica o hábito da leitura na sua sala de aula? 
 
P1: SIM; P2: SIM; P3: SIM; P4: SIM 

 
Pelas respostas das professoras pesquisadas constatamos que todas praticam o hábito da 

leitura. Isso é positivo já que para desenvolver um trabalho em sala de aula buscando formar 
alunos leitores torna-se necessário que os responsáveis por esse processo também sejam 
leitores e gostem de ler. 

Para que a literatura marque presença no cotidiano da sala de aula, não apenas como 
uma atividade de passa tempo, mas como uma prática que leve a criança a desenvolver o 
gosto em ler, é importante que o professor também seja um leitor. 

Para Frantz (2005, p.42): “Criar condições de leitura [...] É também destinar tempo para 
ela na sala de aula, demonstrando assim que essa é uma atividade importante, fundamental e 
que merece também ocupar um espaço nobre”. 
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Questão 02: A sua escola possui um espaço com livros de Literatura Infantil para uso 
dos docentes e discentes? 
 
P1: NÃO; P2: NÃO; P3: NÃO; P4: NÃO 

 
As professoras pesquisadas afirmam que a escola não possui um espaço com livros 

destinados a Literatura Infantil evidenciando um aspecto que favorece o distanciamento entre 
leitores e livros, fato que não estimula a leitura. 

Assim, torna-se difícil desenvolver práticas de leituras que despertem na criança o 
habito de ler quando a escola não possui espaços adequados para o trabalho com a literatura.  

É fundamental que a escola possua espaço para a leitura e que neste espaço o acervo 
seja bem organizado, com os mais variados gêneros literários. 

  
Questão 03: Para você como devemos estimular a leitura? 

 
P1: Sim, pois a leitura é uma forma de atribuição continua onde os alunos aprendem a ler e 
ouvir as histórias; 
P2: A escola deve criar espaços específicos para a leitura direcionada para alunos da 
educação infantil; 
P3: A leitura deve ser feita de forma prazerosa e estimulante para que as crianças sintam-se 
atraídas pela historia; 
P4: Criando espaços específicos para a realização da leitura. 

 
As professoras reconhecem a necessidade de um espaço específico para a leitura e que é 

necessário ser estimulada desde a infância, e este estímulo deve ocorrer diariamente, e que os 
professores tenham uma postura que leve as crianças a participar do processo de leitura, 
oportunizando a ela a presença direta e prazerosa da leitura. 

 Para Bamberger (1975, p. 32): “Se o professor responder a essa motivação com 
material de leitura fácil, emocionante, apropriado ao grupo de idade especifico, e desenvolver 
esse primeiro material com livros de dificuldade crescente, as crianças se tornarão bons 
leitores. Um bom leitor é aquele que gosta de ler”. 

Assim para que a criança se sinta motivada e estimulada a ler o professor deve 
responder a esta motivação com práticas de leitura estimulante e criativa que desperte o 
desejo de ouvir e ler histórias.  

 
Questão 04: Você costuma trabalhar com livros de Literatura Infantil na sala de aula? 
Como? 
 
P1: Sim, através de histórias infantis e contos infantis; 
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P2: Sim, mas tenho consciência de que ainda é muito pouco. Três dias por semana na roda de 
conversa costumo fazer um circulo no chão, e juntamente com as crianças leio fazendo 
perguntas, fazendo sempre reflexão sobre a história; 
P3: Sim, com fantoches, gravuras, cartazes etc; 
P4: Sim, procuro planejar atividades prazerosas, contextualizadas, com jograis e 
dramatizações, levando as crianças a desenvolverem a linguagem e a criatividade.  

 
 Diante das respostas das professoras percebemos que elas são conscientes da importância 

de trabalhar a literatura infantil na sala de aula como uma prática diária que favorece o 
desenvolvimento, ao mesmo tempo que buscam metodologias variadas na tentativa de prender a 
atenção dos futuros leitores. Porém é necessário que os educadores tenham a convicção de que a 
literatura não é apenas para entreter a criança, mas também para torná-la leitora. 

 O espaço da Educação Infantil deve valorizar as atividades de leitura, promovendo a 
ampliação da língua, levando a criança a desenvolver de forma gradativa a competências 
necessárias para o seu desenvolvimento que correspondem ao falar, ouvir, ler, escutar e 
escrever. Construindo assim, saberes de comunicação e compreensão do mundo que a cerca, 
oportunizando a criança inserir-se no mundo letrado. 

