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DE "HAMLET" A "EM BUSCA DA MELECA PERDIDA": ESCOLHAS
LITERÁRIAS DE UMA TURMA DE 3º ANO DO EF
Claudia Hernandez Barreiros Sonco 1
Jonê Carla Baião 2
Georgia Barbosa Bernadino 3
O gênero Literatura Infantil tem a meu ver existência
duvidosa.
Haverá música infantil? Pintura infantil?
A partir de que ponto uma obra literária deixa de ser
alimento para a alma de uma criança ou um jovem e
se dirige ao espírito do adulto?
Qual o bom livro para crianças que não seja lido
com interesse pelo homem feito? [...]
Observados alguns cuidados de linguagem e
decência, a distinção preconceituosa se desfaz.
Será a criança um ser à parte?
Ou será a Literatura Infantil algo de mutilado, de
reduzido, de desvitalizado
– Porque coisa primária, fabricada na persuasão de
que a imitação da infância é a própria infância?
Carlos Drummond de Andrade

A indagação do consagrado escritor nos faz pensar sobre literatura infantil e mais ainda
sobre a literatura infantil no espaço escolar. A literatura sem adjetivos outros, por si só, é a
arte do entretenimento, do prazer e da fruição. Quando a escola abre espaço para essa arte e,
desde a mais tenra idade do infante, propicia o espaço para a troca e o debate sobre as
“escolhas literárias”, nos perguntamos se essas “escolhas” são tão livres ou deliberadas assim
como o verbo escolher nos faz sugerir.
Numa conceituada escola de educação básica, situada na capital do estado do Rio de
Janeiro, as rodas de leitura são uma dinâmica central do trabalho pedagógico do 1º ao 5º ano
do ensino fundamental: roda de notícias, roda de ciências, roda literária... acontecem toda
semana. Ler diferentes gêneros textuais em leituras plurais, leituras interrogativas, leituras
investigativas, leituras partilhadas, leituras prazerosas, enfim, as leituras como fontes de
aprendizado, como eixos do conhecimento. Mas dentre todas essas leituras, a literária tem
lugar de destaque nas “estantes” da biblioteca escolar.
Nosso foco neste artigo é analisar as escolhas literárias de parte das/os estudantes de
uma turma de 3º ano de escolaridade, crianças entre 7 e 9 anos.
1
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3
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A cada semana as crianças apresentam para seus colegas de classe o porquê de terem
escolhido tal título para lerem naquela semana. Essas crianças vinham de uma prática escolar,
no 1º e 2º anos de escolaridade, em que tinham de apresentar para a roda literária os livros que
pertenciam ao acervo da escola, especialmente os da sala de aula. Talvez numa premissa de
que esses seriam os livros “selecionados” adequadamente para aquela etapa idade-ano de
escolaridade.
Ao chegarem ao 3º ano, vivenciaram uma prática da roda literária em que a professora
estimulava a participação na roda de diferentes acervos, fossem os acervos pessoais
(sinalizam as leituras em ambiente familiar), fosse o acervo da sala de aula (eleito pela equipe
pedagógica e o acervo disponibilizado pelo MEC), fosse o acervo da Biblioteca (selecionado
pelas bibliotecárias da instituição).
Escola controla os títulos?
Como McLaren (2001), acreditamos que a sala de aula seja um espaço de narrativas no
plural, que problematize qualquer narrativa única, que aposte em um conhecimento dado
como universal. Assim, buscamos compreender a contribuição dos diferentes acervos
utilizados pelas crianças para a constituição de uma educação multiculturalmente crítica.
O ato de ler é um ato da sensibilidade e da inteligência, de compreensão e de
comunhão com o mundo; lendo, expandimos o estar no mundo, alcançamos
esferas do conhecimento antes não experimentadas e, no dizer de Aristóteles,
nos comovemos catarticamente e ampliamos a condição humana. (YUNES,
1995:185)

Ao expandir as possibilidades de acervos que poderiam circular nas rodas literárias, a
turma ganhou em possibilidades temáticas, como, por exemplo, títulos religiosos, que não
aparecem nos acervos da sala de aula ou da biblioteca, vieram à tona:
a) “Nossa Amiga Aparecida - histórias de nossa Senhora Aparecida para crianças”- autor
Sérgio Rodrigues – Ed. Santuário
b) “A bíblia júnior - Histórias da bíblia para Crianças” de Doris Rikkers e Jean E. Syswerda Ed. Paulinas, Mundo Cristão.
Duas meninas, em dias diferentes trouxeram livros de cunho religioso. Instigante
verificar que em seus títulos apresentam a informação “Para crianças”. Então, livros
religiosos-infantis na roda literária. Uma dessas crianças (re)apresentou dois meses depois
outro livro que trazia um título menos diretivo (para o aspecto religioso), mas que apontava
para uma religiosidade, percebida até mesmo pela editora, tal como:
c) O mundo inteiro, autor: Liz Garton Scanlon - Ed. Paz e Terra.
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Destacamos que a escola em questão não professa nenhum credo, apresenta-se
marcadamente como Escola Laica.
Sabemos que a instituição escolar tenta de algum modo controlar as leituras possíveis,
mas as leituras não se dão apenas na escola ou sob suas escolhas. O fato dos livros religiosos
não estarem na roda em outros anos, não impedia que essas leituras estivessem sendo
realizadas. O que mudou foi o partilhamento dessas leituras no espaço escolar. Assim, vemos
a roda literária, como espaço de verdadeiro debate, e a escola, como o lugar da leitura plural.
A Releitura dos Clássicos:
Outra escolha que nos chamou atenção foram as releituras dos clássicos em títulos como
d) Chapeuzinho vermelho: uma aventura borbulhante; autor: Lynn Roberts; ed. Zastras
(acervo da sala de aula)
e) Os três lobinhos e o porco mau- autor: Eugene Trivizas; ed. Brinque Book (acervo
pessoal)
f) Chapeuzinho Amarelo; autor: Chico Buarque e Ziraldo; ed. José Olympio (acervo
pessoal)
g) A verdadeira história dos três porquinhos; autor: Jon Scieszka, Lane Smith; ed.
Companhia das Letrinhas (Acervo da sala)
h) De quem tem medo o lobo mau?; autora: Silvana de Menezes; ed. Elementar (acervo da
sala)
i) Procura-se lobo; autor: Ana Maria Machado; ed.Ática (Acervo da Sala)
Aqui podemos observar a forte influencia do acervo escolar, talvez nos indicando a
importância do papel da escola na divulgação dos clássicos e de suas releituras. A escola aqui
orienta o diálogo desses títulos que, para serem compreendidos, precisam de um entendimento
de seus textos origens, que caracterizam personagens clássicos, como a figura do lobo mau.
Temas da atualidade?
j) Não quero usar óculos ; autora: Carla Maiade Almeida; ed. Peirópolis (Acervo da
biblioteca)
k) O cabelo de Lelê; autora: Valéria Belem; ed. Nacional (acervo da sala)
l) O pintinho que nasceu quadrado; autora: Regina Chamliam; ed. Pioneira (acervo pessoal)
m) Coisas que todo garoto deve saber; ed. Melhoramentos(Acervo pessoal)
n) Histórias Encantadas Africanas - Os filhos do fogo; autores: Ingrid e RHJ (acervo da sala)
Se nos voltarmos para as temáticas que, nos últimos anos, tanto no panorama
brasileiro quanto no ocidental em geral, têm invadido a literatura para
crianças, deparamo-nos com a questão das diferenças, o que, evidentemente,
não é algo casual. A visibilidade que tal temática adquiriu, sob roupagens
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diversas, desde a invenção norte-americana do “politicamente correto”,
relaciona-se com discursos multiculturais[...]ou seja, o discurso da
diversidade e da diferença espalhou-se de forma tentacular no tecido social,
alimentado pela redefinição do conceito de cultura, pelos impactos de
movimentos sociais de reivindicação de direitos de grupos tradicionalmente
oprimidos [...]que permitiram questionar a “naturalidade” de certas
características atribuídas a uns e outros povos ou sujeitos, pelo
enfraquecimento de ideários como o da eugenia, por exemplo.

(SILVEIRA ett ali, 2010: 99-100)
Parecem pistas para pensarmos sobre os temas politicamente corretos como mais
presentes nos acervos da sala ou da biblioteca, já livros que apostam na diferença de gênero,
sexistas, aparecem mais nos acervos pessoais.
E em busca da Meleca Perdida ou de Hamlet?
Tivemos também o espaço do inusitado nas escolhas outras como ler Shakespeare aos 8
ou 9 anos? Ou A Excalibur de Arthur de Bernard Cornwell, simplesmente porque o leitor se
chama Arthur e se viu motivado a buscar essa leitura.
Ler é, pois, interrogar as palavras, duvidar delas, ampliá-las. Deste contato,
desta troca, nasce o prazer de conhecer, de imaginar, de inventar a vida.
[...]Neste caleidoscópio de perspectivas, o horizonte se rasga, vivemos
muitas vidas e conhecemos melhor a história cotidiana. Nasce do prazer de
ouvir - as histórias da primeira infância nos povoam de densidades e
mistérios para sempre – até que possamos nós mesmos brincar com as
palavras, jogar seu jogo pesado, matar e fazer viver com elas. (YUNES,
1995: 188)

Concluímos que a pluralidade trazida pelos diferentes acervos às rodas de leitura pode
ajudar a escola que se pretenda crítica e multiculturalmente orientada a lidar com um conceito
de narrativas no plural, o que não significa que as escolas não devam indicar leituras
específicas, possibilitadas por um acervo selecionado (da sala ou da biblioteca). Acreditamos
que, lidando com esses diferentes acervos, as crianças possam constituir identidades mais
mestizas (McLaren), ou seja, identidades nas quais não se tenha apenas o direito a ser
diferentes, mas de nos constituirmos mais dialógicas/os e plurais.
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O QUE FAZER COM TANTOS LIVROS? –
O ENSINO FUNDAMENTAL EM 9 ANOS, A(S) INFÂNCIA(S) E A(S)
LITERATURA(S)
Cláudia Hernandez Barreiros Sonco 1
Jonê Carla Baião 2
Geórgia Barbosa Bernardino 3
... a "leitura" do meu mundo, que me foi sempre
fundamental, não fez de mim um menino antecipado
em homem, um racionalista de calças curtas. A
curiosidade do menino não iria distorcer-se pelo
simples fato de ser exercida, no que fui mais ajudado
do que desajudado por meus pais. [...] A decifração
da palavra fluía naturalmente da “leitura” do mundo
particular.
Paulo Freire

O ensino fundamental cresceu...
9 anos... Razões técnicas? Objetivas? Distribuição de recursos...
E a educação infantil, diminuiu?
A infância, na escola, termina aos 5 anos...
Como professoras, estudantes, mulheres, humanas, perguntamos: por quê?
Quais razões dão suporte à mudança?
Mudar é sempre bom? Claro que não!
Quem ganha o quê com essa mudança?
A lógica predominante na organização das relações dos homens com seus
semelhantes, sejam eles adultos ou crianças, terá a sua determinação
constituída nas relações sociais, construídas através das relações de produção
de uma sociedade. Assim, é possível sustentar que a criança será percebida
pela sociedade de forma diversificada ao longo dos tempos, conforme as
determinações das relações de produção vigentes em cada época. (FARIA,
1997, p. 9)

Relações de produção dessa época, desse tempo, nesse país provocam novas relações
sociais na escola. A alfabetização precisa chegar mais cedo e, com ela, a avaliação que gera
consequências de aprovação e reprovação, sucesso e fracasso...
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No estado do Rio de Janeiro, os legisladores aproveitaram para "puxar" um pouco mais,
estabelecendo a data de 31 de dezembro como a que determina a enturmação do 1º ano.
Assim, quem faz aniversário nesse dia ou em todos os anteriores 364 do ano, passam ele
todinho no 1º ano do ensino fundamental. A educação infantil? Terminou aos 4 anos para
essas crianças...
[...] o estabelecimento desses limites não é uma questão de mera
contabilidade jurídica, nem é socialmente indiferente. Pelo contrário é uma
questão de disputa política e social, não sendo indiferente ao contexto em
que se coloca nem ao espaço ou tempo da sua colocação. Assim “ser
criança” varia entre sociedades, culturas e comunidades, pode variar no
interior da fratria de uma mesma família e varia de acordo com a
estratificação social. Do mesmo modo, varia com a duração histórica e com
a definição institucional da infância dominante em cada época. (PINTO &
SARMENTO, 1997, p.17)

Razões pedagógicas? Fundamentadas em estudos sobre desenvolvimento humano?
Piaget gostaria?
No estágio pré-operatório, de dois a seis anos, a criança desenvolve a
capacidade de simbolizar, a imaginação mental, mas o comportamento ainda
está ligado à percepção direta. Com o domínio da linguagem, acentua-se a
curiosidade frente ao mundo que ela tenta satisfazer através de pequenas
experiências. Realiza progressos espetaculares no âmbito de vários saberes
(linguagem, desenho, atividades práticas). Entre os três e quatro anos,
começa a ser capaz de manter a atenção sustentada, centra seu interesse em
todas as atividades de caráter lúdico e inventa ficções. [...]
O elemento fundamental da fase de 7 a 11 anos é a capacidade de formar
conceitos. Por exemplo, apreender os objetos a partir de suas relações
internas e atributos e não somente captá-los através da aparência. Descobre
também a noção de conservação da matéria: numérica (em média até os seis
anos e meio), de quantidades (até os sete ou oito anos) e, finalmente, a noção
de conservação dos pesos, que só será assimilada mais tarde (nove ou 10
anos). (OLMOS, 2011, pp. 36-37)

Durante muitos anos, a teorização de Piaget serviu aos sistemas públicos brasileiros
para orientar a localização etária das crianças e adolescentes nos diferentes níveis de ensino.
Mas, de uma hora a outra, a referência mudou...
Ouçamos os conselhos de Rousseau a respeito...
Homens, sede humanos, este é o vosso primeiro dever; sede humanos para
todas as condições, para todas as idades, para tudo o que não é alheio ao
homem. Para vós, que sabedoria há fora da humanidade? Amai a infância;
favorecei suas brincadeiras, seus prazeres, seu amável instinto. Quem de vós
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não teve alguma saudade dessa época onde o riso esta sempre nos lábios, e a
alma está sempre em paz? Por que quereis retirar desses pequenos inocentes
o gozo de um tempo tão curto que se lhes foge, e de um bem tão precioso, de
que não poderiam abusar? Por que quereis encher de amargura e de dores
esses primeiros anos tão velozes, que não mais voltarão para eles, assim
como não voltarão para vós? Não fabriqueis remorsos para vós mesmos
retirando os poucos instantes que a natureza lhes dá. Assim que eles
puderem sentir o prazer de existir, fazei com que o gozem; fazei com que, a
qualquer hora que Deus os chamar, não morram sem ter saboreado a vida.
(ROUSSEAU, 1995, p. 68)

E a Alice, a Vânia, a Maria e a Iracema? Merecem ser ouvidas? E as crianças?
A Cláudia, a Jonê, a Geórgia e tantas outras mulheres, professoras, mães perguntam: por
que diminuir o tempo da infância, se esta é a menor fase da vida? Aprender? É bom demais!
Mas precisa ser no formato do ensino obrigatório?! Cadeiras, mesas, livros didáticos e páradidáticos! Horários apertados... E o conteúdo? O famigerado conteúdo...
Sim, sim, sim... A escola poderia ser diferente disso, fosse qual fosse a idade... Mas
enquanto não é, colocar crianças de 6 e 5 anos nessa rotina não nos parece ser uma mudança
para melhor. Quantas crianças estão sendo sacrificadas com essa entrada prematura na
dinâmica do ensino fundamental? Algumas dão conta, é verdade, mas a custo de muito
esforço... Para outras, nem com muito esforço é possível dar conta...
Que privilégio o de nosso mestre Paulo Freire...
Fui alfabetizado no chão do quintal de minha casa, à sombra das mangueiras,
com palavras do meu mundo, não do mundo maior dos meus pais. O chão
foi o meu quadro-negro; gravetos, o meu giz.
Por isso é que, ao chegar à Escolinha Particular de Eunice Vasconcelos, [...]
já estava alfabetizado. Eunice continuou e aprofundou o trabalho de meus
pais. Com ela, a leitura da palavra, da frase, da sentença, jamais significou
uma ruptura com a leitura do mundo. Com ela, a leitura da palavra foi uma
leitura da palavramundo. (FREIRE, 2001, p.15)

Sim, o ensino fundamental cresceu: desde 2010, são 9 anos... E para atender às novas
especificidades, o Programa Nacional do Livro Didático vem adequando as obras didáticas
para atender aos três primeiros anos da escolarização obrigatória. Desse modo,
... este Ministério da Educação (MEC) avaliou, selecionou e distribuiu às
salas de aula das turmas do ciclo de alfabetização, no âmbito do PNLD 2010,
acervos formados por obras pedagógicas complementares aos livros
didáticos. (BRASIL/SEB, 2012, p. 7)

Para atender crianças com 5 e 6 anos, será que é de mais obras pedagógicas
complementares que necessitamos?
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Dando continuidade a essa ação, o MEC encaminha novamente a essas
turmas, por meio do PNLD 2013, acervos diversificados, formados por obras
didáticas complementares, como apoio ao processo de alfabetização inicial,
com temas referentes às três grandes áreas do conhecimento: Ciências da
Natureza e Matemática, Ciências Humanas e Linguagens e Códigos
(BRASIL/SEB, 2012, p. 7)

Uma publicação destinada aos professores acompanha os acervos até as escolas,
trazendo sugestões gerais para a utilização dos mesmos em sala de aula. Afirma-se que o
acesso a esses "acervos complementares, além de subsidiar o trabalho docente, contribuirá
para a familiarização das crianças em processo de alfabetização com a cultura da escrita."
Mas não seriam culturas escritas? E por que não ampliar significativamente o acesso à
literatura?
E haja processos de formação para as professoras conseguirem por crianças de 5 anos
na forma da escola. Livros lúdicos? E manuais para as professoras saberem o que fazer! E
muitos adjetivos para convencer: alfabetização agora é alfabetização linguística e
alfabetização matemática. E o processo continua difícil, complexo e longo... Livros para
jovens leitores, iniciantes, a quem se pretende seduzir, informar, divertir e, é claro,
convencer... promovendo um acesso privilegiado à cultura da escrita...
Mas, em meio a tudo isso, as crianças continuam ousadas, curiosas e perspicazes... Até
quando?
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Claudia Maria Murer 1
Acho que as escolas terão realizado a sua missão se
forem capazes de desenvolver no aluno o prazer da
leitura. O prazer da leitura é o pressuposto de tudo o
mais. Quem ama ler tem nas mãos as chaves do
mundo.
Rubem Alves

Incentivar a formação de leitores nas escolas não tem sido uma tarefa fácil aos
educadores. Além de termos que competir com o universo midiático que cerca nossos alunos,
há ainda um problema muito maior: a falta de investimento nas bibliotecas escolares.
Segundo dados do Censo Escolar 2010 divulgados em matéria na revista Nova Escola,
apenas 35% das unidades de Ensino Fundamental têm biblioteca. No entanto, este não é o
único problema, pois não basta apenas ter uma biblioteca na unidade escolar, é preciso
investir no funcionamento e manutenção da mesma, desde mobiliários e acervos à contratação
de profissionais qualificados, bem como na formação e conscientização dos professores para
incorporar em sua prática o trabalho com a leitura.
Na EMEF Dr. Edson Luís Chaves a situação não é diferente. A biblioteca existe, e
embora conte com um acervo bastante grande e diversificado, não há um profissional
qualificado para organizá-lo e disponibilizá-lo aos alunos. Contudo, o uso da biblioteca
escolar não pode restringir-se apenas ao empréstimo de livros. Campello (2012) enfatiza que a
importância da biblioteca na escola deve ser medida pela comprovação de sua influência nos
resultados de aprendizagem e não pelo número de empréstimos de livros. Segundo ela, as
bibliotecas escolares podem ser mais do que um espaço de promoção de leitura, pois revelam
potencial para ser um espaço de aprendizagem.
“[...] boas bibliotecas escolares, adequadamente exploradas, ajudam os
estudantes a aprender com os livros e com as informações, além de
possibilitar o desenvolvimento de inúmeras outras capacidades importantes
para o desenvolvimento cognitivo. (CAMPELLO, 2012, 7.).

É preciso despertar, seduzir os alunos e professores ao interesse em frequentá-la não
apenas por obrigação, mas pelo prazer que sentirão ao descobrirem o universo de
possibilidades que os livros carregam, o “[...] vasto repertório de experiências já vividas e
registradas por outros [...]” (CAMPELLO, 2012, 8.) e que extrapolam os muros (conteúdos)
da escola.
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Repensar o papel da biblioteca para que ela colabore no despertar pelo gosto de ler dos
alunos e, consequentemente, na formação de alunos capazes de interpretar bem o que leem e
de se expressarem corretamente é o desafio que se coloca aos educadores. Estimular os alunos
a procurarem por mais informações e produzirem novas descobertas e aprendizagens, seja
pela pesquisa de um tema específico para um trabalho escolar ou seja para a escolha de um
livro paradidático para leitura como lazer e diversão.
“[...] Nessa perspectiva a biblioteca escolar é o laboratório que propicia
conexão de ideias e construção de conhecimentos. É o local onde os
estudantes, com apoio de mediadores competentes, se familiarizam com o
aparato informacional e se preparam para serem aprendizes autônomos,
aqueles que sabem aprender com independência e, mais que isso, que gostam
de aprender.” (CAMPELLO, 2012, 16.).

Dentro desta perspectiva o projeto desenvolvido na EMEF Dr. Edson Luís Chaves, pelo
PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) financiado pela CAPES
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), buscou atribuir as visitas à
biblioteca e aos empréstimos de livros que já eram realizados na escola, um sentido maior,
que promovesse situações reais e significativas de aprendizagem. E a partir desta prática,
elaborar situações didáticas de alfabetização com foco na formação de leitores autônomos
capazes de fazer leitura para apreciação ou busca de informação.
“Um leitor competente só pode constituir-se mediante uma prática constante
de leitura de textos de fato, a partir de um trabalho que deve se organizar em
torno da diversidade de textos que circulam socialmente. Esse trabalho pode
envolver todos os alunos, inclusive aqueles que ainda não sabem ler
convencionalmente.” (BRASIL, 1997, 41.).

O projeto teve duração de 1 (um) ano, desenvolvendo-se em três etapas assim
denominadas: Etapa 1 – Conhecendo a organização da biblioteca; Etapa 2 – Conhecendo um
livro e, Etapa 3 – Explorando os gêneros Textuais.
No primeiro semestre o trabalho foi focado nas duas primeiras etapas com visitas
quinzenais à biblioteca para exploração do espaço, entendimento de seu funcionamento e de
suas regras; empréstimo de livros com o auxílio dos bolsistas; participação em rodas para
reconto oral dos livros lidos; exploração do título e outros aspectos do livro (imagens, autor,
ilustrador); escrita de listas como de títulos e personagens dos livros lidos; uso do dicionário
para consultar o significado e a grafia correta das palavras; produção coletiva ou em dupla de
versões das histórias lidas; fichamento de leitura com apontamento dos principais elementos
da história. Ainda contou, no encerramento do semestre, com a exposição de produções
literárias: caderno de fichamento (individual); mural literário (na biblioteca); varal de
produções (na sala de aula) e a visita da escritora Simone Pedersen que conversou, contou
histórias aos alunos e doou alguns de seus livros ao acervo da biblioteca.
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No segundo semestre, o trabalho foi realizado essencialmente dentro do rico universo
dos gêneros textuais, presentes nos livros emprestados da biblioteca, nos livros do acervo de
classe ou mesmo em outros trazidos pelos bolsistas, com foco na alfabetização e letramento.
“A experiência com textos variados e de diferentes gêneros é fundamental
para a constituição do ambiente alfabetizador. A seleção do material escrito
deve ser feita pela necessidade de oportunizar as crianças o acesso a diversos
textos e de facilitar as diferentes funções e características das práticas sociais
de leitura e de escrita.” (FERNANDES, 2008, 134.).

O PCN aponta o importante papel da escola na oferta de materiais de qualidade e
práticas de leituras eficazes para que a leitura não se torne apenas um objeto de ensino, mas
de aprendizagem. “Uma prática intensa de leitura na escola é, sobretudo, necessária, porque
ler ensina a ler e a escrever.” (BRASIL, 1997, 47.).
Dentro deste propósito, os recursos didáticos utilizados a partir dos gêneros textuais
(Contos de Fada e Fábulas) com foco na alfabetização foram: discussão do conteúdo do texto
e relação com o cotidiano; atividades planejadas de leitura e interpretação de texto
relacionadas à história; atividades com canto e música; listas relacionadas com algum aspecto
da história de referência; produções de texto; leitura e ordenação de pequenas frases e textos;
socialização de obras com outras turmas; escrita de bilhetes de indicação literária; oralidade e
roda de conversa.
Através das atividades de alfabetização realizadas dentro do projeto, os alunos foram
incentivados a exercitar a leitura autônoma e os bolsistas e professores puderam refletir sobre
a importância da biblioteca no processo de aquisição da leitura e escrita.
Ao criarem as regras para a biblioteca da escola, os alunos perceberam a importância de
cuidar bem dos livros e respeitar o espaço da biblioteca. Com os fichamentos dos livros
emprestados, puderam compreender melhor os elementos principais de um livro (título, autor,
ilustrador) e das histórias lidas (gênero literário, enredo, personagens).
As atividades desenvolvidas com os alunos, a partir dos gêneros textuais “Contos de
Fada” e “Fábulas”, foram fundamentais para o processo de alfabetização e letramento, pois
proporcionaram não apenas os avanços na competência de leitura e escrita, bem como
possibilitaram a relação com a vida cotidiana dos alunos. Através da moral das fábulas (marca
característica do gênero), que transmitia aos alunos uma lição/reflexão das ações cotidianas
deles, foi possível fazer um paralelo com a vivência cultural desses alunos. Outras atividades,
também auxiliaram os bolsistas na sondagem dos diferentes níveis de alfabetização dentro da
sala de aula, possibilitando o auxílio de modo mais particular aos alunos que estavam com
dificuldades, conduzindo-os a observarem os erros gramaticais e a falta de coerência dos
escritos. Esse tipo de abordagem oral mostrando o funcionamento da linguagem é muito
importante e para tal
“[...] é necessário fazer uns cortes e pensar a linguagem de outro jeito,
através de regras que considerem uma questão por vez, de maneira isolada.
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Com relação à escrita, essa abordagem é mais evidente. Desse modo, o aluno
fica sabendo que o estudo gramatical faz um uso especial da linguagem
(CAGLIARI, 2009, 204.).

Desse modo, pode-se concluir que todas as atividades realizadas levaram os bolsistas a
conhecer os alunos, o que eles pensam e como agem sobre o universo da leitura e da escrita.
Elaborar atividades que lhes proporcionassem o aprendizado de uma forma mais lúdica e
significativa, foi uma experiência enriquecedora, tanto para os bolsistas como futuros
docentes, como para a escola que teve a oportunidade de reavaliar e replanejar suas práticas
incluindo nelas a biblioteca e todas as potencialidades de aprendizagem que ela oferece.
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PROINFO INTEGRADO: CURRÍCULO, TECNOLOGIA E LETRAMENTO
DIGITAL
Cláudia Regina Bachi 1
A sociedade contemporânea exige a formação de novo perfil profissional. A inclusão
das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) nas diversas áreas sociais
tornou-se cada vez mais significativa, elevando o grau de concentração e poder que tais
recursos imprimem em nosso meio. Os sistemas de telefonia e transmissão de dados são
exemplos da grande expressão dessa evolução.
No Brasil, o sistema educacional ainda apresenta fortes traços da educação tradicional,
com ênfase centrada no ensino e no professor. Isso se dá ao fato de muitos educadores
resistirem às mudanças que os obrigam a deixar o estado de acomodação exigido pelas
inovações na área educacional. O desconforto diante das novidades aponta para a necessidade
de rever paradigmas e reconhecer que apenas acumular conhecimento não corresponde com o
perfil do profissional do novo milênio.
Crianças e jovens estão inseridos numa cultura digital que facilita o acesso a
informações. Porém, é possível perceber a dificuldade para transformar a informação em
conhecimento. Diante disso, é importante que o professor atue no processo de ensino e de
aprendizagem como agente de transformação, contribuindo com o aluno no desenvolvimento
de capacidades para selecionar e tratar a informação, transformando-a em conhecimento. Para
tanto, é necessário que o sistema educacional acompanhe a evolução tecnológica imposta pela
exigibilidade da sociedade atual, visto que, para o jovem, a escola se torna a principal porta de
acesso à vida social, política, econômica e cultural. Apropriar-se da cultura tecnológica
significa perceber o porquê e o como as tecnologias contribuem para a formação e o
desenvolvimento cognitivo do aluno.
Assim, a prática educativa no contexto contemporâneo impõe ao professor aptidão para
rever suas concepções sobre aprendizagem e romper com as limitações do pensamento através
do uso de recursos tecnológicos, inovando sua maneira de ler, compreender e se relacionar
com o outro e com o mundo. Aprendemos constantemente, por isso é necessário que sejam
proporcionadas situações para que o aluno possa desenvolver habilidades que o leve ao
crescimento individual e coletivo.
É importante que a escola conceba as tecnologias como meio para promover a
aprendizagem e a formação crítica pelo aluno, por isso, é indispensável que o professor seja
capaz de inovar e compartilhar ideias, visando à formação integral do aluno.
Diante das necessidades de formação continuada de professores, o Ministério da
Educação e Cultura (MEC) promove ação de formação continuada para uso pedagógico de
recursos tecnológicos através do Programa Nacional de Formação Continuada em Tecnologia
Educacional – Proinfo Integrado.
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O Proinfo Integrado é composto por cursos independentes, porém relacionados entre si
através da organização lógica das atividades propostas. Elaborados por uma equipe de
especialistas coordenada pelo MEC e oferecido aos profissionais da educação básica em
parceria com as Secretarias de Educação Estaduais e Municipais, os cursos “Introdução à
Educação Digital” (IED), “Tecnologias na Educação: ensinando e aprendendo com as TIC”
(TE), “Elaboração de Projetos” (EP) e “Rede de Aprendizagem” (RA) têm como principais
objetivos a inclusão digital dos profissionais da educação e a reflexão sobre os impactos das
tecnologias digitais nas diversas áreas da sociedade, em especial, na educação.
Entre 2012 e 2013, a Diretoria de Ensino Região de Presidente Prudente ofereceu os
cursos “Introdução à Educação Digital” (IED), “Tecnologias na Educação” (TE) e
“Elaboração de Projetos” (EP), contando com a participação de 180 professores. Os cursos
oportunizaram aos cursistas rever o conceito de tecnologias, além de analisar o potencial de
sua inserção na prática pedagógica.
Nos encontros presenciais, foram realizados momentos de estudos e de reflexões sobre
o uso de recursos tecnológicos como ferramentas que possibilitam a expansão da ação
humana sobre o meio, pondo em prática da “dupla conceitualização”, proposta por Lerner
(2002)
por um lado que os professores construam conhecimentos sobre o objeto de
ensino e, por outro lado, que elaborem conhecimentos referentes às
condições didáticas necessárias para que seus alunos possam apropriar-se
desse objeto. (LERNER, 2002, p.107).

As atividades propostas apresentam características de significação profissional, pois têm
por base as experiências dos participantes e são realizadas num processo de ação-reflexãoação, que colabora para a articulação entre a construção conceitual e a prática pedagógica. Ao
final do primeiro curso, os cursistas apresentam um projeto, construído ao longo dos estudos e
elaborado a partir de necessidades reais do contexto escolar que vivenciam. Esse projeto é
retomado nos cursos subsequentes para aprimoramento, sempre apoiado nos estudos
realizados, e na vivência dos cursistas ao aplicá-lo.
Para Delors (2012), educar-se é “aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser,
aprender a conviver”. Corroborando com o autor, o Proinfo Integrado oferece oportunidade
para que o cursista contextualize sua própria aprendizagem, refletindo sobre os aspectos do
momento atual, compreendendo como se dá a construção do conhecimento e a importância de
seu papel no processo educacional dos alunos.
A sociedade contemporânea prescreve que a escola desenvolva estratégias de
aprendizagem que encorajam os alunos a construir conhecimento e a desenvolver a
capacidade criadora, num clima colaborativo propício à aquisição de habilidades exigidas no
século XXI. Segundo Valente (1999),
O conhecimento deverá ser fruto do processamento dessa informação,
aplicação dessa informação processada na resolução de problemas
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significativos e reflexão sobre os resultados obtidos. Isso exigirá do aluno a
compreensão do que está fazendo para saber tomar decisões, atuar e realizar
tarefas. (VALENTE, 1999, p.31)

Além de integrar currículo e tecnologias, o Proinfo Integrado possibilita a apropriação
das linguagens próprias do meio digital, através da observação e uso dessas linguagens na
realização das atividades. Ainda possibilita perceber, como afirma Soares (2010), como o
sujeito muda seu lugar social, seu modo de viver em sociedade, sua relação com o outro, com
contextos e com bens culturais, a partir do envolvimento com práticas de letramento. A
multimodalidade nos textos exige novos letramentos, ou seja, capacidades e práticas próprias
para a compreensão e produção dessas linguagens, num combinado para a construção de
significados, como propõe Rojo (2012).
Inicialmente, os cursistas demonstraram preocupação, apontando a grande quantidade
de leituras e o pouco tempo disponível como principal dificuldade para a participação nos
cursos. Porém, ao iniciarmos o trabalho, os mesmos puderam perceber a importância dos
estudos para a compreensão das atividades propostas e a relação desses com os conceitos que
embasam o Currículo Oficial do Estado de São Paulo (COESP). Assim mesmo, alguns
cursistas desistiram, alegando receio de não conseguirem cumprir as atividades, trazendo à
memória a necessidade de mudança de paradigmas para o uso das tecnologias apontadas por
Valente (1999)
Essa mudança é muito mais complicada e os desafios são enormes. Porém,
se eles não forem atacados com todos os recursos e energia que nós,
educadores dispomos, corremos o risco de termos que nos contentar em
trabalhar em um ambiente obsoleto e em descompasso com a sociedade
atual. (VALENTE, 1999, p.46)

Como posto, os cursistas concluintes apresentaram os resultados de suas vivências ao
colocarem em prática os projetos elaborados durante os cursos, possibilitando mobilizar
saberes e interpretar as ações pedagógicas.
Para que os textos reflexivos, produzidos a partir dos estudos, pudessem cumprir sua
função social, o Proinfo Integrado sugere a utilização do blog, por se tratar de ferramenta de
fácil uso e acesso, e que desperta a atenção dos cursistas ao perceberem a potencialidade de
seu uso para a divulgação de suas produções. Segundo Komesu (2005),
o blog é concebido como um espaço em que o escrevente pode expressar o
que quiser na atividade da (sua) escrita, com a escolha de imagens e de sons
que compõem o todo do texto veiculado pela Internet. (KOMESU, 2005,
p.113)

O Proinfo Integrado proporciona aos cursistas a realização de reflexão teórica vinculada
à prática do uso das tecnologias para o desenvolvimento de habilidades e a formação integral
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do aluno. É possível, através desses cursos, a consolidar o uso pedagógico das tecnologias no
acesso e tratamento da informação, na elaboração e divulgação dos saberes, além do
letramento digital, reforçando o desejo de uma sociedade em que a informação seja um bem
público, a comunicação tenha caráter participativo e o conhecimento seja compartilhado, tudo
facilitado pelo uso eficiente e eficaz das tecnologias.
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COMPARTILHANDO VOZES E NARRATIVAS DE CRIANÇAS EM UMA
SALA DE LEITURA
Cláudia Vianna de Melo
Flávia Ferreira de Castilho
Roberta de Lima Manceira Flores
Este texto traz parte de uma pesquisa de conclusão de curso do Programa de PósGraduação em Educação Infantil da PUC/RIO realizada com crianças de cinco anos que
ingressaram no ensino fundamental. Ao se considerar as orientações do Ministério da
Educação e Cultura (MEC) quanto às especificidades dessa criança de cinco anos no ensino
fundamental se faz necessário refletir sobre o currículo e práticas diferenciadas. A pesquisa
apresenta a relevância do fazer pedagógico de uma professora de uma escola estadual do Rio
de Janeiro que procura compartilhar as vozes e narrativas das crianças numa Sala de Leitura.
Ensino fundamental de nove anos e o fazer curricular para o primeiro ano
A Constituição Federal de 1988 determina como dever do Estado para com a educação
fixar “conteúdo mínimos para o Ensino Fundamental, de maneira a assegurar a formação
básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais”. Para atender
a tal determinação, o MEC, por meio do documento “Ensino Fundamental de 9 anos: Passo a
Passo do Processo de Implantação” (MEC, 2009), define as diretrizes e orientações para
reorganização do Ensino Fundamental.
Por sua vez, o Conselho Nacional de Educação também definiu diretrizes e orientações
para reorganização do Ensino Fundamental em todo o país, seguido pelos conselhos
municipais e estaduais de Educação, nos âmbitos municipais e estaduais, respectivamente.
Seguindo essa trajetória de adequação às novas determinações, tanto as Secretarias estaduais
como municipais de Educação, obedecendo ao plano de implementação do Ensino
Fundamental de nove anos, promovem a atualização de suas propostas pedagógicas e a
reformulação do regimento escolar.
Para alguns estudiosos da Educação, dentre eles Sonia Kramer, a inclusão da criança
com seis anos de idade no Ensino Fundamental é considerada um direito social dos mais
contundentes para a cidadania dos brasileiros (KRAMER, 2006).
Ao se compreender a inclusão da criança aos seis anos como um direito, deve-se levar
em conta tanto a garantia das necessidades de aprender e de brincar como a da qualidade no
atendimento. Ou seja, além de o Governo assegurar esse direito, é necessário que ele seja
acompanhado por um trabalho pedagógico que leve em conta a criança e sua singularidade. O
Ministério da Educação, por meio das Diretrizes Curriculares, obriga-nos a refletir sobre a
nossa prática e para o MEC (2007, p. 7), o debate é fundamental, constituindo-se em
pressuposto à condição de cidadão:
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A proposta de discussão sobre a concepção curricular passa pela necessidade de
constituir a escola como espaço e ambiente educativos que ampliem a aprendizagem,
reafirmando-a como lugar do conhecimento, do convívio e da sensibilidade, condições
imprescindíveis para a constituição da cidadania.
Com isso, pode-se afirmar que os documentos do MEC apontam para a garantia dos
direitos de cidadão na inclusão da criança de seis anos no Ensino Fundamental, a preocupação
com a qualidade do ensino, assim com as disposições de espaço, formação profissional e
formação continuada desse profissional, além da atenção às necessidades das crianças quanto
à brincadeira, a um ambiente aconchegante, seguro e estimulante, à atenção individualizada, à
proteção e ao afeto.
Dentre os autores que discutem a questão do fazer curricular para a criança do primeiro
ano do Ensino Fundamental, destaco Frangella (2009), que, em seu texto “Políticas
Curriculares para a Infância e suas Implicações na Educação Infantil e Ensino Fundamental:
Questionamentos e Desafios Docentes”, discute a mudança do Ensino Fundamental para nove
anos e a consequente reconfiguração do Ensino Fundamental no cotidiano dos professores.
Para o fazer curricular no primeiro ano com garantia de qualidade, o currículo é uma
produção constante de sujeitos e de práticas, em que a linguagem também é uma construção a
partir das negociações e diálogos entre os sujeitos.
Assim, Frangella pensa em um currículo com o cotidiano, pois ali as relações vão
estabelecendo outras formas de fazer e outras propostas significativas que possam ser
inventadas no coletivo, as quais se tornaram significativas para as crianças e para os
profissionais. Será preciso repensar o fazer curricular do trabalho na Educação Infantil com a
cisão no Ensino Fundamental, em uma produção cultural, em sua relação com o
conhecimento e alinhavado pela experiência cultural coletiva.
Compartilhando vozes e narrativas
Uma das observações da pesquisa foi realizada na Sala de Leitura da escola estadual,
enquanto as crianças estavam trabalhando o Projeto da África. O pequeno espaço abrigava um
acervo de 5.435 livros de variados títulos, além de diversos aparelhos de multimídia, como
televisão, DVD, CD e vídeo.
As crianças, ao chegarem à sala, sentavam-se no chão do pequeno espaço dessa sala e a
professora apresentava o livro (com a biografia do autor), resumia a história e também a
dramatizava, durante a contação. Eram utilizados outros recursos, como DVDs e CDs. O fazer
pedagógico era composto, além dos projetos, por visitas à Museus, ao Salão do Livro, às
exposições pertinentes aos temas estudados e também ao estreitamento da parceria com as
editoras. Os projetos tinham a culminância em exposições na escola, com a participação de
pais e outros profissionais. Para a professora, essa prática diferenciada na sala de leitura
proporcionava à ela pensar no aluno que, ao chegar com sua identidade e histórias próprias
poderia encontrar a oportunidade de, a partir do contato com outras histórias, outras
interações, construir e reconstruir seu mundo. As histórias eram contadas, compartilhavam-se
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as vozes, as narrativas, as experiências e as histórias de vida, as crianças como sujeito com
voz e vez, assim como a professora, eram envolvidos pela arte de narrar.
Segundo as considerações de alguns autores como Kramer a respeito do escutar/ouvir e
observar/ver, levando em conta tanto a racionalidade como a sensibilidade, Guimarães ao
tratar da questão do empobrecimento da experiência do professor, da perda gradativa “do
saber e do fazer” e, do autor Benjamin ao afirmar que, ao narrar, tanto aquele que ouve quanto
aquele que fala de sua experiência são envolvidos pela arte de narrar.
No texto “História, Cultura e Expressão: Fundamentos na Formação do Professor”,
Guimarães et al. (1999, p. 161) tratam a questão do empobrecimento da experiência do
professor e da perda gradativa “do saber e do fazer”:
Trata-se do declínio da arte de narrar, entrelaçar diversas histórias, dar continuidade à
fala do outro, identificar-se, diferenciar-se num contexto em que cumplicidade, afeto e um
projeto comum fortificariam iniciativas pessoais e coletivas.
A narrativa como arte, segundo Benjamin (1994), está em vias de extinção. Isso
porque contar as experiências e as vivências em um intercâmbio entre aquele que fala e o
que ouve é uma proposta que tantas vezes ainda é constrangedora. Benjamin afirma que
esse fato decorre do pouco valor atribuído à experiência e se reporta aos tempos
medievais, quando a narrativa era detentora de um enorme valor. Ao narrar, tanto aquele
que ouve quanto aquele que fala de sua experiência são envolvidos pela arte de narrar
(BENJAMIN, 1994, p. 2). Só perceberemos a sutileza e o enriquecimento da arte de narrar
se nos permitirmos uma experiência coletiva de troca constante de papéis: de mestres a
aprendizes, de aprendizes a mestres e de ouvintes a oradores, como também de oradores a
ouvintes. As análises das observações apresentaram a importância da narrativa como uma
possibilidade no fazer curricular de um professor que busca ser autor e autônomo nas
produções que desenvolve em sala de aula.
Considerações finais
Assim, como professores, mestres e aprendizes, devemos ser pesquisadores de nossas
práticas, a fim de descobrirmos a arte de narrar. Ao ouvir as narrativas em sala, poderemos
resgatar o passado e procurar uma compreensão diferente da história. A expressão e o
significado atribuído às ações poderão nos dar a forma daquele momento construído por meio
da linguagem. É como se o significado de cada palavra fosse organizando toda experiência
coletiva, toda produção cultural de mestres/aprendizes e aprendizes/mestres. Portanto, para
fazer com que esse saber no dia-a-dia tome forma em nossas salas de aula, é necessário que
nos ressignifiquemos a cada momento, fazendo-nos ouvintes e falantes de histórias orais e
escritas, utilizando a narrativa como uma das estratégias possíveis para sermos professores
formuladores de currículo, adquirindo nossa identidade em um processo contínuo de
descoberta das produções sociais.
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DOS LIVROS DE LEITURA ÀS MEMÓRIAS E HISTÓRIAS DA
TYPOGRAFIA SÃO JOSÉ
Claudino Gilz 1
Maria de Fátima Guimarães 2
Introdução
Este artigo é fruto de uma pesquisa de doutorado em andamento. Privilegia os 4
primeiros “Livros de Leitura” destinados aos primeiros anos de escolarização. Foram
impressos nas três primeiras décadas do século XX pela Typografia 3 São José, hoje Editora
Vozes (Petrópolis-RJ). Inicialmente publicados para atender as demandas da Escola Gratuita
São José erigida pelos franciscanos em 1897, tais livros foram também adotados por outras
escolas no Brasil (HALLEWELL, 1985).
O contexto histórico-cultural que remonta à última década do século XIX e as primeiras
do século XX foi permeado por alguns fatores, tais como: a implantação do governo
republicano; o alto de analfabetismo no Brasil beirando a 80 % (VALLADARES, 2009); e a
“falta absoluta de compêndios elementares.” (KOELLER, 1991, p. 66).
A pesquisa tem como objetivo rastrear e analisar as visões de mundo presentes por entre
seus conteúdos textuais, iconográficos e a própria materialidade destes Livros. Parte do
pressuposto que tais obras podem trazer indícios de conflitos, disputas e tensões
socioculturais da época em que foram publicados na relação com o processo de laicização da
educação, os projetos educacionais republicanos e a demanda de formação de cidadãos
saudáveis, civilizados e escolarizados (GUIMARÃES, 2013).
A pesquisa
Um dos dilemas da pesquisa em História da Educação é definir a partir de que
momento, fato ou perspectiva teórica irá privilegiar a abordagem do seu objeto de estudo
(BLOCH, 2001). A pesquisa sobre o cenário histórico-cultural no qual se deu a impressão dos
quatro primeiros “Livros de leitura” não se encontrou imune a esse enfrentamento. A análise
dos aspectos relacionados à decisão que levou o então monsenhor João Batista Guidi a fazer o
convite a frades franciscanos alemães recém-chegados ao Brasil em 1891, apresentou-se
como um enigma a ser decifrado. Por quê?
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Monsenhor João Batista Guidi era, segundo as investigações feitas e apresentadas no I
Seminário Brasileiro sobre Livro e História Editorial por Andrades (2004, p. 3),
Auditor da Internunciatura no Brasil, uma espécie de assessor para questões
diplomáticas do Vaticano. [...] conhecedor do idioma alemão, prestava
assistência religiosa às famílias de imigrantes alemães que frequentavam a
Igreja do Sagrado Coração de Jesus, construída em 1874 [...]. Em contato
com os frades alemães da região da Saxônia, que dirigiam-se ao Brasil como
missionários, convidou-os para instalarem-se em Petrópolis e assumirem a
assistência espiritual aos colonos alemães.

Em dezembro de 1896, a obra do convento estava finalizada e situado à rua
Montecaseros. Cumpre pontuar que esta cidade foi sede do governo imperial e ainda auferia e
convivia com as benesses desse fato no período. O convento passou a abrigar em suas
dependências, além dos membros da fraternidade franciscana (Frei Zeno Walbroehl, Frei
Mariano Feldmann e, o guardião, Frei Ciríaco Hilcher), também a Escola Gratuita São José
fundada pelos frades, destinada para os filhos dos colonos alemães.
O convite e o apoio do monsenhor João Batista Guidi aos frades franciscanos teve, para
o historiador Piva (2011, p. 28), um primeiro e duplo interesse social:
[...] o atendimento religioso e cultural, a começar pelos imigrantes alemães.
Ou seja, os frades deveriam ser: a) assistentes religiosos [...]; e b)
promotores de integração social, facilitando a transição da língua alemã para
a portuguesa, [...]. Mas, como, se os próprios frades são alemães?!