 Através da pesquisa percebemos e comprovamos a presença de um trabalho que 
envolve a literatura no cotidiano das crianças e que os professores buscam desenvolver 
metodologias variadas com a intenção de despertar o gosto pela leitura em seus alunos.  
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ALFABETIZAÇÃO MEDIADA: PARCERIA ENTRE ESCOLA E 
UNIVERSIDADE 

Andréia Osti1 
 
A alfabetização é um tema amplamente debatido no campo educacional. Podemos 

afirmar que apesar das diferentes correntes teóricas e abordagens metodológicas, ainda hoje 
não há consenso sobre quais os melhores recursos didáticos para garantir a aprendizagem da 
leitura e escrita por alunos da educação básica. Isso contribui de certa forma, para a 
manutenção de polêmicas e disputas acirradas entre teóricos, refletindo na escola sob a forma 
de certa desorganização quanto ao lugar da alfabetização no ensino público.  

De acordo com Baptista (2010) os resultados obtidos em indicadores educacionais 
nacionais (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica - SAEB) e internacionais 
(Programa Internacional de Avaliação de Estudantes - PISA) atestam o fracasso brasileiro na 
área de alfabetização. Dados do Censo Escolar de 2011 revelam que um milhão de estudantes 
do ensino fundamental estavam em defasagem em relação a sua idade e série cursada. Pode-se 
inferir, mediante esses dados que o fracasso escolar entre alunos do ensino fundamental ainda 
é um desafio para a sociedade brasileira e que esse fracasso tem estreita relação com a 
alfabetização dos alunos uma vez que a realidade das escolas públicas evidencia milhares de 
crianças chegando ao final da educação básica sem terem adquirido e desenvolvido 
plenamente o domínio da leitura e escrita.  

Motivada por essa realidade e buscando estabelecer pareceria entre universidade e 
escola, em 2013 foi criado o Projeto de Extensão Universitária intitulado “Formação de 
professores para o atendimento educacional especializado à alunos com dificuldades de 
aprendizagem”, financiado pela Pró-Reitoria de Extensão (PROEX/UNESP) com o intuito de 
proporcionar aos alunos do curso de graduação em Pedagogia uma formação que visasse o 
contato com esse contexto e ao mesmo tempo oportunizasse a criação de atividades e 
estratégias que possibilitassem a efetiva aprendizagem de alunos em situação de fracasso.  

Parte-se da premissa que a universidade, enquanto formadora de futuros professores, 
tem a obrigação de fomentar atividades de pesquisa e de extensão que integrem o ensino com 
as demandas da sociedade. Tomando como base a resolução UNESP 102/2000 que dispõe 
sobre os projetos de extensão e afirma que esses devem permitir o aprendizado pela aplicação, 
efetivando e consolidando a relação teoria e prática, além de proporcionar a oportunidade de 
interação com a comunidade. O projeto elaborado busca o comprometimento dos graduandos 
com os interesses e necessidades da escola parceira. Temos como principal objetivo a 
inserção de estudantes do curso de Pedagogia em escolas públicas no intuito de atender 
crianças do ensino fundamental com dificuldades em seu processo de alfabetização. Também 
embasados no Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação (Decreto nº 6.094/2007) 
que tem entres suas metas alfabetizar as crianças até no máximo os oito anos de idade; 
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combater a repetência, pela adoção de práticas como aulas de reforço no contra-turno, estudos 
de recuperação e progressão parcial é que elaboramos essa proposta.  

 
Universidade e escola: trabalhando a alfabetização conjuntamente 

 
A parceria com a escola começou em 2012 na qualidade de voluntariado. Num primeiro 

momento, buscou-se contato com a Secretaria da Educação do município para expor a ideia 
sobre o projeto. Tivemos aceite do órgão responsável e o mesmo nos indicou uma escola que 
tinha o perfil que buscávamos: atender crianças do ensino fundamental e que tivesse alunos 
com problemas na alfabetização. Procurando a direção e coordenação da escola para expor o 
projeto, esse foi aceito e o iniciamos a título de experimentação durante um semestre, para 
avaliar, ao final do ano, se a escola realmente se interessaria pela continuidade do mesmo.  

A partir de 2013 o projeto foi regulamentado dentro da universidade, passou a receber 
financiamento e foi concedida uma bolsa. Todo o trabalho foi sendo esquematizado em 
parceria com a escola que atendemos. Para isso partimos do pressuposto de não julgar os 
relatos dos professores e sim tentar compreender quais são as reais necessidades que a escola 
aponta, bem como os problemas que percebe ao diagnosticar alunos que estão em defasagem 
de conteúdos por não estarem ainda alfabetizados.  

Dessa forma, a partir do apontamento dos professores e da coordenação montamos uma 
lista com as crianças que apresentam problemas em sua alfabetização. Montamos dois grupos: 
o de alfabetização e o de consolidação da alfabetização. O primeiro é formado por alunos 
geralmente das séries iniciais do ensino fundamental (do 1º ao 3º ano) que apresentam as 
seguintes características: têm dificuldades para grafar as letras, para reconhecê-las e para 
organizá-las no espaço da linha do caderno. A maioria não reconhece todas letras e 
apresentam uma hipótese pré-silábica de escrita. No segundo grupo, formado por alunos do 4º 
e 5º ano, temos crianças que, embora alfabetizadas, escreverem palavras com sílabas simples 
e tem muita dificuldade para ler e entender o que leram. Apresentam um pequeno repertório 
para produzir textos e, nem sempre os mesmos são coerentes. Apresentam dificuldades com a 
escrita de palavras mais complexas e na interpretação de textos.  

A metodologia de trabalho consiste no atendimento semanal desses alunos. A partir do 
relato inicial da escola e do que foi observado pelas graduandas na avaliação das crianças, são 
elaboradas atividades específicas para cada um dos grupos visando otimizar sua 
aprendizagem. Mantemos a constante preocupação de não concorrermos com o professor da 
sala, quero com isso afirmar que buscamos outros tipos de atividades, tais como jogos, leitura 
de poesia, música, desenhos, revista em quadrinhos, reescrita de textos baseado nas histórias 
inventadas pelas crianças, dentre outras. Ou seja, buscamos trabalhar o conteúdo específico 
com atividades diferentes das que são realizadas em sala de aula, para que assim fique claro 
para a própria criança que o que ela faz é diferente do que realiza com o professor da sala.  

O projeto visa resgatar conhecimentos básicos e habilidades do processo de 
alfabetização que não foram desenvolvidos e propiciar condições para que os alunos 
atendidos tenham, após as intervenções realizadas, progressos em seu desempenho escolar, 
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podendo assim, acompanhar a sala de aula regularmente. Nas intervenções são desenvolvidas 
atividades voltadas para a alfabetização, leitura e produção de textos tendo como estratégia o 
trabalho com diferentes portadores de textos. Foram atendidas 40 crianças em 2013 e no ano 
de 2014 estamos atendendo aproximadamente 32.  

De acordo com Soares (2004) é preciso habilitar os alunos a usarem os conhecimentos 
de leitura e escrita para coisas úteis para a vida, para serem competentes em todos os usos da 
linguagem oral e escrita em nossa sociedade. Nesse sentido, o projeto propõe atividades de 
intervenção em que as crianças são encorajadas a pensar, discutir e conversar sobre a escrita 
alfabética, compreendendo e se apropriando dos usos da linguagem escrita nas suas mais 
diversas funções. Segundo Morais, Albuquerque e Leal (2005) para garantir que as crianças 
possam desde cedo, alfabetizar-se e letrar-se simultaneamente, é necessário democratizar a 
vivência de práticas de uso da leitura e da escrita e ajudar o estudante a, ativamente, 
reconstruir a escrita alfabética. O trabalho desenvolvido, junto às crianças com dificuldades 
em sua alfabetização se afasta do ensino mecânico e repetitivo e busca elaborar diferentes 
estratégias e oportunidades de aprendizagem.  

 
Considerações finais 

 
No final do ano, após avaliação conjunta entre escola e universidade, pode-se constatar 

que a parceria no projeto contribui sobremaneira para a aprendizagem das crianças atendidas, 
para um maior diálogo entre professores regentes e estudantes e para a formação inicial dos 
graduandos. Todos sinalizaram para a continuidade e ampliação do projeto, o que depende de 
maior investimento e financiamento da universidade, bem como do interesse de alunos da 
graduação.  

Nossa experiência tem revelado que muitas das crianças que são apontadas como alunos 
com dificuldade de aprendizagem, apresentam de fato um atraso em seu processo de 
alfabetização. Ou seja, são estudantes que por vários motivos, não conseguiram adquirir as 
habilidades necessárias para ler e escrever de forma autônoma.  