As iniciativas dos franciscanos passaram então a servir-se de estratégias, tais como:
“conhecer para integrar; aproximar-se para conhecer.” (PIVA, 2011, p. 29). Tais estratégias
tornaram-se ainda mais presentes: nas atividades educacionais na Escola Gratuita São José e
na typografia dessa mesma Escola que, em 1901, contava só com uma desgastada impressora
alauzet cuja relação das primeiras impressões dessa typografia constam os assim
denominados “Livros de leitura” (PIVA, 2011; ANDRADES, 2001).
De acordo com Pimentel (1951), em pouco tempo chegaram às mãos dos alunos
também os compêndios de Gramática, Aritmética, Geografia, História do Brasil, Silabários,
História Sagrada e Catecismos. Consta que aproximadamente 26 “Livros Escolares” vieram a
ser elaborados por essa typografia.
O inventário de fontes documentais e bibliográficas sobre a educação brasileira, leva a
identificar uma espécie de predomínio de uma narrativa histórica que fez silêncio sobre
contribuições que divergiram do padrão dominante. De acordo com Sangenis (2004, p. 104105): “a presença dos franciscanos na educação brasileira é um tema quase intocado. Para vir
a lume, há que se juntar pedaços, reconstruir fragmentos, identificar e valorizar indícios
considerados secundários, reler documentos e fontes, sob nova perspectiva, estabelecer
conexões entre acontecimentos nacionais e supranacionais.”
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A relevância da pesquisa sobre os quatro “Livros de leitura” impressos na então
Typografia São José (hoje, Editora Vozes) se manifesta também na investigação sobre os
registros históricos do trabalho educacional desenvolvido pelos franciscanos no Brasil no
final do século XIX e primeiras décadas do século XX. Nessa fase inicial da pesquisa tem-se
retomado criticamente a leitura dos trabalhos sobre a história da imprensa e da leitura
(LUSTOSA, 2004; CHARTIER, 2004, DE CERTEAU, 1994;), periódicos do contexto
privilegiado, em face sobretudo às contribuições teóricas de Thompson (1981), Ginzburg
(1989), Le Goff (1990) e Nora (1993).
Para Ginzburg (1989), é de suma importância examinar os referidos “Livros de leitura”
seja no seu conjunto, nos pormenores desapercebidos ou naqueles possivelmente silenciados:
problemas preliminares, conexões, dados marginais, formas, narrativas, caracteres nos quais
tais “Livros de leitura” foram escritos.
Essa pesquisa em andamento apresenta-se, assim, como um campo de investigação
sobre memórias e histórias que vão além das razões de instauração da Escola Gratuita São
José ou da impressão em sua typografia de livros de leitura como tão somente resposta às
necessidades didáticas e de ensino dos professores de então. Especificidade essa relacionada
principalmente tanto do trabalho educacional desenvolvido historicamente pelos franciscanos
em Petrópolis e em outras cidades e regiões do Brasil, como sobre a imprensa como meio de
promoção de cultura (BERNARDI et al., 2012).
Referências
ANDRADES, M. F. de (org.). Editora Vozes: 100 anos de história. Petrópolis: Vozes, 2001.
ANDRADES, M. F. de. Fidelidade como receita de sucesso: um estudo de caso da editora
Vozes nas primeiras décadas do século XX. In: I Seminário Brasileiro sobre Livro e História
Editorial. Rio de Janeiro: FCRB/UFF/PPGCOM/UFF/LIHED, 2004. Disponível em:
<http://www.livroehistoriaeditorial.pro.br/pdf/marceloandrades.pdf>. Acesso em: 13 maio
2014.
BERNARDI, O. et al. O acervo da biblioteca de obras raras. Boletim CDAPH, Bragança
Paulista, v. 3, n.2, p. 53-62, 2002.
BLOCH, M. A apologia da história ou ofício do historiador. Tradução de André Telles. Rio
de Janeiro: Zahar, 2001.
CHARTIER, R. Leituras e leitores na França do Antigo Regime. São Paulo: UNESP,
2004.
CERTEAU, M. de. A invenção do cotidiano. Artes de fazer. v.1. Petrópolis, Vozes, 1994.

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

773

DOS LIVROS DE LEITURA ÀS MEMÓRIAS E HISTÓRIAS DA TYPOGRAFIA SÃO JOSÉ

GINZBURG, C.. Sinais: raízes de um paradigma indiciário. In: GINZBURG, C.. Mitos,
emblemas, sinais: morfologia e história. Tradução de Federico Carotti. 2.ª edição. 1.ª
reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras, 1989, p. 143-179.
GUIMARÃES, M. F.. Corpo e cidade: sensibilidades, memórias e histórias. Jundiaí, SP:
Paco, 2013.
HALLEWELL, L. O livro no Brasil (sua história). São Paulo: T. A. Queiroz/Edusp, 1985.
KOELLER, J. F. Correspondência a Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. Niterói: arquivo
do estado do Rio de Janeiro. In: CASADEI, Thalita de Oliveira. Petrópolis: relatos históricos.
Petrópolis: Jornal da Cidade, 1991.
LE GOFF, J. História e memória. Tradução de Bernardo Leitão et al. Campinas: Editora da
Unicamp, 1990.
LUSTOSA, I.. O nascimento da imprensa brasileira. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2004.
NORA, P.. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Projeto História, São
Paulo: PUC, n.10, p. 07-28, dez.1993.
PIMENTEL, M.. Cinquentenário da Editora Vozes Ltda: 1901-1951. Petrópolis: Vozes,
1951.
PIVA, E. Teologia e sociedade: um olhar retrospectivo. Revista ITF, Petrópolis, n. 3, p. 2833,
2011.
Disponível
em:
<http://www.itf.org.br/wpcontent/uploads/2012/10/revista_itf_n3.pdf>. Acesso em: 13 maio 2014.
SANGENIS, L. F. C.. Franciscanos na educação brasileira. In: STEPHANOU, Maria;
BASTOS, Maria Helena Câmara (Org.). Histórias e memórias da educação no Brasil.
Petrópolis: Vozes, 2004, v. I, p. 93-17.
SHAETTE, F. E. Os religiosos da Província da Imaculada Conceição e a escola. In:
PROVÍNCIA DA IMACULADA CONCEIÇÃO DO BRASIL. Nas festas do centenário da
independência nacional 1822-1922. Petrópolis: Vozes, 1922, p. 203-229.
SOUZA, C. A de. Biblioteca do Instituto Franciscano de Antropologia: histórias e
memórias. 2012. 144 f. Tese (Doutorado em Educação) - Faculdade de Educação,
Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2012.

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

774

DOS LIVROS DE LEITURA ÀS MEMÓRIAS E HISTÓRIAS DA TYPOGRAFIA SÃO JOSÉ

THOMPSON, Edward Palmer. A miséria da teoria ou um planetário de erros: uma crítica
ao pensamento de Althusser. Rio de Janeiro: Zahar, 1981.
VALLADARES, E. M. O declínio do império – o advento da república. In: AMARAL, Sonia
Guarita do (org.). O Brasil como império. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2009.

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

775

A FORMAÇÃO DE LEITORES LITERÁRIOS NO BRASIL
Claudio Marzo Cavalcanti de Brito 1
A formação de leitores no mundo ocidental, em geral, acompanha o processo educativo
escolar – além de práticas de leitura que dependem de regimes de censura, atividades
editoriais e comércio de livros presentes em cada país –, e, desde o surgimento das ideias
iluministas e da implantação da Revolução Industrial, oferece uma pedagogia utilitária
destinada à produção de mão de obra para atuar, principalmente, no mercado de trabalho
(CAVALLO; CHARTIER, 2011: 44-46).
Ao vincular a formação leitora à expansão escolar, devemos, então, considerar o
processo de industrialização em um país, por isso, optamos por dividi-la, no Brasil, em três
fases: a primeira, pré-industrial, de pouco mais de quatro séculos, engloba o período colonial,
imperial e republicano inicial, e se caracteriza pela inexistência de uma política nacional de
escolarização e, consequentemente, pela ausência de uma política de fomento à leitura; a
segunda, industrial, a partir de 1930, refere-se ao período de expansão das indústrias e das
escolas públicas brasileiras, de maneira desigual – e, embora tenha ocorrido com base em
discussões conceituais acerca da escola democrática, se caracteriza pelas dificuldades de
formação de leitores críticos, em função dos períodos de repressão ditatorial (1930-1945,
1964-1985) e da inadequação dos modelos escolares estadunidenses à realidade nacional,
importados pelos adeptos da Escola Nova –; e a terceira, pós-industrial, surge a partir da
década de 1980 e caracteriza-se pelo mais longo período democrático no país, políticas de
globalização e o surgimento das novas tecnologias de informação.
Como a cultura é o resultado de uma práxis situada num tempo e espaço determinados,
em função de um sistema econômico e de uma organização do poder, para analisar a evolução
do processo educativo de um país, devemos lembrar que refletir a educação e a leitura literária
num contexto é refletir esse contexto mesmo: a ação educativa processa-se de acordo com a
compreensão que se tem da realidade social em que está imersa. (ROMANELLI, 1985: 23).
Fase pré-industrial (1500-1930)
Enquanto colônia portuguesa e império, o Brasil apresentava uma educação
eminentemente religiosa e destinada à formação de uma elite rural. No século XVII, a
educação estabelecida na Europa evita o ideal humanista do ensino tradicional, considerado
ultrapassado, pois valoriza o estudo do passado clássico e platônico, e volta-se para a
realidade presente, para o mundo concreto do trabalho, exigido pela sociedade mercantil e
industrial. Como consequência, o desenvolvimento humano, em seus aspectos mais essenciais
e integrais (racional e emocional) sofre um profundo desequilíbrio. Embora a alta sociedade
1
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brasileira se inspirasse na cultura letrada europeia, o nosso modelo econômico – baseado no
latifúndio, na estratificação social, no poder político aristocrático, rural e religioso – acabou
determinando uma lenta evolução do processo educativo, e o acesso à leitura literária ficou
restrito a uma elite branca e dominante, que via na formação letrada pouca utilidade prática,
em uma “economia fundada na agricultura rudimentar e no trabalho escravo” (ROMANELLI,
1985: 34).
No entanto, a ideologia burguesa vai ganhando espaço político sobre a colonial – num
primeiro momento, com a abolição da escravatura e a proclamação da República e,
posteriormente, com a implantação do capitalismo industrial no Brasil, a partir da Revolução
de 1930 (LAJOLO; ZILBERMAN, 2002: 30-31) – e, como consequência, a escola brasileira
começou a adotar modelos pedagógicos positivistas (mais técnicos e objetivos) em detrimento
dos modelos escolásticos religiosos (mais humanistas e subjetivos).
Fase industrial (1930-1980)
Embora a burguesia tenha sempre utilizado um discurso liberal, defendendo a igualdade
entre as pessoas, por meio de uma escola pública gratuita e universal, as consequências
práticas desse discurso têm sido contraditórias. No Brasil, essa contradição se reflete, ainda
hoje, no conflito de classes, e, no âmbito escolar, no conflito entre uma pedagogia positivista,
direcionada à formação de mão de obra, principalmente industrial, em detrimento de uma
pedagogia integral, que valorizaria, além do conhecimento científico, o saber abstrato,
intuitivo, estético e ético, proporcionado pela fruição artística e literária, ou seja, procuraria
contemplar o desenvolvimento humano como um todo, e não de forma polarizada.
Embora a Escola Nova, durante a fase industrial, tenha se proposto a criticar a formação
de um aluno passivo, sua filosofia positivista apregoava que o desenvolvimento de uma
sociedade moderna e civilizada passava pela industrialização e orientação científica, ou seja,
ela atribuía à educação a responsabilidade de formar cidadãos democráticos, na organização
social, mas unicamente para garantir o ideário industrializante, pois a civilização deveria ser
técnica, baseada em sistemas organizacionais produtivos e eficientes, nos moldes da
sociedade industrial estadunidense. Por isso, nesse período, o tipo de leitura adotado é
baseado na eficiência da compreensão leitora. Valoriza-se uma normatização das maneiras de
ler, com a predominância de uma racionalidade valorizada pela leitura silenciosa da palavra
escrita, em detrimento de uma emotividade oriunda da leitura expressiva e sua inerente
gestualidade interativa (VIDAL, 1999: 342-343).
Fase pós-industrial (a partir de1980)
Se, até os anos 1970, a política de ensino priorizava a formação de especialistas capazes
de operar máquinas e processos industriais, a partir da década de 1980, com o grande volume
de informações, produzido em função das novas tecnologias, surge a necessidade de formar
cidadãos tecnológicos para operar equipamentos computacionais variados.
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Com o surgimento da Internet e do hipertexto, surge o leitor-navegador, que, ao praticar
sobremaneira a leitura fragmentada e descontínua, tende a apresentar um comportamento
impaciente e disperso, diferente do leitor tradicional de livros impressos, que, ao realizar uma
leitura compacta, densa e contínua, acaba se concentrando e se envolvendo mais com um
texto que, do início ao fim, procura manter uma coerência com o seu conteúdo e a sua forma,
permitindo ao leitor uma percepção ou impressão mais embasada e sedimentada sobre aquilo
que leu (CARR, 2010: 103).
Não questionamos a capacidade informativa e aglutinadora do hipertexto, questionamos
é a sua capacidade de criar e envolver leitores literários. A possibilidade de padronização dos
suportes de leitura, no formato hipertexto, implica a perda de uma forma contínua de leitura,
associada ao livro tradicional impresso, que valoriza o silêncio, a solidão, a concentração, o
envolvimento com o autor, a reflexão sobre temas específicos. O leitor pós-industrial, que se
dedica mais à leitura informativa dos hipertextos, tende a apresentar baixa capacidade crítica,
criativa, reflexiva e transformadora – características fundamentais à formação do leitor
literário competente, que realiza leituras contínuas ou lineares, com base no silêncio, na
concentração, no envolvimento cognitivo e emotivo prolongado com o texto, diferentemente
do leitor de hipertexto, que realiza uma leitura descontínua ou fragmentada, impaciente e, em
geral, superficial (BRITO, 2012: 507).
Conclusão
Considerando a forte influência econômica sobre as diretrizes educacionais, no Brasil,
antes da Revolução Industrial, a leitura era eminentemente escolástica e, quando literária,
destinava-se ao entretenimento de uma eleita branca e eminentemente agrária. Após a
República Velha, as práticas pedagógicas começaram a se vincular a uma formação escolar
cientificista e tecnológica, destinadas à preparação de mão de obra especializada, valorizando
muito mais a aquisição de competências linguísticas que permitam a melhor e mais eficiente
compreensão de um texto (preferencialmente de conteúdo científico) do que a formação
humana integral (cognitiva e emotiva) de seus alunos, a partir da fruição estética de textos
literários.
Portanto, no Brasil, a leitura sempre foi utilitária e polarizada (escolástica ou positivista)
em função de sua realidade econômica. Hoje, o papel de uma genuína escola democrática é
buscar, talvez, o caminho do meio: mesclar a reflexão, a espiritualidade e a subjetividade,
inerentes à tradição escolar clássica, aos conhecimentos científicos, realistas e inovadores da
escola moderna, na busca por uma sociedade mais igualitária e justa. Diante dessa proposta, a
formação de leitores literários é fundamental, pois o envolvimento com a literatura implica,
naturalmente, o desenvolvimento de saberes e fazeres democráticos, a partir da procura do
outro, do estímulo à interação humana, a vontade e a necessidade de compartilhar
sentimentos, emoções, reflexões e experiências de vida.
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LEITURA NO ENSINO MÉDIO INTEGRADO À FORMAÇÃO TÉCNICA: O
CASO IFPB - CAMPUS JOÃO PESSOA
Claudio Marzo Cavalcanti de Brito 1
Este artigo é fruto de uma pesquisa que realizamos, em 2011, por meio de um
questionário aplicado a turmas do 1º (61 alunos) e do 4º ano (41 alunos) do Curso Técnico em
Eletrotécnica Integrado ao Ensino Médio, do IFPB - Campus João Pessoa, com o intuito de
traçar o perfil de leitura literária dos alunos. Nossa intenção era estabelecer uma comparação
entre os alunos de ensino médio que entravam e os que saiam do Curso Técnico em
Eletrotécnica.
Detectamos que a maioria dos alunos do 1º ano (80%) apresentava um alto potencial
leitor-literário, enquanto a maioria dos alunos do 4º (70%) já não tinha o menor interesse pela
literatura. Como não conhecíamos o perfil leitor-literário prévio (referente aos três anos
anteriores) dos alunos que estavam para sair da escola (4º ano), levantamos duas hipóteses,
para tentar explicar qual o papel motivador da escola na sua formação literária. Na primeira
hipótese, eles entraram apresentando um alto potencial leitor-literário, no entanto a escola não
soube manter o mesmo nível de interesse, ou até elevá-lo, em relação à leitura literária; muito
pelo contrário, teria contribuído para desestimulá-los a ler. Na segunda hipótese, os alunos já
entraram desmotivados, sem interesse pelos livros de literatura, e, nesse caso, a escola nada
fez para reverter a sua apatia literária. Nas duas hipóteses, chegamos à triste conclusão de que
a escola praticamente não contribuiu para a formação de leitores literários, e tampouco de
leitores de livros técnicos (o que não deixa de ser espantoso, considerando-se que são alunos
num processo de formação profissional), uma vez que, entre os professores de formação
específica e alunos, é comum o uso de apostilas e notas de aula.
Acreditamos que a principal razão do baixo interesse literário, entre os alunos do 4º ano,
deve-se ao enaltecimento, num curso de formação técnica, de uma pedagogia positivista, com
supervalorização da ciência racional em detrimento da arte literária. Essa pedagogia
positivista faz com que muitos profissionais da educação acreditem em soluções didaticopragmáticas de fomento às práticas de leitura literária na escola. No entanto, a leitura literária
dependerá da ação de pessoas concretas, reais, em prol de uma transformação genuína dos
hábitos literários de uma sociedade historicamente desfamiliarizada com uma rotina cultural
enriquecida por livros, autores e bibliotecas (BAMBERGER, 1977: 60). Que essas sujeitos
(principalmente pais e professores) não somente discutam sobre a leitura, mas principalmente
pratiquem a leitura, para que, por meio do exemplo dado às crianças e aos jovens, estes se
sintam estimulados também a ler. E, se essa prática modelar da leitura for realizada com
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envolvimento e entusiamo, o que ocorrerá não é somente um estímulo, mas uma espécie de
contágio literário (MACHADO, 2001: 118).
Esse sujeito educador, prenhe de amor pela literatura e capaz de contaminar pelo
exemplo, representa, para nós, a figura emblemática do professor leitor. Segundo Ezequiel
Theodoro da Silva (2009: 24-26), o professor leitor é um sujeito intensamente permeado por
práticas de leituras literárias que visam essencialmente à fruição estética. Em sua trajetória
pessoal, destaca-se a sua aproximação com a cultura escrita literária e com todas as
linguagens que buscam integrar e circular os sentidos poéticos construídos pelos e entre os
seres humanos, de forma a experienciar o poético-literário como uma emanação de seu ser
interior em busca de uma conexão prazerosa com o seu mundo (texto) exterior. “Que um texto
seja reconhecido por poético (literário) ou não depende do sentimento que nosso corpo tem.
Necessidade para produzir seus efeitos; isto é, para nos dar prazer. É este, a meu ver, um
critério absoluto. Quando não há prazer – ou ele cessa – o texto muda da natureza.”
(ZUMTHOR, 2000: 41).
Classificação dos leitores
Além da classificação utilizada pelo Instituto Pró-Livro (Câmara Brasileira do Livro)
para definir um “leitor” (aquele que lê, no mínimo, um livro nos últimos três meses), sentimos
a necessidade de melhor definir o perfil leitor dos alunos que fizeram parte da amostragem.
Adotamos uma classificação que pudesse observar uma tendência leitora ou um potencial
leitor, com base na relação dos leitores com o livro literário. Dessa maneira, classificamos, da
seguinte forma, o perfil leitor dos alunos: leitor estável, leitor instável e não-leitor. O leitor
estável é o que alega possuir o hábito rotineiro da leitura literária. O leitor instável lê
esporadicamente, em geral de forma obrigatória, pois não emprega seu tempo livre (de lazer)
para realizar atividades de leitura. O não-leitor não gosta definitivamente de livros literários.
Seus conhecimentos são oriundos, em geral, de revistas, jornais, Internet etc., pois é um típico
leitor de informações, de notícias.
Análise dos dados
A pesquisa mostrou que os alunos reconhecem a importância do ato de ler, no entanto
não possuem um hábito regular de leitura literária. Os que não leram um livro nos últimos três
meses alegam que preferem ler hipertextos. Entre as preferências de leitura informativa, a
Internet, as revistas e os jornais lideram entre os leitores instáveis e os não-leitores.
Diante da realidade virtual proporcionada pela Internet e pelas redes sociais,
defendemos um espaço de leitura dialógica dentro do ambiente escolar, para que seja
estimulado o diálogo democrático, baseado no respeito à diversidade de saberes e fazeres, na
busca de uma construção de sentidos e discursos alicerçados por uma conduta ética, estética,
solidária e crítico-transformadora diante do mundo, ou seja, um espaço em que o estudo da
linguagem é a criatividade em ação ou é a própia criação, na perspectiva de converter leitores
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instáveis (a grande parte dos alunos que respondeu ao questionário de leitura) em leitores
estáveis críticos e criativos.
Se observarmos a Tabela I, que apresenta o perfil dos alunos da Eletrotécnica
(Integrado) do 1º e do 4º ano, veremos que o percentual de leitores instáveis é equivalente
entre os que entram e saem da escola, no entanto o 1º ano apresenta mais leitores estáveis
(36%) que o 4º (22%), o que implica um menor número de não-leitores no 1º ano (12%) que
no 4º (22%).
TABELA I – Perfil leitor (Eletrotécnica / Integrado)

Perfil leitor
Leitor estável

Leitor instável

Não-leitor

1º ano

36 %

52 %

12 %

4º ano

22 %

56 %

22 %

Na Tabela II, são apresentados os dados referentes à leitura de livros literários. Pode ser
observado que o leitor estável utiliza o tempo livre para a leitura literária e que tem contato
regular com os livros. No 1º ano o tempo dedicado à leitura e o contato com os livros é maior
do que no 4º, provavelmente porque, em seu último ano na escola, o aluno tem de dividir seu
tempo com estágio ou trabalhos de conclusão de cursos, cursinhos e estudos preparatórios
para vestibular.
TABELA II – Leitura voluntária e perfil leitor segundo Instituto Pró-Livro (Eletrotécnica /Integrado)

Leitor estável
1º Ano

4º Ano

Leitor instável
1º Ano

4º Ano

Não-leitor
1º Ano

4º
Ano

Utilização do tempo livre para a 90,91% 77,78%

28,12%

26,09% 14,28% 0%

68,75%

17,39% 71,43% 0%

leitura de livros
Leitura de um livro nos últimos 100%

77,78%

3 meses*
(*) o que caracteriza a situação de “leitor”, segundo o Instituto Pró-Livro.

Podemos ainda verificar, que os leitores instáveis e os não-leitores pouco dedicam seu
tempo livre à leitura de livros literários. No entanto, a grande maioria dos leitores instáveis
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(68,75%) e não-leitores (71,43%) do 1º ano estavam em contato (“obrigatório’) com livros
literários nos últimos meses, muito provavelmente em função de alguma solicitação por parte
dos professores de literatura. Por isso, o 1º ano apresenta alto potencial leitor-literário (80%),
enquanto o 4º ano possui alta rejeição à leitura literária (70%). Portanto, os leitores tendem,
ao entrar na escola, a entrar mais em contato com os livros literários que os alunos que estão
saindo, e, por isso, quanto mais cedo houver uma política concreta de fomento a leitura, maior
a possibilidade de que sejam formados mais leitores literários.
Conclusão
Os resultados da pesquisa nos levaram a defender uma escola técnica em que,
paralelamente à pedagogia positivista, baseada na eficiência das competências, tenhamos uma
pedagogia integradora que contemple, de forma equilibrada e harmoniosa, os conhecimentos
científicos e artísticos, inerente às relações humanas totalizadoras. E propomos uma leitura
dialógica (compartilhada e poética) que explore e valorize concretamente as relações
interpessoais e a diversidade humana, com seus múltiplos aspectos de formação cultural, para,
assim, criar um envolvimento literário, solidário e afetivo, permeado de saberes críticos e
criativos que possam interferir diretamente nas ações e mudanças necessárias ao bem-estar
social coletivo.
Portanto, na perspectiva de construção de uma educação solidária, centrada no
refinamento da conscientização leitora, defendemos a presença de um humanismo literário
envolvente, poético e criativo no processo de mediação de leitura, para que se torne um
instrumento de transformação cidadã e de desenvolvimento de mentes mais reflexivas e
atuantes.
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ARVORETECA: UM JARDIM SUSPENSO, DIGO, UMA BIBLIOTECA NA
ÁRVORE DE JAMBOLÃO
Cláudio Renato Moraes da Silva 1
Renata Braz Gonçalves 2
Na manhã de segunda-feira, 16 de dezembro, o Curso de Biblioteconomia, na disciplina
Bibliotecas Públicas, Comunitárias e Alternativas, ofereceu aos que passavam próximo ao
estacionamento ao lado do antigo Ru, uma Biblioteca Alternativa – uma ARVORETECA.
Pendurados em uma frondosa árvore de nome comum “Jambolão” (Syzygium cumini
Lamarck), organizamos a árvore + teca (théke – origem grega, que significa armário), com
muitas vozes, com muitos autores e histórias. Mais de uma centena de livros em flor à espera
dos jardineiros. Na Biblioteconomia, o Bibliotecário indiano Ranganathan (1931) elaborou as
5 Leis da Biblioteconomia, e a terceira é aquela que traduziu o efeito da atividade; “[...] – Para
Cada Livro o seu Leitor”, nesta lei a obra intelectual é priorizada acima de tudo. Em sua
justificativa desta lei, o bibliotecário afirma que os livros procuram os leitores que melhor se
adéquam a eles. São os jardineiros que melhor identificam as particularidades das flores.
Segundo ele, "um livro sobre Solo pode interessar tanto a quem está querendo uma obra geral
sobre o tópico como para quem está interessado em Adubação. Ao ordenar Adubação depois
de Solo há grande probabilidade que o leitor o encontre. Da mesma forma, o tópico Cultivo
deve ser colocado depois de Solo e antes de Adubação”. A Arvoreteca, a sombra, os barulhos
das vozes dos autores, as falas dos leitores, o balanço dos livros, os assovios e as piscadelas
para cada um que passava pela biblioteca alternativa, revelou uma sede de encontros entre
livros e jardineiros. “Este livro me escolheu, passei e ele me chamou...” assim disse a Professora
Jusseli, e dessa forma, durante algum tempo, a biblioteca alternativa permitiu que os livros
encontrassem os seus leitores. Uma festa de muitos escritos. Uma árvore de muitos livros com
sede de mãos que falam. Uma única árvore e muitos convidados, por lá passaram Jusseli,
Daniel, Priscila, Miguel, Tereza, Paulo. Ricardo, Raquel, Marijane, Tânia, Cláudia, Elisete,
Nivaldo, Junior, Daniela, Elisângela, Jorge, Maria, Patrícia, Jeová, Bruna, Vanderlei, Hélio,
Geovane, Carlos, Antonio, Gabriel, Elisabete, Neusa, Simone, Juliane, Pámela, Vera ... é
preciso dizer os seus nomes, pois assim marcamos em nós a importância de cada um, de todos
Eles que fizeram a atividade acontecer. “Uma atividade dessa precisa acontecer mais vezes para
encontrar mais pessoas.” Disse a professora Sirlei Schirmer (2013). De acordo com alguns dos
convidados dessa festa de leitura, como por exemplo, as Servidoras e os Servidores
terceirizados na FURG, desde os Serviços Gerais, Motoristas, Encarregados, Portaria, os
Estudantes de graduação e pós-graduação e a comunidade que passou pela ARVORETECA
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nessa biblioteca diferente não precisa fazer silêncio. Uma servidora do pavilhão 4 disse: “ler é
como se a gente saísse de si, mesmo que a gente fique parado até com a vassoura encostada na gente,
mas a cabeça da pessoa vai saindo do corpo e levando os pé também”. Os aprendentes da disciplina

Bibliotecas Públicas, Comunitárias e Alternativas estiveram motivados, atuantes,
comprometidos e apaixonados pelo exercício de leituras sem margens nesse laboratório sob a
copa do jambolão. Para o Professor Miguel Isoldi (2013) “essa ação deveria acontece nos bairros,
monta essas árvores de livros pelos bairros e bota o pessoal pra ler, sem nenhuma formalidade“.