Acreditamos que projetos como esse, que efetivamente entrelaçam um trabalho entre 
universidade e escolas contribuem para a o processo de ensino e aprendizagem, uma vez que 
fornece apoio para suas reais necessidades e também melhora a formação de alunos que serão 
futuros professores, por terem direto contato com a realidade da sala de aula. Também 
avaliamos que é necessário o desenvolvimento de maiores pesquisas que investiguem as 
dificuldades de aprendizagem e o ensino diversificado relacionado ao processo de 
alfabetização. 
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A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL A PARTIR DA VOZ DA 
PROFESSORA: CONSTRUINDO MARGENS 

Andreína de Melo Louveira1 
 

Já aqueles que não têm oportunidade de representar 
a si mesmos correm grande risco de ser tratados 
como menos que humanos, de serem vistos como 

menos humanos ou, de fato, nem serem vistos. 
Judith Butler 

 
Quando Judith Buttler (2011) fala sobre a precariedade da vida, refere-se à humanidade 

do outro sob ameaça. Neste sentido, compreendemos que não ouvir a voz das professoras 
também coloca sua humanidade em risco, pois anula seu direito de serem vistas/serem 
escutadas.  

A qualidade da educação para crianças pequenas tem se organizado no Brasil de forma 
vertical, sem contextualização e nem como parte de um processo democrático, onde é notória 
a ausência das professoras neste debate. Foi pensando nesta perspectiva que realizamos um 
encontro, o grupo focal, para ouvir aquelas que não têm participação neste processo, buscando 
construir uma educação para além da margem. 

A partir desse pressuposto, organizou-se um grupo focal, por meio do projeto OBEDUC2, 
como uma das suas atividades propostas, realizado com 9 professoras da educação infantil do 
município de São Carlos, discutiu-se, conversou-se sobre o que elas entendem sobre educação 
infantil. Essas profissionais debateram sobre como suas práticas têm se efetivado dentro de 
suas concepções sobre a qualidade, sobre o que pensam e principalmente, sobre a necessidade 
que sentem de serem escutadas. 

As professoras falam mas não são escutadas. Sentem que suas opiniões/concepções não 
valem para a constituição das políticas, elas não se sentem representadas. Compõem um 
sistema construído por um sistema hierárquico, pelo qual as professoras são subjugadas. As 
políticas públicas de educação infantil são construídas sem participação das professoras3, ou 
de qualquer um que faz parte deste contexto, sentem-se descontextualizadas. Então, como 
pensar em uma educação, principalmente numa qualidade sem ouvir aquelas que de maneira 
direta podem ou não propor uma prática de qualidade. 

                                                           
1 Mestranda do Programa de Pós-graduação em Educação (PPGE); Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCAR); São Carlos; SP. E-mail: andreinadml@gmail.com; bolsista CAPES pelo projeto OBEDUC. 
2 O projeto OBEDUC- Políticas Públicas Municipais de Educação infantil: diagnóstico e pesquisa pretende 
propor indicadores para a realização de um diagnóstico da rede municipal de Educação Infantil dos municípios 
brasileiros de forma a subsidiar e avaliar a política pública para esta etapa do ensino básico, a partir de um 
projeto piloto, que está sendo realizado na cidade de São Carlos-SP. 
3 Usaremos professoras neste artigo porque no grupo focal não houve a participação de professores. 
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Foram feitas algumas perguntas para discussão no grupo, relacionadas à concepção de 
qualidade que as professoras possuem; quais suas necessidades enquanto profissionais; por 
que escolheram a educação infantil; se sentem-se valorizadas; sobre quais indicadores 
definem qualidade; o que seria um bom trabalho/prática e o que gostariam que acontecesse 
para sentirem-se valorizadas enquanto profissionais. 

Não cabe neste espaço discutir cada questão levantada, mas apresentar de maneira geral 
o que as professoras têm falado e o que escutamos, com o objetivo principal de organizar 
espaços para que sejam escutadas. 

As pesquisas realizadas para elaboração de política de qualidade na educação infantil 
são construídas para as professoras e não com as professoras. Compõe o quadro: indicadores, 
parâmetros, diretrizes e documentos que pretendem contribuir para a promoção da qualidade 
desta etapa educacional. Mas como construir uma política sem que os sujeitos que são parte 
de um contexto não sejam escutados? Como não perceber essas vidas que falam, fazem e 
constroem esse contexto?  

Durante a conversa/discussão as professoras falaram sobre as faltas que permeiam a 
prática educativa das instituições de educação infantil. Falta de matérias pedagógicos, de 
orientação no trabalho, falta de valorização, falta de estrutura de trabalho adequada, e, 
principalmente, a falta de espaços que possibilitem o diálogo, seja das professoras com a 
equipe escolar ou das professoras com dirigentes políticos. 