Somos todos potenciais disseminadores de conhecimentos e informações, na Biblioteconomia
busca-se ferramentar e capacitar os aprendentes a Bibliotecários para o exercício da
multiplicação pela ação: - leia um livro, conquiste um na multidão. Na proposta dessa
atividade inovadora que retirou o aluno da sala de aula e ofereceu a rua como a escola,
também ofereceu a todas as pessoas que passavam pelo local uma sombra, uma árvore e uma
biblioteca, os “frutos” dessa biblioteca, digo, árvore alimenta o ensino, a aprendizagem e a
pesquisa A entrega do livro, a entrega do leitor, a entrada da biblioteca, sem portas e sem
janelas convidava a todos a se entregarem a se envolverem na “colheita de livros” da
Arvoreteca. No Manifesto da UNESCO Sobre Bibliotecas Públicas (1994), documento
elaborado para a UNESCO pela Seção de Bibliotecas Públicas da IFLA – Federação
Internacional das Associações de Bibliotecas pode-se ler que "A biblioteca pública, porta local
de acesso ao conhecimento, constitui um requisito básico para a aprendizagem ao longo da vida, para a
tomada independente de decisões e para o progresso cultural do indivíduo e dos grupos sociais”. O

que fica como aprendizado são a urgente necessidade de plantar mais árvores, mais livros e
despertar mais jardineiros, sobretudo, ações diferentes do ensino comum e meramente
reproduzido. Na Biblioteconomia dizemos que o objeto de trabalho e de fazer do bibliotecário
é a informação e que o objetivo que deve mover esse profissional da informação é informar.
Nessa lógica profissional, de fato os objetivos e serviços das bibliotecas são o acesso e a
acessibilidade no alcance da informação. Se as bibliotecas assumem o seu foco de
compromisso no usuário, nessas pessoas que entram ou pouco entram nesses castelos,
certamente o papel e a missão do profissional bibliotecário será cada vez mais determinante
para o progresso cultural dos indivíduos e da sociedade como um todo. Estudos de usuários na
disciplina de mesmo nome e a partir de estudos e trabalhos de aula, aqui mesmo na
Universidade Federal do Rio Grande – FURG, no Curso de Biblioteconomia tem apontado
para a necessidade cada vez mais de bibliotecas – públicas, comunitárias e/ou alternativas; as
comunidades pesquisadas e visitadas, independente da localização geográfica (se periferia,
rural ou centro) ou instrução reconhecem que as bibliotecas são espaços de leituras e de
compreensão pela informação. Para a comunidade a informação é diálogo, é estreitamento de
relações e aproximação de outros mundos e de outros assuntos. Embora se entenda que as
bibliotecas públicas são organizações que funcionam em contextos políticos, ainda assim o
papel do profissional bibliotecário pode vir a ser humanista humanitário e essencialmente
social. No caso da ARVORETECA o contexto que nos moveu foi puramente o de um
jardineiro que distribui flores e frutos do seu jardim, ou seja, livros para quem se permitir
colher. Para o bibliotecário, autor e professor Osvaldo Almeida Jr.”[...] cabe aos bibliotecários
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mudarem a biblioteca, transformando-a num canal de resistência cultural, ou seja, a biblioteca deverá
aglutinar, produzir, veicular e disseminar informações que estejam coadunadas com os legítimos
interesses da comunidade a que serve”. (Almeida Júnior, 1997b, p. 67). Nessa linha de qualificação

e formação dos bibliotecários e, investindo-se dessa missão – aglutinar, produzir, veicular e
disseminar informações está salvaguardado o acesso dos livros para as mãos de todos os
leitores. A atividade de ensino e extensão que ocorreu naquela manhã, do mês de dezembro,
do ano de dois mil e treze floresceu como se a primavera retornasse em outra estação,
contagiou aos aprendentes, aos curiosos, aos leitores e não leitores, aos leitores esporádicos,
aos que ensinam e a própria árvore de Jambolão.

Foto 3
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Foto 4

Foto 5
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Figura 01: Arte COLE. Arquivo pessoal.
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COM AS MÃOS LIMPAS DE LIXO: AS LEITURAS DOS CATADORES DE
PAPELÃO SOBRE O QUE É EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Cláudio Renato Moraes da Silva 1
E sobre fios de alta tensão, um céu de todos os tons, de todos os sons e, sobre um
oceano negro do negro asfalto, pés apresados e patas de cavalos percorrem o centro da cidade
do Rio Grande, RS, na catação de papelão. Alguns mergulhos em piscinas verdes espalhadas
pelas ruas da cidade complementam a renda de quem cata, de quem mergulha, de quem
vasculha e de quem “ajunta” coisas, naquilo que nos parece lixo. Esse trabalho de leituras e
histórias de leituras é o resultado do experimento da tese de doutorado em Educação
Ambiental. Os resultados ainda pulsam, desajustam e ajustam coisas no autor que pesquisou e
naqueles que foram pesquisados. Em meio ao tempo daquele tempo de escrever a tese, surgiu
um dia novo no calendário do mês de maio. Hoje é dia vinte de maio, o ano é dois mil e doze
e estou com a tese pronta. Alguns ajustes no formato, revisão da revisão, leituras e mais
leituras, os preparos para a impressão final, falta à encadernação e encaminhamento para o
Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental – PPGEA, e posteriormente para a
seleta banca avaliadora. Mas nesse domingo de maio, pouco antes do meio dia, uma visão e
uma fala conquistaram o direito a fazer parte dessa escrita que é a tese, dessa que não é mais
minha escrita, mas dos olhos dos leitores. Um dia lindo e eu no centro da cidade do Rio
Grande, RS na Praça Xavier Ferreira, nas imediações do chafariz, no meu ritual do chimarrão.
Fazia um sol bastante bonito, o azul do céu era total, como se fosse pintado com a mesma
tinta, pelo mesmo pincel, pelo mesmo pintor que foi mestre do mestre da Capela; todo no
mesmo tom, sem nenhuma falha na cor e, nesse domingo azul, um homem negro passou por
mim carregando uma enorme caixa de papelão. Poderia simplesmente ter atravessado a minha
frente e eu nem tê-lo notado. Mas fui tocado pelos olhos do coração e fiquei diferente. O que
mais me chamou a atenção foi à caixa e o formato dela, uma caixa retangular, muito grande e
de largura estreita; de onde eu estava conseguia ver que de um dos lados de fora havia
estampado uma tela de televisão. Com muitas nuances de cores. Não definia o que
representava toda aquela cor, caminhei com o chimarrão para me aproximar daquele
proprietário da caixa e pude ver que o que era colorido são os fogos de artifício explodindo
em uma tela de televisão; muitas e quase todas as cores estavam ali reunidas. A caixa era de
uma televisão led de cinquenta polegadas. Busquei me aproximar daquela pessoa e, na
tentativa de puxar conversa investi da seguinte maneira: - que baita tela! ... E instalou-se um
diálogo e ao mesmo tempo um monólogo. Como eu fui infeliz na exclamação. Na ocasião não
estava com o meu gravadorzinho, mas, ainda posso sentir a resposta dele e de certa maneira,
representar aqui o que ficou daquela nossa quase não conversa. A resposta dele veio como um
temporal. Carregada de nuvens bem escuras e mancharam todo aquele céu que estava
1
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uniformemente pintado de azul. Ele só disse: - “[...] nem tinha reparado, isso nem é coisa pra mim.
Bom mesmo é o que esta caixa vai faze por mim, esse papelão não é muito grosso, mas é mais
resistente pro chão, e é bem comprido. Televisão a gente vê nos bar e nas loja. Só junto papelão, sabe
o que tinha dentro nem me pertence”. Fiquei perdido num silencio quase escuro. Procurei

organizar o meu pensamento pra dizer alguma coisa, mas o bom senso falou por mim: - é isso
aí. Continuei o passeio. Lembro-me de olhar para cima e perguntar por que a pintura do céu
não pode ser sempre azul, perfeita – para todos. E assim, quase que parecido com esse
encontro, todos os outros dias que conversei, vivenciei, experimentei, ouvi e ouvi as falas dos
catadores de papelão sobre o que é Educação Ambiental, aprendi a ouvir ainda mais. Percebi
que são mais de dois mundos ou caminhos ou linhas que trata que representam e que
significam a Educação Ambiental e, sobretudo, as falas não científicas desses mergulhadores
invisíveis são a essência daquilo que realmente é Educação Ambiental. Pela margem, seja das
calçadas seja das sociedades esses catadores de papelão fazem resignificar garrafas pet,
papelão, latinhas de alumínio, vidros, entre outros. As falas marginais foram a encantaria para
o fio condutor pelo caminho da pesquisa. Ao contrário de um bom perfume, quando a
intenção é concentrar a essência para que ela não possa se expandir e perder o aroma, nesse
trabalho de pesquisa, os cheiros dos lixos misturavam-se as falas dos catadores de papelão
como seiva que vivifica um não perfume, embora tão raro nos aproximasse do lixo e das
leituras daquilo que pensávamos fosse só lixo. O modo de revelar é de cada um. A imagem só
pode ser vista de cada olhar. As pessoas são tudo aquilo que exala o caminho da pesquisa;
degustar do cheiro que está na revelação é tudo o que se tem aqui, nas falas naturais dos
catadores de papelão está à primeira intervenção daquilo que pode ser Educação Ambiental.
Aqui ou próximo desse agora se iniciou o meu contágio. O tempo todo fora da(s) margem; as
margens, margeados da leitura convencional; no entanto, se lhes derem margem, tudo leem
tudo apreendem e discutem. E pelas leituras que têm, dizem sobre educação ambiental:
“A gente fica se perguntando por que quando os cara que escreve livros
sobre meio ambiente, até esses assuntos mais sobre como cuidados com a
natureza não falam muito com quem tá na rua todo dia. Um cara que se vira
com a sua carroça e seus cachorro o dia inteiro nas ruas pode sabe um poco
mais que ajudaria aos escritor. Uma troca pelo menos. A gente entra com o
que a gente vive todos os dia e eles com as experiência de te estudado muito
mais que a gente”.
“[...] A gente que sabe lê não lê muita coisa por que eles escrevem pra
professor ou pra pessoas que tão no nível deles. Tá certo que tão ajudando a
forma os Mestre que vão ensina nossos filhos. Então a gente espera por um
filho mais esclarecido e que leve mais informação pra dentro de casa. Dessa
maneira a gente aprende também. Quando isso não acontece é a gente que
ensina os nossos filhos pra eles puder comenta nas aula – e tem professor
que não aceita às vezes, e pergunta quem foi que ensino, quem te disse que é
assim – e coisa e tal. Ora, a gente tem o conhecimento de tá vivendo as
coisas. As professora que tão lá nos colégio, nas escolas elas muitas vezes
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nem tem ideia de qual é a realidade de um carroceiro [...]” (Falas de
Catadores de Papelão, 2012).

A leitura está impregnada em todos os indivíduos, está na pele muito mais que nos
olhos de quem lê. As leituras estão nas ruas e em qualquer céu azul ou cinza de temporal. Os
filhos e filhas dos catadores de papelão, também experimentaram aprender pela e com a
leitura.
“Tem professor que nem sabe direito pra que serve o papelão que a gente
junta. É mesmo, isso é verdade. Agora a gente não faz mais, mas antes a
minha mulher fazia cesta de páscoa, daquelas bem reforçada sabe? Que são
costuradas e tudo. Se faz daquele papelão de quatro camada sabe? Que tem
duas de sanfona e duas folha grosa lisa. A gente separava em quatro, com
todo cuidado e coisa e tal e usava o sanfonado pras alça que fica bonito, fica
de ondinha sabe? E a cesta mesmo era feita do liso, juntava as duas parte lisa
e aí costura é melhor que só cola, fica bem forte o fundo. Hoje não se faz
mais isso. Vendia nas venda aqui perto, nos mercadinho. Tinha umas que
usava papel de seda, ficava mais bonita até, mais viva, mais também com a
mesma técnica de costura bem e faze a alça crespinha. Hoje é de vime ou
nem e faz mais cesta, as caixas de chocolate já vem pronta e cada ovo mais
grande que não tem cesta pra caber. Vou dizer pro senhor que lá em casa a
gente leu todinho o livro do professor foi até a minha guria de doze anos que
gostava de lê pra nós, ela tá na sexta-série, lá no coleginho do Cipriano e diz
que vai se professora de matemática na FURG. E me pergunta por que ela
que sê professora de matemática: – perguntei. - Por que ela disse que até
hoje não conheceu uma professora de matemática que tem paciência de
ensina matemática. Eu acho que essa guria dá pra coisa. Vai sê uma boa
professora de matemática pras criança [...]“ (Falas de Catadores de Papelão,
2012)”.
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Foto 2

O universo da pesquisa contou com um grupo de cinco pessoas, atuante por mais de dez
anos na catação de papelão, que concentra suas atividades cotidianas no centro da cidade do
Rio Grande, RS na coleta de lixo, sobretudo, de papelão. Todos os componentes do grupo são
alfabetizados, além disso, demonstraram disposição e disponibilidade para a participação no
projeto. Com a convivência e o envolvimento cada vez maiores com os pesquisados, foi
possível identificar traços de organização no trabalho, como por exemplo, a utilização regular
de um meio de transporte para o material, obediência a horários definidos pelo grupo e locais
específicos para coletar seus materiais. Esse contexto preliminar ofereceu a possibilidade de
estabelecer canais de comunicação com os pesquisados a fim de que se pudesse construir o
corpo teórico da pesquisa, cuja questão primordial estava definido pelo que é Educação
Ambiental, para cinco catadores de papelão, no centro da Cidade do Rio Grande, RS. Nos
encontros, foi apresentada, de maneira informativa, a obra O que é Educação Ambiental de
Marcos Reigota. Com a preocupação de humanizar o encontro com o autor se ofereceu
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informações sobre o autor; posteriormente a obra para cada um dos cinco pesquisados
catadores. Tudo é intervenção. Desde, e, a partir da décima parte do milésimo daquilo que nos
desacomoda. Desorganiza. Interfere. Por isso não cabe trazer uma parte específica da
intervenção pela intervenção. Catadores de papelão, autor da obra “O que é Educação
Ambiental” e pesquisador, todos eles. O tempo todo. Em toda a pesquisa estão
intervencionando, e sendo resignificados. Sintam-se, todos nós, encharcados de cheiros.
Maresias. Cheiros de peixes. De homens. De lixo e arte. Esse cheiro que matiza a essência e
realça o papelão despede-se da prainha do Cocuruto. Esse trabalho é de natureza livre. É um
barco que viaja com um motor de pano, onde o vento é combustível. Uma grande caixa verde
sem tampa que voa. Um perfume de madressilva se espalha no ar e embriaga toda a gente. A
liberdade da palavra liberta a gravação e a transcrição.

Foto

3

A escrita dessa tese é livre; os homens que contam as histórias nesse trabalho falaram
quando quiseram. Não vamos encontrar a marcação para a “deixa” que continua as falas, mas
ficaram os sons que falam aos olhos dos leitores. Todos são protagonistas principais no
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espetáculo. Não precisava chamá-los para conversar; Eles chegavam antes e colocam-se sempre
bem e nos lugares certos, por isso não cabe pré-definir onde ou quando falam com empirismo ou
pela intervenção da leitura, com cientificidade ou sem falas. Omiti que Tbilisi proclama sete
fundamentos e vinte e seis princípios sobre a Educação e o Meio Ambiente. “[...] Essa educação
ajuda a explicitar a continuidade permanente que vincula os atos do presente às consequências do futuro.
Demonstra, além disso, a interdependência entre as comunidades nacionais e a necessária solidariedade
entre todo o gênero humano 4.” Eu os subestimei. Revelaram seus fundamentos e princípios sobre o

que é Educação Ambiental de forma experimentada. Dispensaram o que é histórico, meramente
por não conhecer. E disseram sobre Educação Ambiental:
“[...] não joga papel de bala no chão, não bota fogo nas lixeiras, recolher
cocô de cachorrinho – isso não é Educação Ambiental é coisa que precisa
acontece, mas não é Educação Ambiental.
A gente que trabalha no lixo e mesmo sendo gente simples, de pouco estudo
sabe diferença o que é pessoa educada e pessoa mal educada. A pessoa mal
educada não conhece o que é Educação Ambiental. A gente vê isso nas
atitudes. A gente vê na cara das pessoas que olham pra nós como se nós
fosse só uns lixo também [parte do lixo que compõe o lixo que está dentro da
lixeira] 5 isso não é Educação Ambiental. Se não tem respeito pelas pessoas
como que a gente pode espera que essas pessoas respeitem o lago da praça
ou então respeitem os cachorrinhos que estão deitados tomando sol no
costado das paredes, nas calçadas, ou ainda trocam de móveis e botam os
antigo na frente do prédio – poxa, por que não chama um carroceiro e dá pra
ele os móveis, pelo menos ajuda a pessoa e o meio ambiente.
Nós que fazemos meio que uma segunda limpeza na cidade, mais pelo
centro, nós estamos fazendo Educação Ambiental – nós transformamos ou
ajudamos a natureza a transforma aquilo que era uma coisa e passa a ser
outra.” (Falas de Catadores de Papelão, 2011).

Não tenho procuração para realizar nenhuma correção gramatical, ortográfica ou de
ideias. O meu papel aqui é aprender. É respeitar. É ser o mais educado possível. Representar.
Da forma que é e são. Esse texto, tão rico e tão intenso, segue a definir o que é Educação
Ambiental, de uma forma simples, livre e na pele.

4

Documento extraído de Educação Ambiental e Desenvolvimento: documentos oficiais, Secretaria do Meio
Ambiente, Coordenadoria de Educação Ambiental, São Paulo, 1994, Série Documentos, ISSN 0103-264X.
Aprendendo e ensinando Ecologia por meio da Educação Ambiental centrada em atividades pedagógicas sobre
Reciclagem de Resíduos/Curso Teórico-Prático: “A Educação Ambiental como precursora de ações educativas”.
Grupo de Pesquisa e Estudos em Educação Ambiental – GPEEA/ Núcleo Pedagógico de Apoio ao
Desenvolvimento Científico.
5
Percepção e leitura por parte do pesquisador.
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Figura 01: Arte COLE. Arquivo pessoal.
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MATEMÁTICA NA PRIMEIRA INFÂNCIA:
FOTOGRAFIAS E PALAVRAS-RIO COMO TOMADA DE CONSCIÊNCIA
DA PRÁTICA DOCENTE
Cleane Aparecida dos Santos 1
Adair Mendes Nacarato 2
A motivação para este trabalho se deu após a conclusão da dissertação de Mestrado da
primeira autora – aqui denominada pesquisadora – orientada pela segunda. Esta teve como
foco compreender a potencialidade do registro fotográfico e da escrita dos alunos dos anos
iniciais para o movimento de elaboração conceitual em Geometria, tomando a própria sala de
aula da pesquisadora como objeto de pesquisa.
Há que se considerar que no trabalho finalizado constatamos o quanto ficou evidenciado
a importância da escrita para os alunos bem como para a professora-pesquisadora. Desta
forma, temos procurado ampliar as leituras no campo da escrita, especialmente das narrativas
autobiográficas, como possibilidade para a formação docente.
Por que escolher a fotografia e a narrativa?
A fotografia vem sendo discutida com ênfase na academia, em virtude de sua
multiplicidade de usos e sentidos. Pautamo-nos nos estudos de Kossoy (2001, 2002), Barthes
(1984) e Sontag (1986).
Na escola temos observado o uso das fotografias pelas professoras, principalmente da
educação infantil, como forma de registro e/ ou de prova. Destacamos que provavelmente
essas imagens são produzidas por elas com o intuito de “imortalizar” aquele momento
capturado pela máquina fotográfica ou como forma de construir a memória de práticas.
A pesquisadora, ao assumir o cargo de gestora de uma escola de educação infantil, se
mobilizou para propor práticas de formação na própria escola com as professoras, sem a
pretensão de descaracterizar os processos formativos já existentes na rede municipal.
O propósito dessas práticas é o de integrar as fotografias e a produção de narrativas
como ferramentas de formação. Essa produção fotográfica e escrita é compartilhada no grupo
de professoras, nos encontros de formação.
Nesses encontros estabelecemos uma relação dialógica, o respeito mútuo, o sentimento
de pertencimento, portanto, possibilitamos que as professoras sejam encorajadas a aprender,
favorecendo o processo de formação tanto delas quanto da pesquisadora – aqui nos

1
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2
Doutora em Educação, Universidade de Campinas, Campinas,SP. Docente da Universidade São Francisco.
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apropriamos do conceito de alteridade de Bakhtin (2000). Nesse compartilhamento, o
pensamento do outro precisa ser considerado.
O compartilhamento de narrativas das experiências em formação (PASSEGI, 2011) dentro
de um grupo pode mobilizar saberes, a partir de uma reflexão mais atenta das professoras
rompendo com a concepção de um olhar que não vê e de uma escrita que não transcende.
O espaço de encontro: a sala das professoras
O trabalho foi desenvolvido numa escola de Educação Infantil localizada na cidade de
Jundiaí, no Estado de São Paulo, vinculada à rede municipal de ensino. Ela atende a
aproximadamente 170 alunos. As denominações das turmas são: berçário (crianças até 1 ano), grupo
1 (acima de 1 ano), grupo 2 (acima de 2 anos) e grupo 3 (acima de 3 anos até 3 anos e 11 meses).
A dinâmica consistiu em convidar as professoras para que elegessem um recorte da aula
de Matemática, fotografassem e trouxessem na semana seguinte as fotos e as narrativas para
que fossem compartilhadas no horário de estudo 3.
No dia do compartilhamento, evidenciamos um mosaico de imagens, silêncios e olhares.
Destacamos que os “silêncios” provavelmente se devem, em virtude, de que na maioria das vezes,
as formações foram marcadas pela impossibilidade de dar vozes as professoras.
A professora Sonia 4 pediu a palavra e ao ver as fotos dos alunos do berçário comentou
que embora estivesse trabalhado o ano todo na escola, recordou-se que conheceu o berçário
somente no final do ano. Tal desabafo se deve porque a professora trabalhava com o grupo 3.
A fala da professora provocou inquietude no grupo e trouxe-nos indicativo de um possível
isolamento dos que ali trabalhavam, ou seja, embora elas trabalhassem diariamente no mesmo
espaço, as possibilidades de interações tanto entre os alunos e as professoras pareceu-nos
pouco frequente. Outras questões emergiram, no entanto, dado os limites previstos neste
trabalho elas não serão apresentadas.
Os registros que as professoras produziram durante a coleta de dados baseou-se em um
gênero textual: pequenos relatos dos episódios de aulas.
Destacamos que a escrita, em virtude do processo vivenciado pelas docentes na própria
escolarização inicial associada à dificuldade relatada por elas sobre o ato de escrever, trouxe à
tona uma resistência. Isso nos instiga a refletir sobre a necessidade de investimento da escrita
nas formações das quais as professoras participam. Apresentamos a seguir, o recorte de um
episódio de um dos grupos.
Compartilhando as fotos e as primeiras escritas
A professora Ana apresentou para o grupo uma sequência de três fotos. Nessa sala
contamos com duas agentes de desenvolvimento infantil, uma delas se encarregou de
3
4

Momento destinado a formação das professoras na escola, previsto em carga horária.
Os nomes dos envolvidos nesse trabalho são fictícios.
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realizar as fotografias. A professora e a outra profissional participaram da tarefa com os
alunos.
O espaço fotografado foi a sala de aula de medida aproximada 6m², o recurso didático
utilizado pela professora foi uma colcha vermelha retangular que foi esticada pelas pontas por
4 alunos e todos os outros 14 alunos estiveram ao redor da colcha e sobre ela, as bolinhas de
plásticos coloridas.
Segundo relato da professora, o combinado com os alunos foi para que eles não
deixassem que as bolinhas caíssem fora da colcha. A ideia era que os alunos movimentassem
a colcha, fazendo ondulações buscando estratégias para que mantivessem as bolinhas no
centro da colcha.
Apresentamos um trecho da narrativa produzida pela professora: “[...] me surpreendi
com o resultado, pois os alunos se interessaram pela proposta e participaram ativamente dela,
no ano passado dei essa atividade para outro grupo no segundo semestre” (narrativa da
professora Ana)
Ao compartilharmos atentamente as fotos com o grupo, as professoras disseram que os
alunos tinham um problema a resolver. Desta forma, os alunos precisavam desenvolver várias
estratégias para manterem as bolinhas sobre a colcha. Para o grupo de professoras, a tarefa
socializada tratava-se de uma resolução de problemas. Os alunos precisavam planejar os
movimentos e fazer uso dos conceitos matemáticos de geometria espacial “fora” e “dentro”,
destacados pela linguagem matemática.
Um ponto a destacar na narrativa dessa professora, especialmente no trecho “ me
surpreendi com o resultado”,pode sugerir uma relação com a crença que ela tem sobre a
rigidez institucionalizada da aula de Matemática desde as séries iniciais e, talvez, vividas por
ela. É muito comum, nos depoimentos relacionados à Matemática vir à tona a imagem de uma
disciplina difícil, privilégio para poucos e comumente ensinada de forma expositiva.
Destacamos que a proposta da professora foi interesante, haja vista o quanto é comum
observarmos desde a Educação Infantil que as tarefas são centradas no papel e no domínio
sobre o corpo. A professora, de certa forma, rompeu com uma cultura de aula de matemática
tradicional.
Vale explicitarmos que tal análise somente foi possível mediante a fotografia, a
narrativa e da socialização da experiencia pela professora no grupo. Nesse sentido, se
revisitarmos as fotografias e as narrativas, outras possibilidades de reflexões surgirão, e essa
talvez seja a riqueza presente no trabalho com a imagem e a narrativa.
Algumas conclusões provisórias ou palavras-rio
Trazer à tona as indagações sobre os vários aspectos da aula de Matemática tais como:
Quais as concepções e crenças que os docentes têm nas aulas de Matemática? Qual a cultura
de aula de Matemática está presente na educação infantil? As professoras reconhecem que
ensinam matemática às crianças? Essas questões e outras podem estar implicitamente nas
fotografias e na escrita de narrativas das professoras de suas práticas, durante o momento de

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

798

MATEMÁTICA NA PRIMEIRA INFÂNCIA: FOTOGRAFIAS E PALAVRAS-RIO COMO TOMADA...

formação quando compartilhadas no grupo e que corroboram para re(pensar) o seu próprio
percurso como alunas e professoras nas aulas de Matemática.
Vale destacarmos que as fotografias e as narrativas precisam de um tempo de imersão e
de vários olhares de idas e vindas. Intitulamos aqui como um “mergulho” que tem o propósito
de revelar os indícios, as inquietudes, as indagações e as perplexidades que movem a sala de
aula. Nesse sentido, metaforicamente a constituição das palavras-rio, narrativas estas que
correm e desaguam em outros afluentes podem contribuir para tomada de consciência de si,
do que fizeram de mim na condição de estudante e agora o que faço como professora.
A ideia é provocar um movimento em que as certezas possam ser (des)construídas como
verdades e também a possibilidade de estranhamento, ou seja, mobilizem as professoras se
colocarem na zona de risco.
As fotografias e as narrativas são as escritas que num movimento investigativo entre os
pares ao serem desfragmentadas podem tornar visíveis o ausente, propiciando anunciar as
potencialidades das narrativas das professoras reveladas dentro de um ambientede
compartilhamento.
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A FORMAÇÃO DE LEITORES EM MEIO ELETRÔNICO: NAVEGANDO
POR NOVOS SUPORTES DE LEITURA
Cleide Jussara Muller Pareja 1
Rafael Moura de Morais 2
Ainda acabo fazendo livros onde as nossas crianças
possam morar.
Monteiro Lobato

Monteiro Lobato, em seu tempo, antecipou uma realidade que viveríamos um século
depois: escrever livros que cativassem novos leitores e mantivessem seduzidos os habituais. A
Literatura é arte e como arte é carregada de sentidos múltiplos e o seu ensino não deve estar
dissociado da concepção de educação pelo e para o sensível.
Neste processo constitutivo de novos leitores é necessário perceber os diferentes atores.
A ação da família e da escola é determinante, cabendo à família a aproximação informal e
amorosa com a literatura e a escola a formalização deste processo, ampliando o repertório. A
aproximação do leitor com a literatura, bem como as demais artes deve ocorrer por meio da
própria arte, porque “é através da arte que o ser humano simboliza mais de perto o seu
encontro primeiro, sensível, com o mundo”. (DUARTE JR, 2010, p.22)
O Projeto de Leitura em Meio Digital
Desde 2010, o Curso de Letras da UNIVALI, por meio do Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação Científica – PIBID, desenvolve projetos de formação de leitores por meio
de estratégias de leitura fruitiva, na Escola de Ensino Médio Professor Henrique da Silva
Fontes, Rede Pública Estadual, Itajaí – SC.
Em 2013 foi desenvolvido o subprojeto Leitura Literária em Meio Digital, embasado
nos estudos de NEITZEL (2006), BARTHES (1988), CHIAPPINI (2005), deu-se início com a
leitura da obra Grau 26 A Origem, de Anthony E. Zuiker (2009) cujo objetivo central focou
no incentivo à leitura contemporânea por meio de estratégias de leitura empregando diferentes
recursos tecnológicos e suportes e a promoção de discussão de temas contemporâneos entre
Escola/Comunidade/Universidade.
A partir de coleta de dados, nas terceiras séries, noturno, constituída paritariamente por
sujeitos masculinos e femininos, com faixa etária de 17 a 25 anos, constatou-se a proximidade
destes estudantes com os recursos digitais de comunicação e informação para acesso a Redes
Sociais e Entretenimento e distanciamento para a leitura literária ou pesquisa.
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A obra escolhida: Grau 26
A partir das características apresentadas pelo grupo no diagnóstico, a obra escolhida foi
Grau 26, primeira da trilogia escrita pelo autor Anthony E. Zuiker, o
criador e produtor-executivo da série de TV CSI, fenômeno mundial de audiência em 200
países e várias indicações ao Emmy e ao Globo de Ouro. Nesta triologia, Anthony E. Zuiker
destaca-se pelo projeto editorial inédito, que agrega literatura, cinema e internet. A narrativa
crua e direta, obscura e complexa, de frases curtas e lacônicas, transporta o leitor das páginas
do livro para vídeos e conteúdo interativo virtual.
O romance narra a trajetória de Sqweegel, um homem capaz de cometer os piores atos
de atrocidades contra o outro com o objetivo de livrar o mundo de todo o mal que possa
existir e o detetive aposentado Steve Dark que retorna ao FBI com a missão de capturar este
assassino de grau 26 de periculosidade e requinte.
No Brasil, Grau 26 é a primeira obra interativa no formato diglivro, na qual o leitor é
convidado a interagir com a narrativa por meio de cyberpontes, a cada 20 páginas, no site
www.grau26.com.
A metodologia
A leitura deste romance policial é uma leitura inquietante porque ao direcionar o leitor
para outro suporte diferente do tradicional, implica estratégias que se afastam do processo de
leitura habitual; a página luminosa exposta no ecrã impõe mais desafios do que ler em
sequência, como pontua PEDRO REIS (2006).
Grau 26 é um texto que se destina a um público leitor específico, pela complexidade de
sua trama narrativa e relações dialógicas que se estabelecem entre o leitor - texto –contexto
que aponta para o pensamento de BAKHTIN (1979), quando afirma que a leitura de
determinado gênero somente ocorre se este estabelece uma relação dialógica e histórica com o
leitor.
O leitor em formação de que se trata aqui ainda precisa desenvolver outras habilidades
para que o processo de leitura se efetive, pois esta leitura se processa em suportes não
convencionais, em meios digitais. De certa forma, este leitor, além do letramento literário que
se busca por meio do sensível e estético, requer o letramento digital.
Para BARTON & HAMILTON (1998), o letramento digital implica realizar práticas de
leitura e escrita diferentes das formas tradicionais de letramento e alfabetização. A leitura
fruitiva que se perscruta neste projeto perpassa pelo letramento digital dos leitores em
formação. O leitor letrado digital interage entre as mudanças nos modos de ler e escrever os
códigos e sinais verbais e não-verbais, como imagens e desenhos, em relação às formas de
leitura e escrita realizadas no livro.
Da mesma forma que COSSON (2009) defende que o processo de letramento literário é
diferente da leitura literária por fruição, porque uma depende da outra; BARTON &
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HAMILTON (1998) afirmam que letramento não é o mesmo em todos os contextos, na
verdade, existem diferentes formas de letramento.
Adotando o pensamento de COSSON (2009) quando este afirma que na escola é preciso
compartilhar a interpretação e ampliar os sentidos construídos individualmente e as etapas de
letramento literário, as intervenções na leitura foram categorizadas em atividades de base e
atividades de leitura.
As primeiras intervenções privilegiaram o cadastro dos alunos no site, estudo do gênero
policial, pesquisa sobre os autores clássicos deste estilo e exposição dos dados recolhidos. Na
segunda etapa, as atividades de leitura foram realizadas em nove oficinas temáticas, todas
voltadas a proporcionar o acesso à leitura, em diferentes suportes, em meio digital ou não. As
oficinas foram denominadas Leitura e Cor, Leitura e Música, Leitura e Experiência Virtual,
Leitura e Comentários, Leitura e Ambientes Virtuais, Leitura Sequenciada, Leitura e
Indicação, Leitura e o Professor, Leitura e a Câmara do Assassino e, por fim, Leitura Livre.
Após a quinta oficina, Leituras e Ambientes Virtuais, as licenciandas reproduziram cenas e
objetos da narrativa numa exposição denominada Meus Medos, Medos Meus, em um espaço
cedido pela Escola, denominado Câmara do Assassino, cenário análogo ao do livro para que
os estudantes vivenciassem a leitura do Grau 26, na perspectiva da sensibilização via vivência
estética.
A finalização do projeto ocorreu com a realização do Colóquio PIBID/HSF: A literatura
e o romance policial: os diferentes olhares com a participação de representantes da Educação
Básica e Ensino Superior, Poderes Executivo e Judiciário e Polícia Civil que discutiram a
questão da violência e do crime na sociedade brasileira e, em especial, na região do Vale do
Itajaí, no município de Itajaí.
Considerações finais
A realização deste projeto, por meio de diferentes estratégias de ensino, priorizando a
leitura como ponte ao desconhecido e do livro como objeto estético vem ao encontro do
pensamento de BARTHES (2010) quando afirma que a leitura fruitiva é um processo que
desconforta porque desloca o leitor de sua zona de conforto, constituída pela relação de
interação entre o leitor e o livro. No decorrer deste projeto foi possível observar-se situações
em que os estudantes motivados com a leitura coletivamente procuravam compreender o
texto, inferir e intervir sobre a temática apresentada, conectando-os a sua realidade.
A aplicação de estratégias de leitura, no formato de oficinas, empregando recursos
tecnológicos e diferentes mídias, corroborou para a aceitação dos estudantes, se
considerarmos a distancia dos mesmos com os livros e proximidade com a tecnologia, mesmo
utilizando suportes digitais para leituras rápidas no seu cotidiano. A partir deste olhar, pode-se
constatar uma mudança de raciocínio em relação aos diferentes suportes, valorizando mais a
leitura de textos literários em meio digital, desmistificando paradigmas e ampliando as
possibilidades de acesso e leitura a diferentes gêneros textuais.
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Outro aspecto a ser considerado é a aproximação da Universidade com a Escola Pública
quando da realização de projetos desta envergadura que suscitam uma readequação de
discursos quanto ao currículo e aos processos de ensino e aprendizagem, além de abrir as
portas da Escola para diferentes segmentos sociais opinarem e participarem em seus
processos.
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VIOLETAS: DE FREI PEDRO SINZIG AS VISÕES DE MUNDO E
SENSIBILIDADES DE UMA OBRA
Cleonice Aparecida de Souza 1
Maria de Fátima Guimarães 2
Este artigo apresenta reflexões tecidas à luz de algumas questões suscitadas no
transcorrer do Projeto Da censura às praticas de leitura: Frei Pedro Sinzig, da imprensa
católica à privacidade das famílias 3 na relação com o livro de sua autoria Violetas (1913),
cujo subtítulo é – Victima do sigillo da confissão e outros contos originais com mais
gravuras 4, publicado pela Vozes 5, em sua terceira edição. Focalizamos este livro rastreando e
analisando as visões de mundo e as sensibilidades que o atravessam, colocando-as em
conexão com a história da Editora Vozes.
Frei Pedro Sinzig (1876-1952), foi um dos editores mais atuantes da Vozes. Ele dirigiu
a editora de 1908 até 1913. Também foi redator da Revista Vozes e fundou o Centro de Boa
Imprensa, entidade onde publicou as revistas: A Resposta, A União, e a revista infantil O
Beija-flor. Foi um dos idealizadores do I Congresso de Jornalistas Católicos (1910). Ele atuou
ainda como censor de filmes que viriam a ser exibidos na capital do País, no período. Sua
obra é composta de livros que focalizam desde prescrições religiosas acerca de práticas de
leitura, educação musical, formação moral da infância e juventude, com particular ênfase para
a formação feminina, até ideias políticas, marcadas por uma visão de mundo fragilizada pela
experiência da primeira guerra e a Revolução Bolchevique, muitos destes aspectos podem ser
encontrados em Violetas. Ele dedicou o livro Violetas “Ao distincto amigo Dr. Augusto
Olympio Viveiros de Castro”, importante figura jurídico do período. Esta proximidade de
figuras de peso no cenário nacional parece ter sido um marco na trajetória de Sinzig, suas
obras tendem a trazer as marcas das visões de mundo e sensibilidades liberais. Neste livro
foram publicados os seguintes contos: Victima do sigillo da confissão (Segundo um facto
verídico, por Heitzer); Um presente a Maria (por Henrique Opitz); A Cigana (Sobre um
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assumpto de I. Paula); Mater dolorosa (Aventura de viagem por Carlos May 6); Arcabouço de
uma tragédia (Facto verídico); Umm ed Dschamahl (Aventura por Carlos May); Uma filha de
Maria (acompanhada da quadra de um verso de M. von Greiffenstein); A’ ultima hora
(Segundo o conto “Fünf Talente” de Conrado Kümmel) e Joãosinho e Margaridinha (Opereta
infantil em 3 actos). A valorização do trabalho como virtude necessária para o progresso de
uma nação e de ascensão do próprio indivíduo são ideias que atravessam os contos de
Violetas. Estes também são matizados pela visão de figuras femininas frágeis e dóceis. A
abnegação e obediência são apresentadas como um traço que distingue o bom católico. No
transcorrer do texto temos 11 gravuras individuais localizadas entre as páginas não
numeradas. Na parte final do livro, da página 230 até 240, são apresentadas as obras
publicadas por Sinzig, acompanhadas do preço e de alguns parágrafos assinados por pessoas
conhecidas da época, dentre os quais: Jonathas Serrano, Affonso Celso, Guilherme do Prado
Ribeiro. O livro é finalizado com a apresentação de “Livros escolares” editados pelos
professores da Escola Gratuita São José.
A Editora Vozes: visões de mundo e sensibilidades
Na virada do século XIX para o XX, diferentes lideranças políticas e membros de
diferentes segmentos sociais discutiam o papel do Estado no equacionamento tanto do atraso
nacional quanto da precariedade do cenário educacional. Entre estes contemporâneos da
época ganhou ênfase um forte viés nacionalista. Sob tal perspectiva, para parte significativa
das elites letradas urbanas era necessário tomar a urbanização e aumento populacional
crescentes do País em seu imbricamento com o processo de industrialização e conformação
do mercado de trabalho assalariado como uma empreitada a ser enfrentada com particular
ênfase pelo governo republicano. Esta avaliação decorria tanto da constatação de que uma
grande parcela de homens livres e pobres vivia em condições miseráveis quanto do fato que
as pressões das manifestações das camadas populares já se faziam sentir no Brasil
(SEVCENKO, 1998), sem descurar dos impactos de uma forte corrente imigratória para a
economia nacional, estimulada pelo Estado, que acolheu as demandas de cafeicultores do
sudeste.
Também neste viés nacionalista era apregoada a necessidade urgente de se lutar contra
as causas da degeneração social – a vadiagem, a prostituição, o alcoolismo, a libertinagem, as
doenças infecto-contagiosas e o analfabetismo. Salvo todas essas dificuldades, ainda era
necessário moldar (CARVALHO, 2001) e formar um dado modelo idealizado de cidadão,
mediante a valorização pelo Estado da saúde, da educação e da formação para o trabalho

6

Peter Gay (1999, p.260 apud CORRÊA, 2010) afirma que Karl May foi “o mais conhecido entre os ficcionistas
produzidos pela Alemanha no século XIX”. O mesmo autor ainda analisa que o famoso aventureiro soube
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(GUIMARÃES, 2013). Estes três aspectos foram alçados à condição de problemas nacionais,
sendo frequentes as referências encontradas em diferentes impressos sobre as mesmas.
A fundação de uma editora católica que chamou para si a iniciativa de imprimir obras
voltadas tanto para o público escolar quanto para um público mais amplo, pode ser
compreendida na relação com o movimento de reordenação de diferentes instituições sociais
frente às demandas engendradas pelo governo republicano. A reorganização eclesiástica vai
ao encontro do redimensionamento do poder da Igreja Católica no Brasil, então um Estado
laico. A fundação da Vozes se inscreve em tal contexto sociocultural. Esta Editora propiciou
que as ideias e a doutrina franciscanas circulassem por meio de suas publicações impressas
(SOUZA, 2012).
A Vozes foi acolhida, na perspectiva de visões de mundo liberais, positivistas e
católicas, como uma iniciativa “civilizadora e progressista” (GUIMARÃES; BUENO;
GALZERANI, 2013), que, no esteio de sua dinâmica, valorizou a leitura e a escrita
(CHARTIER, 1998; HAMILTON, 2001) como práticas e saberes que, na modernidade,
passaram a ser indiciárias de um dado lugar social – a escola. A partir do que os saberes a as
práticas ligados à oralidade tenderam paulatinamente a serem relegados. As comunidades
marcadas pela oralidade tenderam a ser consideradas atrasadas e incultas por não dominarem
os padrões letrados.
A tipografia criada junto à Escola Gratuita São José pelos franciscanos deu origem à
Vozes. Nesta tipografia foram impressos os livros didáticos que seriam adotados em
diferentes escolas, para além das franciscanas. Na leitura de Violetas sobressai a preocupação
com a defesa da Igreja Católica, para tanto os diferentes contos de Violetas trazem preceitos
morais destinados a alcançar os diferentes segmentos sociais. Segundo Corrêa (2010, p.113114), Sinzig comparava
[...] as editoras a um pomar e os livros como frutos, que poderiam se mostrar
“saudáveis” ou “venenosos”. Havia, pois, a necessidade de realizar um
intenso trabalho no sentido de orientar as leituras dos católicos. A
preocupação maior, contudo, se voltava para as leitoras católicas, vítimas
fáceis dos folhetins e romances de amores intensos. A mulher, por sua
fragilidade, poderia se deixar levar muito facilmente pelas histórias contadas
nos livros e perder sua “pureza”. O cuidado com as leituras para o sexo
feminino se mostrava, assim, mais intenso.

Ainda, a fundação da Vozes nos provocou a lançar um olhar para a própria Ordem
Franciscana que passava por transformações estruturais inscritas no âmbito do projeto de
restauração franciscana e de ampliação do catolicismo brasileiro. Três momentos caracterizam
esse período no Brasil: a reforma católica, a reorganização eclesiástica e a restauração
católica. A reorganização eclesiástica é a mais significativa na perspectiva do recorte temporal
desse artigo, porque incide cronologicamente no início das reformas empreendidas pelos
franciscanos. A separação do Estado da Igreja marcou o início de uma nova etapa na vida
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católica no Brasil. O clero perdeu o direito de subvenção pelos cofres públicos e a Igreja
Católica reforçou sua dependência em relação à Santa Sé (KIRCHNER, 2009).
Em nossas breves reflexões, também consideramos importante salientar que a fundação
da Vozes se deu em Petrópolis, localizada no estado do Rio de Janeiro. Esta foi escolhida pela
família imperial como lugar de residência após a proclamação da república. Petrópolis situase em região próxima da então capital brasileira – Rio de Janeiro. Sob tal singularidade
repousa um dos motivos pelos quais inúmeros equipamentos urbanos passaram a compor o
cotidiano urbano dessa cidade, garantindo-lhe relativa primazia no cenário político e no
diálogo com a Igreja Católica, recém-separada do Estado.
Considerações Finais
Enfim, julgamos que a pertinência destas breves reflexões sobre o livro Violetas reside
nas potencialidades que esta obra bem como toda a Coleção Frei Pedro Sinzig sugerem para
pesquisas na área da história da educação no Brasil, no entrecruzamento com a história da
imprensa e da leitura.
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COMUNICAÇÃO E CULTURA: LEITURA E ESCRITA
NO AMBIENTE ESCOLAR
Conceição Aparecida Cabrini 1
O presente texto refere-se à parte de estudos que venho realizando sobre a leitura e
escrita no ambiente escolar, comparando diferentes momentos de suas práticas, no Brasil.
Após ter realizado pesquisa sobre aprendizados de leitura, tendo como fonte livros didáticos
produzidos nos séculos XIX e XX, como o de Felisberto Rodrigues de Carvalho, busco
investigar a comunicação por meio de computador (CMC) e dispositivos móveis, efetuada,
sobretudo, pelos jovens.
Em relação à investigação atual, trago mais questões do que respostas, pois, vivemos
um processo em que há muitas dúvidas sobre o significado da comunicação escrita e da
leitura, para os jovens em nossa contemporaneidade.
Para Certeau (1994) o ato da escrita adquire, na modernidade, o papel mítico de
progresso, pois somente o texto escrito tem credibilidade por ser legitimado pelo saber escolar
ou científico. A escrita, na modernidade ocidental, assume o poder de registrar o
conhecimento do passado e o de conformá-lo aos modelos sócio-políticos estabelecidos.
Escrever - desenhar palavras, frases e sistemas - é um ato de fabricação que se realiza
em determinado espaço administrado. (BRESSON, F, 2001).
Para a realização da leitura há a necessidade de reconhecimento e memorização da
correlação entre os grafemas e os sentidos a partir dos sistemas de sons, que são as unidades
significantes (sílabas). Além disso, é preciso saber como se estabelece a segmentação das
diversas unidades aplicadas na composição das sílabas.
É importante lembrar que Flusser, coloca que a leitura antecipa a escrita, “muito antes
da escrita, já se lia. [...] O próprio escrever é apenas um modo de leitura: os sinais gráficos são
escolhidos (lidos) dentre uma porção [...] para serem dispostos em linhas. Ler significa
selecionar”. (FLUSSER, 2010).
Outra dificuldade é a correspondência entre o som e o sentido, pois, a leitura exige o
esquecimento da decifração da palavra para submeter-se ao sentido da mesma. Podem ocorrer
dois tipos de enganos durante o processo de aprendizagem da leitura: no primeiro, o aprendiz
consegue a decifração fonética, mas não compreende o sentido; no segundo, o aprendiz passa
da grafia para o sentido não relacionando a palavra ao som.
Embora as habilidades de escrita e de leitura sejam diferentes, nos Manuais de Pedagogia,
estudados como o Compêndio de Pedagogia, de Antonio Marciano de 1897 e Felisberto de
Carvalho, Manual de Pedagogia, de 1897, o ensino da escrita deveria ser desenvolvido
paralelamente ao da leitura, e a postura corporal, de certa maneira, complementaria.
1
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Antonio Marciano, no Compêndio de Pedagogia, indica a graduação das letras, das
palavras e dos exercícios, para que o aluno possa exercitar a agilidade da mão. O professor
deve impedir o “tédio” e a “preguiça” no exercício dos traços finos, para isso recomenda,
além de exercícios variados, evitar tintas com cores muito escuras que favoreçam o trabalho
mínimo na cobertura das letras, pois “[...] as ligações, facilmente iludem a vigilância do
professor [...]” (PONTES, 1897).
Para Felisberto de Carvalho, era vantajoso o ensino da leitura concomitante com o da
escrita, por terem os mesmos objetivos, o da comunicação escrita dos pensamentos e o
desenvolvimento de várias faculdades do aluno:
“[...] a atenção, a imaginação, o juízo e a vista; exercita a mão; apressa os
progressos do aluno que aprende várias coisas ao mesmo tempo, e chega
mais facilmente a melhor conhecê-las e conservar; torna as lições menos
monótonas e mais atraentes, com a variedade que estabelece; favorece
enfim convenientemente a disciplina da escola e a economia do tempo,
conservando todos os alunos ocupados, e permitindo ao professor que
melhor distribua o seu tempo e seus cuidados, pelas diferentes classes da
escola [...].” (Carvalho, 1897, p.14)