Sobre a qualidade, consideram que é um conceito difícil de definir, porque é um 
conceito subjetivo. Elas apontaram alguns indicadores de qualidade, serão elencados os que se 
repetiram com maior frequência nas falas, são eles: comprometimento do professor; uma 
estrutura física que contemple as necessidades das crianças; uma boa relação entre a 
comunidade, a instituição e gestão; uma boa formação inicial e continuada. 

Ainda sobre a concepção de qualidade, elas apontam para a necessidade de um currículo 
na educação infantil, como forma de “universalizar metodologia”. Mesmo com isso, 
acreditam que não é papel da pré-escola alfabetizar, mas proporcionar vivências que 
possibilitem uma alfabetização mais tranquila no ensino fundamental. Algumas professoras 
apontam para a necessidade de uma avaliação de desempenho profissional, como forma de 
cobrar o planejamento para que as práticas sejam voltadas para o desenvolvimento da criança. 

Elas se sentem desvalorizadas pela sociedade, pela comunidade e pela equipe escolar, 
sentem ainda que os pais percebem a creche/pré-escola como um lugar para deixar os filhos 
enquanto trabalham. Esta questão ainda está relacionada com a origem da creche, que, 
segundo Kulmann Jr. (2000), tinha fortemente o caráter assistencialista, visando contribuir 
para a civilização e o progresso do país com o mínimo de investimento na educação das 
crianças pequenas, isso porque a educação era a grande chave do progresso. 

Acreditam que as professoras adoecem com mais frequência pelo desgaste no trabalho, 
pela desvalorização, pela pressão dos pais quando as culpam por problemas com os filhos e 
quando cobram a alfabetização da criança. 

Em consenso, afirmam que a qualidade acontece quando a professora consegue dar o 
seu melhor dentro das suas possibilidades, o melhor que eu posso fazer com o que eu tenho. É 
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nesta perspectiva que elas têm desenvolvido sua prática, construindo-a a partir do que 
aprenderam e da busca por novos conhecimentos. 

Aumentar o salário, uma fala unânime quando questionadas sobre o que possibilitaria 
uma mudança na profissão, e o que as valorizariam mais. Além deste requisito, melhoras na 
estrutura física, organizar em espaços o número de crianças por professora, melhor estrutura 
para possibilitar a inclusão de alunos com necessidades especiais. 

E o/os motivo/motivos para a educação infantil estar na condição que elas apresentaram, 
segundo as professoras, passa pela negligência do sistema público, porque os professores 
enquanto categoria profissional não lutam por seus direitos, pela falta de recursos financeiros 
e principalmente, porque não existe espaço para discussão/diálogo e o sistema é construído de 
cima para baixo. 

A intenção desse encontro foi ouvir, pois, as pessoas têm necessidade de serem ouvidas, 
se sentirem parte de um contexto. Ouvir sem a pretensão de interpretar, talvez uma das ações 
mais difícil na pesquisa, mas tentamos o exercício, assim como Veyne (1998) descreve sobre 
Foucault e seu método: 

 
Vê-se o método seguido: consiste em descrever, muito positivamente, o que 
um imperador paternal faz, o que faz um chefe-guia, e em não pressupor 
nada mais; em não pressupor que existe um alvo, um objeto, uma causa 
material (os governados eternos, a relação de produção, o Estado eterno), um 
tipo de conduta (a política, a despolitização). Julgar as pessoas por seus atos 
e eliminar os eternos fantasmas que a linguagem suscita em nós. A prática 
não é uma instância misteriosa, um subsolo da história, um motor oculto: é o 
que fazem as pessoas (a palavra significa exatamente o que diz). (p.248) 

  
Ouvindo as professoras naquilo que elas dizem, pois dizem com propriedade, porque 

constroem o cotidiano da educação infantil, compondo-a com seus próprios corpos, pois como 
podemos ver na fala de Deleuze no diálogo com Foucault, no qual não devemos cometer: 

 
A indignidade de falar pelos outros. Quero dizer que se ridicularizavam a 
representação, dizia-se que ela tinha acabado, mas não se tirava a 
consequência dessa conversão “teórica”, isto é que a teoria exigia que as 
pessoas a quem ela concerne falassem por elas próprias (FOUCAULT, 
DELEUZE, 2012, p. 133) 

 
Podemos então, pensar na construção da qualidade da educação além da margem, 

possibilitando encontros, espaços de vivência, de discussão e de participação. Possibilitando a 
“construção de significado” (DAHLBERG et al., 2003), com aqueles que compõe a educação 
infantil, crianças, pais, professores, equipe administrativa e equipe de apoio, para que a 
construção do significado de qualidade seja construído na instituição de educação infantil a 
partir do que esta acontecendo.  
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