Ao enfatizar o método como forma conveniente para manter a disciplina e economizar
tempo ocupando os alunos, considera o sentido lúdico, o espírito criativo, mas, não está
implícito o respeito à soberania da criança, se compararmos com as cartilhas analisadas por
Walter Benjamin. .
O autor fala-nos igualmente de sua admiração pelas Cartilhas Lúdicas, 1, 2 e 3 de 1931,
(Hurra, estamos lendo! Hurra estamos escrevendo! Uma cartilha lúdica; Hurra, estamos
fazendo contas!) de Tom Seidmann-Freud. Para Benjamin essas cartilhas respeitam a maneira
aventureira de ser da criança, convidando-a a participar de sua aprendizagem com associações
de letras e desenhos: “[...] Um tal cavalo é aqui cada letra, cada palavra, e é função do
desenho – o qual acompanha todas as fases desse método – trazer com suas curvas, como se
fosse com rédeas e canga, o animal indomável sob o controle do pequeno cavaleiro.
[...]”(BENJAMIN, 2002, p.152).
Ainda sobre essas Cartilhas, escreve Benjamin:
“[...] Em todas as partes tomou-se o cuidado de preservar a soberania da
criança que brinca, de não deixar que ela perca força alguma junto ao
objeto da aprendizagem e de banir o horror com que as primeiras letras e
algarismos gostam de se impor como ídolos às crianças. [...](BENJAMIN,

2002, p. 153).”
Entretanto, se por um lado, como diz Michel Certeau, “[...] o corpo se repara. Educa-se.
Até mesmo se fabrica [...]” (CERTEAU, 1994, p. 234), conforme verificamos nesse processo
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de aprendizagem, por outro, a habilidade da escrita também possibilita comunicações que
extrapolam ao controle da instituição, do poder institucional.
O ato de leitura silenciosa e solitária, menos exposta à vigilância social, pode tornar-se
mais subversiva à ordem vigente. Ao dominar o código de leitura, o público torna-se ouvinte
e leitor atento, estabelecendo uma comunicação sigilosa com o texto. Contudo, concordo com
Zumthor para quem a leitura visual e muda não tem mais propensão à insurgência do que a
comunicada pela voz, pois “[...]transmitidas a obra pela voz ou pela escrita, produzem-se,
entre ela e seu público, tantos encontros diferentes quantos diferentes ouvintes e leitores. [...]
(ZUMTHOR, 2001, 2002, P.65)
É com essa concepção que investigo a leitura e escrita praticada, sobretudo, pelos
jovens (nos dias atuais) em ambientes escolares ou fora deles, tendo como suportes impresso
e o digital como formas de comunicação que se diferenciam e se assemelham.
Entretanto, verifico permanências de métodos de ensino como os de Antonio Marciano
e Felisberto de Carvalho, nos dias atuais, sobretudo no que diz respeito à busca do tempo útil
da aprendizagem. Noto a temeridade de muitos docentes e de instituições escolares, em usar
os meios digitais como um recurso de comunicação, ou usá-los, mas, apenas com uma
roupagem nova para vestir métodos, como exemplificamos acima. Técnicas e dinâmicas de
ensino são impostas aos jovens para aprenderem mais rápido e de maneira mais fácil, mas,
não desenvolvem a cultura da autonomia.
Venho acompanhando o uso CMC e dispositivos móveis como recurso pedagógico, e a forma
como os jovens os utilizam, mediados pelo professor. Observo, nesse aspecto, a importância do
papel da escola como espaço de compartilhamento de ensino/aprendizagem/ensino, e que a relação
entre professor e estudante ocorre no sentido horizontal.
Ainda que com dados preliminares da pesquisa, pude notar que na relação de
compartilhamento, ao contrário do receio dos docentes, a autoridade do professor é mantida e
a relação entre o aprender e ensinar torna-se significativa para ambos. Nesse caso há troca de
aprendizagens: do uso da máquina, que muitas vezes o adulto desconhece, e o saber da
reflexão e da crítica do adulto que o jovem necessita. O pensamento crítico precede o uso da
máquina e o ato da escrita, primeiro se organiza, analisa e depois escreve. (FLUSSER, 2010).
Michel Serres, em Polegarzinha, adverte que os estudantes com suas ondas de
tagarelice, inventam, apresentam novas demandas e provavelmente novos saberes (SERRES,
2013). De forma que é possível os estudantes extrapolarem a sala de aula e criarem novos
espaços de saberes e comunicação, onde a escrita torna-se um veículo de divulgação de
sentidos, como o coletivo “Eu não sou uma gracinha”, criado por estudantes de ensino
fundamental e médio, da Escola Nossa Senhora das Graças, Escola Gracinha, disponível em:
(https://www.facebook.com/groups/1427854194096310/),
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INTERAÇÕES DIALÓGICAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO
FUNDAMENTAL: ENTRE SUJEITOS E ENUNCIAÇÕES
Conceição Regina Pinto de Oliveira 1
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.
Afinam ou desafinam. Verdade maior.
Guimarães Rosa

Assim como o poeta, entendo como pesquisadora que as pessoas não estão sempre
iguais; vão se constituindo com outros sujeitos que povoam os espaços do campo onde
pesquisamos, afinam ou desafinam em memórias passadas de vivências em um lugar. Trago
com este texto um pouco do vivido no decorrer da pesquisa intitulada “Um lugar chamado
EMEIEF: características, diálogos e fazeres da Educação Infantil”, vivências não acabadas,
personificadas nos dados coletados/produzidos junto aos sujeitos com quem pesquisei.
Entrelaço ao protagonismo desses sujeitos meu próprio protagonismo no campo de pesquisa,
inseridos nos contextos e no lugar das EMEIEF. Sim, minhas vivências como professora em
uma EMEIEF me acompanham, na importância e beleza de ser pesquisador/sujeito em
constante mudança nas interações e enunciações com outros sujeitos.
Nas asas da palavra, objetivo explorar as interações dialógicas da Educação Infantil
(EF) e do Ensino Fundamental (EF) no contexto das escolas da rede municipal de ensino
local, no município de Guarapari/ES. Problematizo, na dialogia presente entre os sujeitos
no/do cotidiano das instituições denominadas “escola municipal de educação infantil e ensino
fundamental – EMEIEF”, as enunciações que impregnam esse lugar, povoado por sujeitos que
traçam nele suas linhas, risco da canoa. Linhas que se entrecruzam, se entrelaçam, entretecem
sentidos e significados que, nas interações desses sujeitos e deles com o contexto, traçam a
imagem singular de uma EMEIEF. Ancoro nossas problematizações, margens da palavra, aos
conceitos de polifonia, dialogia e sujeito, expressos nas obras de Mikhail Bakhtin,
entretecidas de sentidos que escapam às margens que emolduram, que imobilizam. Entre
silêncios e risos, sopros, sussurros, ventanias, enunciações como brasa da palavra, interagi
com professoras e crianças de quatro turmas da EI e do ensino fundamental (EF) nessa
EMEIEF, visibilizando a potencia dos encontros destas duas etapas da educação básica.
As EMEIEF são escolas que atendem, nos mesmos tempos e espaços, crianças de 4 e 5
anos da Educação Infantil e crianças das séries inicias do EF (do 1º ao 5º anos). Nesse lugar,
busquei visibilizar sua totalidade sem esquecer suas particularidades. Nas interações com os
sujeitos praticantes exploro as regularidades, paradoxos, ambiguidades, ambivalências,
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insuficiências, transgressões, potências, dialogias imbricadas no cotidiano da instituição
educativa (IE). No respeito aos ritmos e modos de apropriação dos espaços pelos sujeitos
habitantes da escola (CERTEAU, 2008), implico minhas análises à ideia de uma rede
dialógica tecida no plano do vivido, constituindo-se de múltiplos sentidos.
Destaco no conjunto dos dados coletados/produzidos a potência das múltiplas vozes
existentes nesse lugar, que não se constituem apenas como objetos dos discursos dos sujeitos,
mas são os próprios sujeitos. A polifonia que possibilita diálogos significativos, que visibiliza
os fazeres de outros que não os da própria pesquisadora na tessitura da pesquisa, se manifesta
nas diversas visões de mundo de cada um deles. Avento esse lugar em toda a sua
complexidade, nas particularidades que ali se encontra, na potência do diverso e das tensões.
As análises se entrelaçam às distinções das negociações nas formas de dizer esse lugar e de
fabricá-lo no cotidiano do trabalho (CERTEAU, 2008).
Ao iniciar a pesquisa, parti da premissa de que possam se estabelecer, no
compartilhamento dos mesmos espaços e tempos das EMEIEF pela EI e o EF, interações
dialógicas entre os sujeitos destas etapas da EB. Focalizei, assim, os diálogos cotidianos
imbricados de um sentido ampliado para além de uma mera conversa entre dois sujeitos,
mobilizando diferentes intenções entre eles. Intenções manifestadas nas vozes sociais das
crianças, professores, pessoal técnico-administrativo, secretárias... Enfim, de toda a equipe
escolar. A ideia inicial foi a de que o cotidiano das EMEIEF é atravessado por essas vozes
que, ao mesmo tempo em que respondem ao já-dito, provocam as mais diversas respostas,
sejam elas adesões, recusas, críticas, ironias, valorizações, silêncios etc.(BAKHTIN, 2010).
Há uma aposta na potência dos encontros entre a EI e o EF numa dinâmica de constante
tensão presente nos discursos dos sujeitos, palavras vivas, palavras brasa, silêncios que gritam
e ecoam em cada sujeito desse lugar. A partir de minha ideia, busquei visibilizar as relações
dialógicas possivelmente existentes entre a Secretaria de Educação do município (SEMED) e
a EMEIEF, e nesta, entre a EI e o EF.
A relação estabelecida entre a SEMED e a EMEIEF tem um caráter essencialmente
administrativo, marcada pela regulação da primeira sobre a segunda, numa dimensão
rigidamente hierarquizada, pautada nas normas previstas no Regimento Comum das Escolas
da Rede Municipal de Ensino. Pude evidenciar uma relação dialógica permeada por
constantes tensões entre os sujeitos nesses dois campos. Tensões vinculadas, muitas das
vezes, à ausência de encontros diretos entre professoras da EI e do EF com as respectivas
equipes da SEMED responsáveis pelo acompanhamento do trabalho docente nas IE. Qualquer
que seja a natureza da demanda das professoras dirigidas às equipes da SEMED, são sempre
conhecidas por essas equipes por via indireta, repassadas pela pedagoga e/ou diretora da
EMEIEF. Dessa forma, vinculo as relações dialógicas entre a SEMED e a EMEIEF a uma
dimensão reguladora, hierarquizada e prescritiva, na medida em que “o que é decidido lá”
evidencia um protagonismo individualista e monológico por parte das equipes da SEMED. .
Monológico no sentido de que as vozes das professoras não são consideradas pelas equipes da
EI e do EF nas tomadas de decisões que dizem respeito diretamente ao seu cotidiano na
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EMEIEF, aos seus trabalhos pedagógicos com as crianças e aos fazeres com a própria equipe
escolar.
Se evidenciamos as interações entre SEMED e EMEIEF pelo viés regulador prescritivo,
não afirmamos o mesmo em relação às interações no cotidiano da EMEIEF. Visibilizamos
uma amplitude dialógica nessas interações expressas no trabalho colaborativo entre os
diversos sujeitos que compõem a equipe escolar para além das atribuições específicas de seus
cargos. Destacamos nos fazeres destes sujeitos uma interação solidária que reconhece e
compartilha os fazeres do outro, articulado a um sentido amplo de pertencimento e respeito ao
grupo.
Observei nesse grupo as interações entre as professoras da EI e do EF. No EF, em
especial, as que atuam com as crianças do 1º ano, em função da proximidade das duas etapas
de ensino. Reconheci a dimensão respeitosa e colaborativa que está presente nas relações das
professoras, por meio da troca de experiências, mas não posso deixar de assinalar que não
visibilizei, em suas atuações, a adoção de práticas pedagógicas da EI pelo EF, pelo fato de que
as práticas na EI estão subordinadas ao EF, assumindo um caráter eminentemente
preparatório das crianças para a entrada no EF.
Também vivenciei na EI e no EF o caráter solidário entre as crianças nas suas maneiras
de interagirem. Mesmo que os momentos de convivência entre elas sejam poucos, ocorrendo
nos horários de entrada e de saída para todas as turmas, e no recreio compartilhado pela EI e o
1º ano do EF, destaco suas interações imbricadas da ideia de respeito, de partilha e aceitação
mútuas. Os encontros das crianças no pátio interno para o momento da entrada são
extremamente regulados pela austeridade da disciplina, exigindo-lhes posicionar-se de forma
militarizada e ali permanecerem até que a rotina da ocasião fosse cumprida pela
coordenadora. Enquanto aguardavam a fala dela, as crianças interagiam freneticamente em
conversas rápidas, informativas de como tinha sido a sua manhã, contando novidades deles
mesmos, da família ou de algo que ocorrera na cidade e que tinha sido comentado na
comunidade. O alarido das crianças parecia soar mais como uma urgência de falar o que não
poderia ser dito em sala de aula do que propriamente uma confusão, como a correnteza forte
de um rio que lava suas margens carregando o que nelas estiver. Desejavam usar o curto
tempo de duração daquele encontro para interagirem, como não poderiam mais fazer quando
subissem às salas.
Das formas mais diversas, as crianças expressam-se e dão-se a conhecer através de suas
linguagens, de suas atitudes e movimentos, quer seja pela ação ou pela imobilidade, pelos
discursos ou pelos silêncios (BAKHTIN, 2003; BRAIT, 2010; MORSON e EMERSON,
2008). Sem desconsiderar a preocupação dos profissionais que trabalham na EI com a
segurança física das crianças, as vivências na EMEIEF fundam a afirmação de que as
interações entre crianças da EI e do EF são muito potentes, ampliando a autonomia das
primeiras e possibilitando às segundas o reconhecimento dos pequenos como sujeitos
habitantes da EMEIEF, crianças que, ainda que pequenas, têm o direito de estar e de ser nesse
lugar.
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Complexo, interativo, peculiar, polifônico. Eis algumas das características do cotidiano
da EMEIEF. Não intento falar sobre os fazeres dos sujeitos ou afirmar quem eles são. Antes,
espero que eles se digam em seus fazeres diários, na potência dos encontros com as crianças e
com os demais sujeitos da/na EMEIEF. Afinal, “[...] o mais importante e bonito, do mundo, é
isto: que as pessoas não estão sempre iguais” (ROSA, 1994).
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A FORMAÇÃO BILÍNGUE DE PROFESSORES SURDOS: APROPRIAÇÃO
DAS NOVAS TECNOLOGIAS POR MEIO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
COM A LÍNGUA DE SINAIS E DO USO DE PRODUTOS VISUAIS
Cristiane Correia Taveira 1
Letramento visual: focando na leitura da imagem
As pesquisadoras Dondis (2007) e Santaella (2012a) nos forneceram teorizações de base
para o letramento visual. Para ambas, o letramento ou alfabetismo visual significa
sistematização e, até mesmo, o empoderamento de sujeitos que se apropriam das habilidades
(e técnicas) de leitura de imagens, criando deste modo um corpo comum, um universal de
significações e um refinamento de leitura próprio dos mais cultos, letrados. Para Santaella
(2012a), o conceito visual literacy, quando levado a sério, significaria que para lermos uma
imagem, deveríamos desenvolver a capacidade de desmembrá-la em partes, decodificá-la e
mesmo interpretá-la, em um comparativo com o processo de leitura em voz alta, decifração de
código, tradução. Para a autora, isso se referiria a uma atividade didática de letramento visual.
A pessoa surda em contato inicial com a língua de sinais necessita de linguagem visual
com a qual possa interagir para construir significados. Acrescenta-se que nesse processo há,
maciçamente, a presença do registro de pensamento por escrito, em murais, quadros e livros
da sala de aula. Estes materiais estão em uma língua escrita calcada em som e, para a maioria
desses surdos, compreendida como uma segunda língua.
Consideramos que em sala de aula com seus variados materiais de comunicação, formas
e sinais a serem interpretados pelos alunos, necessita que os professores e os próprios alunos,
ao organizá-la, possuam consciência da importância, em termos de mensagem, dos artefatos
sociais presentes. Dondis delimita que o alfabetismo visual necessita ser uma preocupação
prática do educador, uma vez que “as decisões visuais dominam grande parte das coisas que
examinamos e identificamos, inclusive na leitura” (2007, p. 231).
Na concepção de Santaella (2012a), ler imagens por meio de outras imagens e, talvez,
explicá-las por meio de substituições por outras imagens, em contínuo, ou links, seria mais
próximo da criação artística, muito mais do que constituir-se uma atividade didática, “como
fazer”, o “para que fazer” e “por que fazer” do letramento visual. Essa concepção mais
artística restaura o que resgato da pesquisadora surda Strobel (2008, p.66): “o artista surdo
cria a arte para que o mundo saiba o que pensa, para explorar novas formas de ‘olhar’ e
interpretar a cultura surda”.
Fez-se a tentativa de preencher a lacuna apontada por Lebedeff (2010) sobre quais
seriam as práticas pedagógicas advindas da necessidade discursiva da experiência visual da
surdez e a quais eventos de letramento visual se referem esses discursos.
1
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Foram divididos os sujeitos surdos pesquisados em três grandes conjuntos de tipos de
aulas (trailer das ações) dentro de uma perspectiva de letramento visual:
o) Aula expositiva e Dialogada em língua de sinais - com o uso mais tradicional de
apresentação de assunto com incremento de imagens e da experiência de vida do adulto
surdo – o aprendizado do aluno é o motor de planejamento da aula e o elo de ligação dos
atores.
p) Aula informatizada ou Videoaulas em língua de sinais - vídeo e outros meios como
história em quadrinhos, desenhos, jogos e representações – o desenvolvimento de
tecnologias impulsiona os atores.
q) Aula ou fílmica em língua de sinais com recursos cênicos, o que corresponde a
desenvoltura em ensinar por meio da produção de narrativas estimula os jovens.
Análise dos recursos da prática pedagógica: artefatos surdos
Este registro de cenas acontece pelas qualidades artísticas em desenho, em computação
gráfica e da seleção imagética por professores surdos. Entretanto, nas análises foi visto um
aditivo de utilização de recursos digitais.
Existem variedades de outras linguagens também constituidoras de sistemas sociais e
históricos de representação de mundo, como os oferecidos no caso dos surdos. A seguir,
apenas um panorama de alguns objetos educacionais.
Formas
visuais
em
movimento em vídeo e
computação gráfica seriam
linguagens híbridas entre o
visual, o sonoro e o verbal.

Figura 01: Imagem de animal mais vídeo.

Cruzamento da situação
de arranjo espacial com a
gestualidade consiste no
cruzamento do visual e
sonoro, não necessitando
ser expressa em som.

Figura 02: Imagem de continente e demonstração de sinal.
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Poesia visual pode ser
considerada visual-verbal.
Presença da narrativa, e
consequentemente, verbal,
mesmo sem fala.

Figura 03: Narrador de poesia surda em destaque.

Quadro 01: Síntese de materiais pedagógicos (artefatos surdos) que são combinações de matrizes de linguagem a
partir de Santaella (2005, 2012b).

Os recursos que se seguem nas análises de dados são de estilo dois e três.
r) Recurso vídeo-aula, vídeo-enciclopédico: Vídeo informativo, educativo, didático, que
também se aproxima de uma enciclopédia, mas não corresponde a documentário, pois tem
uma função mais generalista e conceitual. Não demonstra leveza de outros recursos. É um
vídeo didático porque cumpre a função pedagógica de transmitir ensinamentos, uma
vídeo-aula. Há uma dominância do textual por meio das línguas (língua de sinais, L1, e
majoritária escrita, L2).
s) Recurso vídeo de divulgação, vídeo reportagem: Vídeo de divulgação que focaliza o
relato da experiência bem sucedida e com características didáticas ao mostrar o trabalho
narrativo realizado com os alunos surdos. Duas proposições em um só vídeo: preencher o
papel de replicar a “didática” empregada e desenvolver nos alunos o gosto de documentar
e rever as narrativas criadas.
t) Recurso vídeo narrativo, vídeo de divulgação: Constituem-se de narrativas de estórias
que cumpriram, no mínimo, três fins: 1. Aprimorar o uso da língua de sinais; 2. Estimular
traduções, adaptações e criações de literatura em Língua de Sinais; 3. Divulgar a língua e
os temas próprios à comunidade surda.
u) Recurso vídeo poético: A linguagem utilizada no vídeo poético é carregada de
manifestações artísticas desde a composição de figuras-fundo cuidadosamente
selecionadas que produzem os cenários para a interpretação da língua de sinais; o verbo é
decantado visualmente por uso de classificadores inclusos na língua de sinais, bem como
as expressões corporais. A poesia ganha vida nas mãos dos sinalizadores hábeis.
v) Recurso vídeo de piadas: O humor registrado em vídeos de piadas surdas encontrados no
Youtube mostram alguns surdos que já se constituem lideranças, como também jovens
surdos que despontam como atores e diretores de seus pequenos vídeos cômicos Os
vídeos já existentes e encontrados pelos surdos como também por ouvintes bilíngues que
vivenciam a comunidade surda, são comentados, assistidos e contados pelos alunos que
também filmam as suas próprias histórias.
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Dessa forma, observamos a produção surda como algo nem tão absorvido pela Língua
Portuguesa escrita, língua majoritária ou L2, nem tão diretamente inventada pela Língua de
sinais, língua patrimonial da comunidade surda, preferencialmente L1. É uma terceira coisa
combinada: autobiografia ou projeto de reconhecimento de grupo em que os sujeitos se
autonarram (performance) em vídeo, teatro ou brincadeiras.
Quando o enredo tem mais de um clímax
Plot Points são os conflitos, os pontos de virada na linguagem cinematográfica: pode ser
o complô, a reviravolta. Conhecer o campo de atuação e dominar os pontos de virada,
entendendo-os como placas de sinalização, pontos de destino de cada ato desencadeado por
atores de dentro da escola (variados cenários), incluídas as provisões de seus recursos
materiais e humanos, as afeições envolvidas pelos artefatos e pelos homens, nos dão a ideia
dos elos tramados na cadeia da ação.
Este final de análise sobre uma terminologia visual a ser buscada, é como um forte
insight. Mas não há uma busca por letramento visual suficientemente dilatada, o que se vê são
indícios, intuições do que conversar e estimular em termos de percepções do alunado surdo
que para captar o sentido, o faz por meio visual, talvez auxiliado por substituições, imagem a
imagem, imagem e língua de sinais. Há também o início de um acervo de vídeos em prol de
uma didática, de um jeito de ensinar que está se constituindo, ainda com produções
desordenadas e desiguais, não catalogadas e sem comunicação mesmo com o intercâmbio dos
softwares de redes sociais.
Os repertórios culturais, a criatividade e a comunicação são visíveis, só restando o
aperfeiçoamento sobre as linguagens que compõem a realização, a utilização e os fins desses
recursos fílmicos cada vez mais presentes nas vidas dos surdos. De modo que a capacidade de
análise crítica, do diálogo sobre a composição e seus resultados, e a reflexão conjunta em
comunidade escolar mais ampla, possa se dar em termos de compreensão de técnicas, da
estética, dos estilos, e também dos atributos mercadológicos ou ideológicos, seja das
produções da comunidade surda em geral e, mais ainda, das produções massificadas pela
mídia. Tudo isso pensado de modo que, ao fazer as suas próprias produções, possam apreciálas, avaliá-las criticamente e compreendendo-as ter meios de comunicação de suas mensagens
cada vez mais sofisticados.
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A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REGIÃO
SUDOESTE DO PARANÁ: A CONSTITUIÇÃO DE UM CENTRO DE
MEMÓRIAS
Cristiane de Quadros 1
Marilene Aparecida Lemos 2
Ronaldo Aurélio Gimenes Garcia 3
Nosso compromisso e responsabilidade com a formação humana, a qualificação
profissional/professor, a inclusão social e a preservação das riquezas naturais, combatendo as
desigualdades regionais, nos mobilizam para a realização desta pesquisa. Neste contexto
verifica-se que a história da região Sudoeste do Paraná ainda apresenta capítulos a serem
construídos e, as memórias passadas e as futuras precisam ser preservadas como elemento
fundante para pensar estratégias teórico-práticas e ações frente ao processo de formação
humana. Para tanto a indagação que nos mobiliza em busca de subsídios para nossa atuação,
diz respeito ao resgate dessa memória sobre a constituição das escolas. Sendo assim, objetivase investigar a história das escolas e a formação de professores a partir de suas memórias e
das epistemologias de suas práticas pedagógicas. A expectativa com a constituição de um
Centro de Memórias é de contribuir para formar uma massa documental que permita subsidiar
as pesquisas atuais e futuras sobre a formação de professores; identificar a cultura escolar da
região; propor trabalhos futuros de comparação; fortalecer as licenciaturas da Universidade
Federal da Fronteira Sul; a partir da pesquisa, apropriar-se das experiências para melhor
qualificar os alunos em formação nas licenciaturas; dar visibilidade ao processo de formação
de professores em uma perspectiva que conceba as relações histórico-sociais, econômicas e
culturais. Na prática, o presente projeto constitui-se como um recorte que se vincula a uma
proposta maior, que tem por objetivo reunir fontes (relatos, histórias de vida, material
didático, fotos, documentos oficiais etc.).
No início do século XX a região do sudoeste paranaense era parcialmente ocupada,
principalmente as áreas mais próximas ao centro do estado. Precisamente na região do atual
município de Palmas (SANTOS, 2005).No final do século XVIII, surgiram as primeiras
fazendas destinadas à criação de gado aproveitando as condições geográficas da região. As
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demais áreas eram ainda pouco exploradas com a presença de povos indígenas. Durante muito
tempo esteve sujeita a extração de madeira.
Foi somente na segunda metade do século XX que o governo estadual estimula a
ocupação do local, principalmente a região de fronteira. Inicialmente a ocupação das terras
devolutas esteve a cargo da Colônia Agrícola General Osório (CANGO). Além daqueles
instalados pela referida colônia, outros grupos independentes se apossaram da terra, ora
comprando terras de outros posseiros ora simplesmente se instalando em áreas aparentemente
devolutas. É interessante verificar como observou Foweraker (1982) que o processo de
ocupação da região ocorre num período de crescente concentração urbana com a expansão da
industrialização e a chegada ao país das grandes corporações multinacionais. A expansão da
área agrícola e a ocupação de áreas de fronteira era parte integrante da política governamental
que vigorava no período.
A região Sudoeste do Paraná juntamente com as regiões Norte do Rio Grande do Sul e
Oeste de Santa Catarina, compreende a chamada mesorregião, grande fronteira do Mercosul.
"Esta Mesorregião localiza-se em área de fronteira com a Argentina e compreende 396
municípios, com área total de 120,8 mil quilômetros quadrados e população de 3,8 milhões de
habitantes" (UFFS, 2012).
A maior parte das microrregiões que compreendem a Mesorregião Grande Fronteira do
Mercosul (UFFS, 2012) são classificadas como estagnadas. Os indicadores demonstram que a
mesorregião, em relação à Região Sul e ao Brasil, vem empobrecendo. A mesma possui uma
identidade histórica forjada desde a chegada dos imigrantes europeus. O processo de
colonização trouxe consigo novos valores, formas de organização da produção e da vida
comunitária, que implicaram na quase exclusão das populações nativas. Ainda hoje, a forte
presença de imigrantes europeus, juntamente com remanescentes de indígenas e mestiços, é
uma característica marcante da região. A religiosidade e o importante papel da igreja na
organização do povo é também outro elemento característico da região.
Entendemos, em nosso grupo de pesquisa, que estaremos envolvidos com o
levantamento de dados e análise dos mesmos por um tempo considerável, haja vista a
necessidade de investigarmos a constituição das escolas e suas práticas educativas em 49
municípios que compõem essa região para então a organização do Centro de Memórias. Neste
sentido, um dos recortes da presente pesquisa, diz respeito às escolas de fronteira localizadas
em duas cidades, pertencentes ao Programa Escolas Interculturais de Fronteira (PEIF),
realizado pelo Ministério da Educação do Brasil, em parceria com os Ministérios de Educação
de países vizinhos e com as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação. Atualmente, o
Programa é desenvolvido em treze escolas brasileiras da faixa de fronteira e treze escolas nos
demais países envolvidos: Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela.
As cidades envolvidas nesse recorte de pesquisa do grupo são: as cidades de Santo
Antônio do Sudoeste (PR) que faz fronteira com o município argentino de San Antonio,
localizado na província de Misiones e Barracão (PR) conurbada com a cidade de Dionísio
Cerqueira (Santa Catarina), e Bernardo de Irigoyen (Argentina), com as quais forma uma
tríplice fronteira (Argentina, Santa Catarina e Paraná). Uma vez já envolvidos com o PEIF,
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surge à necessidade de compreender melhor a constituição das escolas e as práticas
pedagógicas existentes nessa micro-região. O segundo recorte do projeto corresponde às
cidades de Realeza e Santa Isabel do Oeste onde está localizado o campus da UFFS.
Como parte das atividades do projeto está prevista a coleta diversos tipos de relatos de
professores, gestores, ex-alunos e outros. Trata-se, portanto de um trabalho de resgate da
memória da região tendo como referencial teórico-metodológico a história oral.
A produção historiográfica das últimas décadas é muito rica em diversidade de temas,
abordagens e métodos de investigação, além disso, cada vez mais um intenso diálogo com
outras áreas do conhecimento permitiu ao historiador vislumbrar novas possibilidades de
interpretar as experiências humanas inseridas em diferentes temporalidades. Entre as
temáticas das pesquisas atuais está a memória. Durante muito tempo, concebida como uma
preocupação única de memorialistas e autores amadores locais, a memória ganhou outras
dimensões nos estudos que perpassam o individual e o coletivo e estabelecem um diálogo de
múltiplas perspectivas, uma vez que nossas lembranças e recordações não são estáticas e
definitivas. Elas interagem com os espaços, com a cultura material e com os valores sociais,
provocando emoções, esquecimentos, silêncios e sensações que embora sejam particulares e
individuais são também coletivas e difusas (HALBWACHS, 2004).
Os museus, os centros de memória ou arquivos também deixaram de ser um amontoado
de coisas para levar as pessoas a refletirem. Nesse exercício de relembrar, camadas de
esquecimentos são removidas e permitem vislumbrar coisas que pareciam terem sido para
sempre sepultadas em nossa caixa de lembranças. São diversos os lugares da memória, pois as
marcas do tempo estão presentes em toda parte, seja nas ruas, prédios, praças e na paisagem
de uma maneira geral. O que torna um centro de memória ou museu diferentes é a disposição
proposital de objetos, documentos e utensílios e tantos outros elementos da cultura material
ali presentes que convidam o visitante a pensar sobre si e sua relação com o mundo que o
cerca enquanto sujeito histórico.
Esta é uma marca evidente de nossa formação social e histórica e esses espaços de
memória não foram os únicos locais para celebrar os feitos dos poderosos. Ela também está
presente nos monumentos espalhados pelas cidades, nas construções, nos livros e outros.
Sendo assim em todos esses espaços também existem evidências de um contradiscurso que
precisa ser identificado, tanto pelo pesquisador que tem isso como uma das atividades
essenciais de seu ofício, como o público leigo, que necessita educar seu olhar para enxergar as
diversas possibilidades de leitura de uma imagem, os silêncios dos documentos e o desvelar
do esquecimento.
Como meio de reunir memórias da educação na região do sudoeste do Paraná para
futuras pesquisas e reflexões sobre a formação docente - coleta, seleção e catalogação de
relatos orais, histórias de vida, documentos e material didático - também é uma forma de
construir um espaço para preservação da cultura escolar construída na região. Não se trata de
uma atividade essencialmente acadêmica, mais do que isso, deve ser visto como uma
oportunidade de interação entre a Universidade e a população local e regional. Do lado da
comunidade é fundamental o contato com os objetos da memória de outras épocas como
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forma de rememorar o vivido. Isto posto, pretende-se desenvolver pesquisa de cunho
qualitativo, na perspectiva de aproximação de nosso objeto, na busca da valorização do
mesmo em suas especificidades e aprofundando-se nos dados materializados.
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LEITURA PARA ALÉM DAS PALAVRAS: DESAFIOS NA FORMAÇÃO DE
LEITORES NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Cristiane Mara Rajewski 1
Ana Claudia de Oliveira Guizelini Merli 2
Em uma sociedade letrada o domínio da leitura e da escrita é uma questão de inclusão e
sucesso dos sujeitos. Por isso, muitas pesquisas abordam a leitura e a escrita em diversos
aspectos. Nesse artigo discutiremos alguns desafios sobre a formação de leitores por meio da
prática da leitura, utilizando os gêneros discursivos e apropriação de recursos extralinguísticos
como auxiliares nesse processo, direcionando nosso olhar para os anos iniciais do ensino
fundamental.
Ao abordar a temática leitura recorremos aos estudos da linguagem de Bakhtin (1895 –
1975) e aprendizagem de Vygotsky (1896-1934). Bakhtin percebe a leitura inserida em um
processo de comunicação que envolve, principalmente, a compreensão passiva e a responsiva.
A primeira acontece no nível da replicação do discurso, do entendimento preliminar; a
segunda é um julgamento e posicionamento do leitor em relação ao diálogo com outros
enunciados (BAKHTIN, 1997).
Para Bakhtin “o enunciado (...) é uma unidade real, estritamente delimitada pela
alternância dos sujeitos falantes, e que termina por uma transferência da palavra ao outro”
(1997, p. 294). Nesse sentido, todo enunciado refere-se a uma esfera de comunicação como o
diálogo entre os falantes e o texto.
Esse entendimento vai ao encontro da teoria defendida por Vygotsky (2005), na qual a
aprendizagem promove o desenvolvimento das características humanas não naturais
necessárias para inserção do indivíduo na sociedade.
O autor, o texto e o leitor são elementos que dialogam na produção do sentido, que
acontece pelas significações, formas estáveis de unidades da língua, e também pelas relações
externas, outros discursos e textos (FIORIN, 2009). A leitura é um projeto em que o leitor
atribui sentido ao que lê. O conhecimento individual e o período histórico influenciam
diretamente nessa construção. Entretanto, há limites para as interpretações que estão
delineadas no próprio texto, demarcadas pelas conexões internas e relações com outros textos
e discursos, produzidos a partir da significação, assim, controlam as leituras possíveis.
Uma das colaborações de Bakhtin (1997) para o entendimento das questões
relacionadas à leitura diz respeito aos gêneros discursivos, que são tipos relativamente
estáveis de enunciado, caracterizados por suas especificidades, condições e finalidades. Essas
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características são expressas por meio do conteúdo temático, da construção composicional e
do estilo.
Os gêneros discursivos exprimem, por meio da linguagem, relações sociais, históricas e
culturais de determinado tempo e espaço (FIORIN, 2008). Assim ocupar-se do estudo destes
promove a compreensão da língua de forma ampla e não apenas das unidades da língua, um
enunciado que tem sentido e faz parte de um gênero discursivo, guarda uma grandeza de
possibilidades de evidenciar as atividades humanas.
O ensino de Língua Portuguesa, conforme as Diretrizes Curriculares da Educação
Básica (2008) deve promover o envolvimento do aluno com as práticas do uso da língua no
que tange a leitura, escrita e oralidade. Mais especificamente, esse documento norteador
orienta que o ensino da leitura deve “(...) propiciar o desenvolvimento de uma atitude crítica
que leva o aluno a perceber o sujeito presente nos textos e, ainda, tomar uma atitude
responsiva diante deles (PARANÁ, 2008, p. 71)”.
Geraldi (2008) amplia essa percepção ao afirmar que o domínio dos atos de ler e
escrever propicia a todos o direito à expressão. Acrescenta que, no passado, o ensino da
leitura objetivava a repetição, mas na atualidade deve voltar-se para “construção de
compreensões distintas engendrando os horizontes de possibilidades humanas (GERALDI,
2008, p. 11)”.
Mesmo assim, os professores dos anos iniciais do ensino fundamental encontram muitas
dificuldades para desenvolver a prática da leitura. Percebe-se que um dos desafios é a falta de
compreensão e produção de sentido a partir do que é lido, e muitas vezes ouvido pelos alunos.
Barbosa (1991) ressalta que o texto e o seu contexto é que dão significado as palavras, e não
cada palavra de uma frase que dá sentido ao contexto. E continua:
A escrita, como uma linguagem para os olhos, é comparável à atividade de
alguém que olha uma paisagem. Se a pessoa procura detalhar as cores,
enumerar os elementos que a compõem, ela não olha mais a paisagem; a
consideração de elementos isolados impede a visão da paisagem. [...] A
visão da árvore encobre a visão da floresta (p. 124).

A partir disso infere-se que a fragmentação acontece em sala de aula, pela utilização de
textos simplistas sem coerência alguma para alfabetizar, que pode ser considerado um crime
contra a formação de leitores.
Kleiman (2008) reforça essa ideia ao dizer que “... a prática do livro didático de
‘facilitar’ a leitura privilegiando apenas o uso de estruturas simples é contraproducente, pois o
aluno não contará com nenhuma pista formal na qual se apoiar para extrair as informações
principais...” (p. 112). É como se a escola se prendesse às “partes da paisagem”, através da
decifração e decodificação dos signos, em vez de estimular produção de sentido, é preciso
evidenciar a “totalidade da paisagem”.
Ressalta-se a importância do professor também ser leitor. De acordo com Barbosa
(1991), não há como ensinar uma criança a ler bem, se não há interesse e envolvimento do
professor com a leitura.
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Ziberman (1999) evidencia que para a criança que ainda não sabe ler, mas tem um
adulto que lê e estimula a aprendizagem da leitura, essa prática é uma possibilidade de
emancipação, ainda que esta criança não domine as formalidades de leitura e escrita. O
professor deve ter o papel de mediador, por meio da seleção de materiais adequados. Sem a
participação e intervenção do professor parece difícil para o aluno descobrir os livros e
desenvolver essa prática de forma autônoma.
Paes (2012) lembra que as atividades de leitura precisam ser focalizadas na dimensão da
interação verbal, atrelar aos diversos usos sociais da linguagem, por meio da compreensão dos
múltiplos sentidos. É preciso criar tempo e valorizar a leitura interessante, deixando de
compreendê-la como simples exercício avaliativo.
Bakhtin (1997) justifica o uso de gêneros discursivo no ensino, afirmando que estudálos representa um forte vínculo entre a língua, as atividades humanas, a realidade e a
sociedade. Desse modo, a contextualização desde os anos iniciais é importante e necessária
para que os alunos construam a aprendizagem atrelada às relações que permeiam a sociedade
em que vivem.
Sob essa ótica, o ensino da leitura permite que todos os elementos constitutivos do
texto, linguísticos e extralinguísticos, possibilitem que leitor ultrapasse os significados das
unidades da língua. O texto provoca o leitor a sair das margens do que está escrito e ir além,
atribuindo ao que está expresso no papel, sentidos e sensações diversas.
Considerações finais
Com base no exposto ratifica-se que uma das funções da escola é fazer com que o aluno
desenvolva a prática da leitura. Alcançar esse objetivo constitui um dos grandes desafios para os
professores dos anos iniciais. Este trabalho buscou defender a utilização dos gêneros discursivos,
em virtude destes serem dotados de muita riqueza e diversidade de leituras, que possibilitam um
ensino contextualizado composto de elementos linguísticos e extralinguísticos.
Nesse entendimento, o estudo dos gêneros discursivos promove uma formação a fim de
que o indivíduo consiga se expressar nas mais diversas situações comunicativas. A leitura,
nesse contexto, proporciona não apenas o acesso à escrita, mas também o conhecimento
necessário perante situações adversas das múltiplas esferas da atividade humana.
Ler um texto não é apenas acessar o que está na superfície, é compreender seu contexto de
produção e de uso. Por isso vai para muito além das palavras e do significado promovido por
essas unidades da língua. Desde gêneros discursivos que apelam para elementos como imagens e
cores até aqueles que utilizam apenas as palavras, todos, devidamente lidos provocam sensações,
inferências e permitem que o leitor saiba onde, como e por que utilizá-los.
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PRÁTICAS DOCENTES, GÊNERO E SEXUALIDADE NA INFÂNCIA:
OS PROFESSORES À MARGEM DO ESPELHO?
Cristiane Rojas Cespedes 1
Simone Albuquerque da Rocha 2
Introdução
Gênero e Sexualidade tem sido um tema pesquisado nas últimas décadas, porém,
raríssimas pesquisas tangenciam a questão da história de vida de professores e sua
sexualidade como influenciadoras de/em suas práticas. Uma das hipóteses para tal realidade,
talvez seja a de que, sendo um tema que as pessoas ainda não sabem como lidar, os docentes
tratavam a sexualidade à margem de suas investigações. Diante deste cenário, objetivamos
investigar como a sexualidade na infância dos próprios sujeitos - os professores - afeta e
subjaz às suas práticas. Para tanto, como primeira iniciativa na pesquisa, investimos em
buscas de produções sobre o tema no site da CAPES e do SCielo a fim de analisar as teses,
dissertações e periódicos disponibilizados para se obter o panorama de estudos realizados no
período de 2007 a 2012.
Os primeiros questionamentos que embasaram a pesquisa foram relacionados ao
volume de produções referentes à temática Infância, gênero e sexualidade; distribuição
espacial, abordagens, metodologias, instrumentos de coleta de dados utilizados nas pesquisas
e tema abordado nas produções. Posteriormente, com foco nas produções que deram voz aos
professores sobre experiências construídas em suas histórias de vida acerca da construção da
sexualidade na Infância.
A questão mobilizadora da pesquisa é refletir sobre o silenciamento das temáticas
pautadas nas questões de gênero e sexualidade na infância, estabelecida dentro do espaço
escolar entre os professores e as crianças. A metodologia adotada foi a pesquisa
Quantitativa/qualitativa, seguindo as orientações de Bogdan & Biklen (1994). Os descritores
estão relacionados no quadro a seguir.
Delineando a Pesquisa
Na primeira busca, no período de 2007 a 2012, utilizando as ferramentas específicas dos
sites citados, evidenciaram 413 dissertações e 118 teses. Após a leitura dos resumos foram
quantificados os dados, procedidas às análises e organizados em quadros e gráficos.
Para a análise, foram lidos os resumos de quatro teses e vinte e oito dissertações
encontradas e classificadas de acordo com alguns itens como: metodologia adotada, área de

1

Professora da SEDUC/MT; Mestranda em Educação pelo PPGEdu/UFMT; Rondonópolis-MT. E-mail:
cristiane_rojas_1@hotmail.com.
2
Professora do PPGEdu/UFMT; Rondonópolis-MT. E-mail: sa.rocha@terra.com.br.
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concentração e instituição de ensino superior das produções, dentre outros. O quadro um
apresenta o volume geral para teses e dissertações, inclusive os trabalhos repetidos que
aparecem em diferentes descritores no período de 2007-2012.
Quadro 1 – Resultados das buscas com respectivos descritores para teses e dissertações

DESCRITORES

Teses

Diss.

Teses

Diss.

Teses

Diss.

Teses

2012

Diss.

2011

Teses

2010

Diss.

2009

Teses

2008

Diss.

2007

Sexualidade na Educação Infantil

05

03

08

-

10

02

13

01

06

02

06

05

Gênero e Sexualidade na Educação Infantil

02

-

04

-

03

-

05

-

02

01

03

02

Sexualidade, gênero e infância

04

03

11

01

08

-

09

02

09

05

07

07

Sexualidade na representação de professores
da Educação Infantil

01

-

01

-

-

-

01

-

-

01

02

-

Sexualidade na Infância

21

08

28

06

26

07

30

06

31

10

27

13

Direitos Humanos na Educação Infantil

07

01

06

03

01

01

07

03

05

02

04

01

Práticas pedagógicas de gênero e sexualidade

03

-

06

-

06

-

08

-

08

-

04

05

Sexualidade, gênero e educação infantil

02

-

04

-

03

-

05

-

02

01

03

02

Sexualidade, gênero e representação de prof

03

01

04

-

02

-

06

01

08

-

02

01

Narrativas de professores sobre gênero e
sexualidade

02

-

01

02

02

02

03

-

02

01

01

-

Total de Publicações

50

16

73

12

61

12

87

13

73

23

59

36

Fonte: Elaborada pelas autoras a partir dos dados do site da Capes.

Ao analisar o quadro acima percebe-se que o maior índice de publicações encontra-se
no descritor Sexualidade na Infância, porém, a área de conhecimento citada em grande parte
dos resumos é voltado para a área da Saúde. Os descritores relacionados à representação e
narrativas de professores sobre gênero e sexualidade tiveram menor volume de publicações,
evidenciando que “[...] há um certo temor de se falar sobre sexualidade, em especial com a
infância.” (XAVIER FILHA, 2012, p. 25).
A pesquisa realizada sobre os periódicos teve busca mais detalhada ao site do sistema
Scielo e ainda assim não houve publicações com os descritores presentes na primeira coluna
do quadro um.
O gráfico a seguir identifica quais as instituições e o número de publicação das
produções acadêmicas. Observa-se o destaque da UFMG com quatro dissertações que
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abordam a temática, a UNESP com três dissertações, a UFBA e a UFRGS duas dissertações.
Dezoito IES tiveram apenas uma dissertação defendida com foco na Infância: Gênero e
Sexualidade, assim como as teses encontradas que foram produzidas em instituições
diferentes.

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir dos dados do site da Capes.

Considerando as regiões, prevalece a Sudeste com o maior indíce por concentrar muitas
intituições de ensino superior e ter uma ampla trajetória na pesquisa acadêmica. A região
Nordeste possui sete dissertações publicadas, as regiões Sul e Centro Oeste produziram cinco
dissertações cada e a região Norte não possuiu publicações que continham o tema deste
trabalho. A região Sudeste também predomina nos indíces das teses defendidas, com três
publicações.
O próximo gráfico apresenta as produções conforme a União Federativa das IES.
Importante considerar que o Mato Grosso não possui pesquisas com esse enfoque dentro do
período analisado. O estado de São Paulo apresenta duas teses, o Rio de Janeiro uma e o Rio
Grande do Sul também uma.

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir dos dados do site da Capes.
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Quanto à natureza das Instituições de Ensino Superior, um percentual total de 82% das
são públicas, sendo 61% federais e 21% estaduais. As instituições privadas tem um percentual
de 11% sendo que 7% foram produzidas em instituições de natureza confessional. Em relação
às teses, 100% das instituições são públicas, respectivamente. Sendo 75% das instituições
federais e 25% estaduais.
Para analisar os resumos coletados das dissertações, tivemos dificuldades, visto que,
54% não informaram nos resumos qual tipo de pesquisa seria utilizada. Do restante, pode-se
observar que as mais utilizadas foram a Pesquisa do Tipo Etnográfica. Os tipos de pesquisa
aplicados foram a Teórica Bibliográfica, Pesquisa Intervenção, Método Materialista Histórico
Dialético e a Descritivo-exploratória. Para as teses, 50% dos pesquisadores optaram pela
História Oral, que nesse tema específico possibilita “revisitar suas histórias e a pensar sobre
as formas que aprenderam para se constituir como meninas ou meninos” (XAVIER FILHA,
2012, p. 28), 25% utilizaram a Pesquisa de Tipo Etnográfica e 25% não informaram.
A entrevista (semi-estruturada ou não especificada) foi instrumento mais utilizado
seguido pela observação, análise documental e caderno de campo. O grupo focal, narrativas,
questionários e grupo de discussões foram utilizados em várias pesquisas e a análise
bibliográfica, diário, interpretação de textos e site de relacionamento foram utilizadas apenas
uma vez. Analisando os resultados, corroboramos com Xavier Filha (2012) ao anunciar as
dificuldades encontradas dentro do espaço escolar para abordar a temática, pois “Os desafios
são permanentes; as dificuldades, cotidianas, impostas por entraves que tentam desqualificar,
dificultar, minar, principalmente da parte dos que recorrem a vertentes religiosas” (2012,
p.21).
Considerações Finais
Este trabalho foi realizado no intuito de obter um panorama das pesquisas acadêmicas
relacionadas à Infância, Gênero e Sexualidade nas narrativas de professores, os resumos
analisados apontam a preocupação com a temática através dos sujeitos envolvidos, seja na
consolidação de Políticas Públicas ou em práticas pedagógicas que rompam com a
heteronormatividade vigente.
Sem dúvida o grande desvelamento desta pesquisa, centrada nos professores, foi o
aparecimento de diferentes focos encontrados nas produções acadêmicas, em especial
direcionado para as práticas pedagógicas evidenciadas em mais da metade das produções
(dissertações e teses) e representação, discursos e concepção dos professores sobre gênero e
sexualidade. Para tanto, revelam a Infância como um campo de pesquisa amplo, que pode ser
explorado em diferentes perspectivas pelas pesquisas acadêmicas, especialmente utilizando
narrativas com foco nas questões de gênero e sexualidade. Os resultados evidenciaram certo
silenciamento da temática nos artigos indexados ao site do Scielo, além de destacar o número
pouco expressivo de produções que deram voz aos professores sobre experiências construídas
em suas histórias de vida acerca da construção da sexualidade na Infância.
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CONTROVÉRSIA SOBRE O PAPEL DA CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA NA
APRENDIZAGEM DA LEITURA POR SURDOS E OS FUNDAMENTOS
TEÓRICOS DE ALFABETIZAÇÃO DA CRIANÇA SURDA
Cristiane Seimetz Rodrigues 1
Introdução
Tornar-se um leitor autônomo é um processo complexo, que envolve diferentes
habilidades, e que depende não apenas das capacidades individuais do aprendiz – seja
ouvinte, seja surdo – mas também do tipo de instrução recebida. Esta, por sua vez, é
determinada, em grande parte, pela natureza do objeto de ensino (DEHAENE, 2012;
MCGUINNESS, 2004). Considerando, portanto, a natureza do objeto de ensino, a escrita
alfabética, e as características do aprendiz, surdos profundos congênitos ou com perda
auditiva anterior à aquisição da língua oral, o presente trabalho tem como objetivo investigar
os aportes teóricos sobre alfabetização que se podem derivar da análise do conflito acerca da
relevância da consciência fonológica (CF) na aprendizagem da leitura por surdos, bem como
avaliar as vantagens e desvantagens das metodologias de alfabetização da criança surda
provenientes desses diferentes aportes teóricos.
Para alcançar esse objetivo, discute-se no que consiste a CF e a razão pela qual ela é
associada à aprendizagem da leitura; o modo como o objeto de ensino impacta a
metodologia a ser empregada para a efetiva alfabetização – etapa inicial do aprendizado
da leitura – e a questão sobre a relevância ou não da CF no ensino da leitura a surdos.
Esse percurso prevê a discussão da alfabetização primeiro em âmbito geral, tomando
como base o conhecimento já produzido a partir de estudos considerando o ensino inicial
da leitura a ouvintes (BRITTO, 2012; DEHAENE, 2012; FARACO, 2012; SOUZA, 2012;
MCGUINNESS, 2005; CAGLIARI, 2009; SOUZA, 2012; SCLIAR-CABRAL; SOUZA,
2011), e, depois, de modo específico, focando em pesquisas que discutem o papel da
consciência fonológica para o desenvolvimento da leitura em surdos (ALLEN et al., 2009;
ALVARADO; PUENTE; HERRERA, 2008; BEECH; HARRIS, 1997; DYER et
al.,2003;GRAVENSTEDE, 2009;HANSON; FOWLER, 1987; HARRIS; MORENO,
2004; KOO et al., 2008; LUETKE-STAHLMAN; NIELSEN, 2003; LASASSO;
METZGER, 1998; MILLER, 2010; MILLER; CLARK, 2011; NARR, 2008; TRANSLER;
REITSMA, 2005; WANG et al., 2008).
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A natureza do objeto de ensino: o desenvolvimento da CF como condição necessária ao
processo de ensino-aprendizagem da leitura
De modo a levar a criança a ingressar no universo da escrita, o professor necessita
compreender que a escrita é, em essência, um sistema de representação da fala 2 e que,
portanto, pensar o processo de instrução da leitura implica considerar a forma como esse
sistema mapeia a língua falada. No caso dos sistemas alfabéticos, esse mapeamento se dá de
forma que o elemento tomado para representação, a abstração da sonoridade da língua – seus
fonemas – é codificada em estímulos visuais, os grafemas (DEHAENE, 2012; FARACO,
2012; SOUZA, 2012; SCLIAR-CABRAL; SOUZA, 2011; CACLIARI, 2009;
MCGUINNESS, 2006; MCGUINNESS, 2005).
Como o que se apresenta aos olhos do aprendiz é a fala sob uma perspectiva que lhe é
inteiramente nova, para poder ler ele necessita ser ensinado a transformar os estímulos visuais
em fonemas e, a partir da cadeia sonora resultante, reconhecer a palavra escrita (DEHAENE,
2012; FARACO, 2012; SOUZA, 2012; SCLIAR-CABRAL; SOUZA, 2011; CACLIARI,
2009; MCGUINNESS, 2006; MCGUINNESS, 2005). Ou seja, para adentrar o sistema de
escrita, a criança deve ser ensinada a decodificar (traduzir grafemas em fonemas). Cabe
salientar que a formação de um leitor competente e autônomo não se alcança apenas com o
ensino da habilidade de decodificação, outras habilidades são requeridas. Contudo, em um
sistema de escrita que foi modelado para permitir ao leitor “recuperar” a experiência prévia
com a sonoridade da língua, conseguir passar dos grafemas aos fonemas – ou seja,
desenvolver consciência fonológica – é condição necessária para o reconhecimento de
palavras. Sem desenvolver apropriadamente a habilidade de transformar cadeias de grafemas
em cadeias de fonemas, o alfabetizando
[...] tropeçará no reconhecimento da palavra sem poder construir seu sentido,
a não ser por adivinhação. O reconhecimento tem que ser fluente, porque o
tempo de armazenamento dos traços na memória de trabalho é muito curto e,
uma vez decaído, não mais pode ser recuperado. (SCLIAR-CABRAL;
SOUZA, 2011, p. 188)

A escrita alfabética é um sistema altamente produtivo, visto que dominar o princípio
alfabético significa trabalhar com a aplicação de regras sobre um conjunto bastante limitado
de símbolos (grafemas) (MCGUINNESS, 2006; MCGUINNESS, 2005). Reconhecer palavras
é uma atividade muito menos trabalhosa numa escrita como a da língua portuguesa –
alfabética – porque o estudante não precisa memorizar centenas de símbolos isoladamente.
Tudo de que ele precisa é ser ensinado a trabalhar operativamente sobre o código. Isso dará a
2

Conceituar a escrita como um sistema que mapeia a fala não significa que aquela se trate de uma representação
fiel desta e que a escrita, em relação à fala, não tenha suas particularidades. Para uma visão das características
que permitem compreender por que a escrita não é meramente uma transcrição da fala, ver Cagliari (2009),
Faraco (2012) e Kato (2001).
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ele a condição necessária para reconhecer palavras nunca vistas antes; o que é impossível, por
exemplo, quando se instrui a criança em métodos globais de leitura 3. Como esse método
estabelece que a decifração se faz sem a análise das palavras em unidades menores, mas
apenas pelo padrão visual da palavra inteira, o alfabetizando, para poder reconhecer uma dada
palavra escrita, precisaria tê-la visto anteriormente e memorizado o seu padrão visual
(DEHAENE, 2012; FARACO, 2012; SOUZA, 2012; SCLIAR-CABRAL; SOUZA, 2011;
CAGLIARI, 2009; CAPOVILLA; CAPOVILLA, 2007; MCGUINNESS, 2004). É o tipo de
estratégia que não promove a autonomia do leitor, pois o impede de recorrer ao seu léxico
mental, armazenado fonologicamente, prendendo-o a condição de já ter se deparado com a
palavra grafada outras vezes.
Conforme discutido até aqui, o objeto de ensino, pela sua própria natureza, requer
metodologias que explicitem ao alfabetizando o modo como o sistema funciona. Dessa forma,
ele poderá, por meio da prática de leitura, automatizar o processo de decodificação de
grafemas em fonemas, no interior das palavras, e progredir no processamento do texto escrito
à medida que reconhece as palavras. Essa é apenas a primeira etapa do aprendizado da leitura,
chamada de alfabetização. Por meio da alfabetização – e a CF por ela promovida – é facultada
ao aprendiz a habilidade necessária para adentrar o universo da leitura e se deparar com a
construção de outras habilidades ainda mais complexas 4, trajetória que, se bem-sucedida,
resultará no letramento pleno desse sujeito. Nesse processo intervém, entretanto, uma variável
não controlada pelo professor: a capacidade linguística geral do sujeito.
Ter competência da modalidade oral da língua que se pretende aprender a ler é fator
preditivo de quão proficiente será a leitura do sujeito (DEHAENE, 2012; CAGLIARI, 2009;
MCGUINNESS, 2006; MCGUINNESS, 2005). Logo, é essencial que, ao chegar à idade de
alfabetização, a criança tenha um amplo vocabulário e domínio da gramática de sua língua.
Condição determinada, de acordo com McGuinness (2006; 2005), geneticamente (50%) e
pelo ambiente compartilhado (50%). Ou seja, os pais (ou aqueles que assumem este papel)
são os maiores responsáveis pela forma como a criança se desenvolve linguisticamente. Daí a
importância de uma adequada interação verbal entre a criança e seus pais (ou cuidadores), já
que a privação ao contato linguístico pode resultar em atrasos que repercutirão no
desenvolvimento da linguagem e de aspectos cognitivos gerais.
Não é de espantar que aprender a ler seja considerada uma tarefa complexa para
qualquer criança. Tanto que, segundo Dehaene (2012, p. 16), “estima-se que 10%, quando
adultos, não dominam os rudimentos da compreensão textual”. Essa estimativa se limita ao
universo de leitores ouvintes. Uma estimativa totalmente diferente seria obtida se o universo
considerado fosse de leitores surdos. Está já muito bem documentada a dificuldade que as
crianças surdas enfrentam na aprendizagem da leitura (MILLER; CLARK, 2011; MILLER,
3

Sobre o embate entre que metodologias de ensino empregar durante a etapa de alfabetização, se analíticas ou
globais, consultar Capovilla; Capovilla (2007) e McGuinness (2004).
4
Para uma introdução ao processamento da leitura ver: Dehaene (2012); Souza (2012; 2004); McGuinness
(1999); Kintsch (1998); Ruddell; Ruddell; Singer (1994).
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2010; ELLEN et al., 2009; WANG et al., 2008; NIELSEN; LUETKE-STAHLMAN, 2003;
CAPOVILLA; CAPOVILLA, 2001; LASASSO; METZGER, 1998), sendo ponto pacífico,
por exemplo, que nos Estados Unidos da América a maior parte dos surdos não consegue
ultrapassar níveis de leitura superiores ao da quinta série primária (LUETKE-STAHLMAN;
NIELSEN, 2003). Frente a tal dado, a questão que se costuma colocar é a que se deve tal
fracasso. As possibilidades de resposta a essa questão constituem o assunto de que se ocupa a
próxima seção.
O processamento da escrita alfabética pelo leitor surdo: implicações do confronto entre
as características do aprendiz e as do objeto de ensino
A busca pela razão que subjaz ao insucesso na formação de surdos leitores, tem levado
pesquisadores a se perguntar se o aprendizado da leitura é diferente para os sujeitos surdos.
Afinal, consoante o que foi discutido na seção anterior, o código alfabético foi organizado de
forma a representar a fala indiretamente, tomando como unidade de representação o fonema.
Essa pergunta, portanto, pode ser reformulada de modo mais específico: o aprendizado da
leitura por sujeitos surdos prescinde da mediação fonológica/CF?
A revisão de onze estudos experimentais publicados entre 1987 e 2010 5 evidencia que,
mesmo após três décadas de pesquisa, essa ainda é uma questão em aberto, posto que cinco
desses estudos (HANSON; FOWLER, 1987; LUETKE-STAHLMAN; NIELSEN, 2003;
DYER ET AL., 2003; TRANSLER; REITSMA, 2005; NARR 2008) sustentam que seus
dados demonstram que a mediação fonológica é fundamental também na leitura realizada por
surdos e seis deles (BEECH; HARRIS, 1997; HARRIS; MORENO, 2004; KOO ET AL.,
2008; ALVARADO; PUENTE; HERRERA, 2008; GRAVENSTEDE, 2009; MILLER 2010)
defendem, igualmente por meio de dados, que o conhecimento fonológico da língua não é
relevante para que os surdos aprendam a ler 6. O embate entre esses dois posicionamentos,
como será tratado adiante, resulta, segundo Wang et al. (2008), em três tipos de respostas à
pergunta sobre se a leitura é diferente nos sujeitos surdos: sim, não e sim e não.
Cada um desses posicionamentos leva a perspectivas teóricas e metodológicas de ensino
distintas. Isso significa, a princípio, que o professor do alfabetizando surdo teria de escolher
um entre três caminhos didáticos a fim de poder iniciar seu estudante no aprendizado do
sistema de escrita alfabético. Também vale observar que cada um desses posicionamentos
refrata diferentes possibilidades de equacionar os dois principais elementos a se considerar na
elaboração de metodologias de ensino: o aprendiz e o objeto de ensino. No caso de se
5

Conjunto de textos que é fruto de revisão sistemática sobre pesquisas experimentais dedicadas a estudar a
relação entre consciência fonológica e desenvolvimento da leitura em sujeitos surdos (RODRIGUES; MOTA,
em preparação).
6
O resultado de Rodrigues (em preparação) vai ao encontro do que Mayberry; Del Giudice; Lieberman (2011)
encontraram ao realizar a meta-análise de 57 estudos sobre o desenvolvimento de habilidades de consciência
fonológica em surdos leitores: metade dos estudos indicaram a presença de consciência fonológica em surdos
leitores e a outra metade chegou à conclusão contrária.
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considerar que a aprendizagem da leitura difere radicalmente nos surdos, a ênfase recai sobre
as características do sujeito. O posicionamento contrário, de que ela deve se dar do mesmo
modo entre ouvintes e surdos, desequilibra a balança para o lado do objeto de ensino. Em
tese, e apenas em tese, a situação ideal seria a que considera ambos os elementos, propondo,
assim, que os meios pelos quais se ensina o aprendiz surdo a ler são e não são iguais.
Entretanto, o que o contato com a literatura sobre o aprendizado da leitura a surdos
produzida no exterior – e ainda pouco explorada no Brasil – demonstra é que não há o que se
possa chamar de escolha lógica quando o assunto é equacionar escrita alfabética e leitores
surdos congênitos ou com surdez pré-linguística. Por essa razão, o que proponho a partir deste
ponto é um exercício de confrontação entre os resultados e argumentos apontados em cada
posicionamento considerando como eles se complementam e/ou se refutam e como se
sustentam face ao conhecimento mais geral já acumulado sobre processamento da leitura.
O ensino da leitura a surdos não muda
Nessa postura, assume-se que os aprendizes devem ser ensinados a acessar o código
escrito empregando a rota fonológica como meio de decodificação e reconhecimento de
palavras, tal como se faz com os aprendizes ouvintes (cf. Transler; Reitsma, 2005; Dyer et al.
2003; Hanson; Fowler, 1987). Motivo por que se enfatiza a necessidade de experiência prévia
com a língua falada, a qual, teoricamente, facilitaria o desenvolvimento das habilidades de
CF. Serve de argumento a esse posicionamento o fato de que indivíduos com surdez severa ou
profunda poderiam desenvolver algum nível de CF.
Os trabalhos a que tive acesso (ALLEN et al., 2009; ALVARADO; PUENTE;
HERRERA, 2008; BEECH; HARRIS, 1997; DYER et al.,2003;GRAVENSTEDE,
2009;HAN SON; FOWLER, 1987; HARRIS; MORENO, 2004; KOO et al., 2008; LUETKESTAHLMAN; NIELSEN, 2003; LASASSO; METZGER, 1998; MILLER, 2010; MILLER;
CLARK, 2011; NARR, 2008; TRANSLER; REITSMA, 2005; WANG et al., 2008) permitem
afirmar que não é impossível que sujeitos surdos desenvolvam CF. Esses mesmos trabalhos,
no entanto, revelam também de forma consensual que as habilidades de CF desenvolvidas por
esses sujeitos normalmente ficam bastante abaixo das desenvolvidas por ouvintes. Seria o
caso, então, de se acreditar, que mesmo com baixos níveis de CF, o aprendiz surdo
conseguiria lidar com a etapa de reconhecimento das palavras? Há estudos cujos resultados
alicerçam essa perspectiva (TRANSLER E REITSMA, 2005; DYER et al. 2003; HANSON;
FOWLER, 1987), mas há também os que a refutam (BEECH E HARRIS, 1997; HARRIS E
MORENO, 2004; KOO et al., 2008; ALVARADO, PUENTE E HERRERA, 2008;
GRAVENSTEDE, 2009; MILLER, 2010).
Além disso, nos estudos considerados, não há consenso quanto ao desenvolvimento da
CF por meio apenas do contato com a língua oral na sua interação com a escrita. Koo et al.
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(2008) 7 e Hanson e Fowler (1987) relatam que a experiência com a língua oral, mesmo da
perspectiva meramente articulatória (recepção via leitura labial e produção), impacta
positivamente o desenvolvimento da CF. Já Beech; Harris (1997), Dyer et al. (2003),
Gravenstede (2009) e Miller (2010) reportam que o uso da língua oral como meio
preponderante de comunicação não representa vantagem para o desenvolvimento da CF.
Outro argumento desfavorável à visão de que o reconhecimento de palavras seja possível
apenas por meio de rota fonológica advém de pesquisas que reportam que muitos surdos que
se saem bem em testes de reconhecimento de palavras ou de compreensão leitora ficam
abaixo do esperado nas medidas de CF (cf. Beech; Harris, 1997; Dyer et al., 2003; Harris;
Moreno, 2004; Gravenstede, 2009; Kool et al. 2008; Narr, 2008; Miller, 2010). Entretanto,
não se pode deixar de considerar que esses mesmos sujeitos, quando têm seu desempenho em
testes de reconhecimento de palavras e de compreensão leitora comparado ao de ouvintes,
apresentam níveis frequentemente inferiores. Isso sugere que o leitor surdo não pode operar
sobre a escrita exatamente da mesma forma que o leitor ouvinte. Ademais, acessar textos
escritos pela rota fonológica só faz sentido quando se pressupõe que o leitor surdo detém
representações fonológicas das palavras (HANSON; FOWLER, 1987; LUETKESTAHLMAN; NIELSEN, 2003; DYER ET AL., 2003; TRANSLER E REITSMA, 2005 e
NARR, 2008), as quais estariam disponíveis para o sujeito apenas mediante experiência
prévia com a língua oral, seja por meio de terapia de fala, Comunicação Total ou de sistemas
que mapeiam a estrutura fonológica da língua.
O ensino da leitura a surdos muda e não muda
Em relação ao posicionamento anterior, esta visão mantém o pressuposto de que o
desenvolvimento da CF é condição necessária para que o estudante surdo progrida na
aprendizagem da leitura. O que muda são os meios considerados para que o surdo desenvolva
habilidades de CF, entre eles o mais citado é o uso do Cued Speech. Trata-se de um meio de
comunicação desenvolvido para “codificar” visualmente a estrutura fonológica das línguas
orais (ALLEN ET AL., 2009; KOO ET AL., 2008; LASASSO; METZGER, 1998; LUETKESTAHLMAN; NIELSEN, 2003). Por meio de diferentes configurações de mão realizadas em
pontos distintos no rosto durante a produção da fala, acredita-se que é possível fornecer ao
surdo informações fonológicas mais precisas do que as disponíveis apenas pelo treino em
leitura labial e tratamento de fala. Segundo os defensores do Cued Speech, ele facilita o
acesso à língua falada, permitindo que o surdo construa o conhecimento implícito necessário
ao processamento da palavra escrita: representações lexicais armazenadas fonologicamente.
Embora a maior parte dos trabalhos a que tive acesso não discuta a partir de quando tal
sistema deve ser usado com a criança surda, é de se supor que ele necessite ser adquirido pela
criança em etapa anterior à da alfabetização, posto se tratar de um meio de comunicação cujo
7

Esse trabalho também indica o Cued Speech como meio de se promover a CF, opção não considerada neste
momento em virtude do recorte de exposição adotado neste artigo.
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objetivo é possibilitar o desenvolvimento natural da língua codificada. Isso diz respeito ainda ao
tempo requerido para que o sujeito possa desenvolver competência linguística a partir do input
recebido. Ou seja, para que resulte eficaz, o Cued Speech deve ser empregado tanto quanto
possível (em casa e na escola) e o mais cedo possível (de preferência, desde o nascimento).
Diferentemente de abordagens estritamente orais, os adeptos desse meio de comunicação
acreditam que a criança surda deve ser exposta também à língua de sinais. Estudos interessados
em discutir as habilidades fonológicas de crianças que utilizam esse sistema (cf. Allen et al., 2009;
Koo et al., 2008; Lasasso; Metzger, 1998; Luetke-Stahlman e Nielsen, 2003; Wang et al., 2008)
reportam que elas apresentam resultados melhores do que os obtidos com os métodos tradicionais
de oralização e equiparáveis às medidas apresentadas por crianças ouvintes.
É de se observar, entretanto, que o Cued Speech, de acordo com Lasasso e Metzger
(1998), não tem sido efetivo para alguns indivíduos surdos, o que leva as autoras a afirmarem
que mais pesquisas precisam ser conduzidas para que se possa determinar para quais crianças
surdas o Cued Speech é eficaz e por que razão. Não obstante, em estudo mais recente, Koo et
al. (2008) relatam que os usuários do Cued Speech não apresentaram níveis de CF diferentes
dos de surdos oralizados, levando os pesquisadores a assumir que a representação fonológica
do inglês também pode ser obtida sem o uso dele. Ademais, no Brasil, esse recurso não é
conhecido. O mesmo desconhecimento se verifica em relação ao Visual Phonics. Ferramenta
de ensino cujo propósito é, conforme Allen et al. (2009), Lasasso e Metzger (1998) e Narr
(2008), fomentar o desenvolvimento de habilidades de CF e sua aplicação à etapa de
decodificação do texto escrito. Não há, contudo, muitos estudos que demonstrem sua eficácia
ou descrevam seu uso, segundo Narr (2008). Na investigação conduzida por essa autora, em
que o objetivo era avaliar a correlação entre o ensino do Visual Phonics, o desempenho nas
tarefas de CF e a habilidade de decodificação, não se encontraram evidências em favor da
hipótese de que o tempo de instrução nesse sistema impacta o desenvolvimento da habilidade
de decodificação, a despeito de que os níveis de CF tenham demonstrado correlação com o
tempo de instrução no Visual Phonics. Além disso, o uso dessa ferramenta instrucional
fornece ao aluno apenas um meio de associar um estímulo gráfico, a letra, a uma dada
combinação de mão que é, também, uma representação visual de algo de que o surdo pode
não dispor: conhecimento prévio da língua oral.
O ensino da leitura a surdos muda
Nessa perspectiva, a CF é vista como irrelevante e assume-se que a etapa de acesso ao
código se dá por vias visuais. Argumentos para esse posicionamento derivam de pesquisas
como a de Alvarado; Puente; Herrera (2008), que trazem à tona dados que sugerem que,
devido à natureza visuo-espacial de sua língua natural, indivíduos privados da audição lidam
melhor com representações e codificações visuais. Tal achado é verificado em trabalhos que
atestam, por exemplo, que os aprendizes surdos realizam a etapa de reconhecimento de
palavras sem recorrer a estratégias sublexicais de decifração, valendo-se do acesso direto ao
código (BEECH; HARRIS, 1997); ou em pesquisas que apontam a consciência ortográfica
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(CO) aliada à habilidade de soletração manual como a estratégia empregada para que o surdo
acesse o código escrito (cf. Allen et al., 2009; Alvarado; Puente; Herrera, 2008; Koo et al.,
2008; Harris; Moreno, 2008; Miller, 2010). Em ambos os casos, se a criança não tiver
domínio da língua oral, é preciso ensinar ao aprendiz qual(s) significado(s) aquela
palavra/sequência ortográfica representa na língua de sinais, situação em que o estudante
aprende a língua à medida que progride no aprendizado da leitura.
Quanto ao papel da CO no desempenho em leitura, Harris e Moreno (2008) e Miller
(2010) afirmam que seus resultados evidenciam que os níveis de CO se correlacionam
significativamente com a habilidade de leitura e apresentam aumento proporcional conforme a
progressão do nível de leitura do sujeito. Ainda argumentando em favor da prevalência da CO
sobre a CF no processo de decifração da escrita por surdos, Miller (2010) salienta que,
enquanto a CO aumenta com o avanço dos anos de escolarização, o mesmo não se dá com a
CF, o que leva o autor a sustentar o papel da CF no desenvolvimento da consciência
ortográfica como irrelevante. Nesse ponto, é importante registrar que também a compreensão
leitora é incrementada com o avanço dos anos de escolarização. Com isso, o pesquisador
conclui que a CO desempenha um papel central na etapa de acesso ao código, posto que ela
forneceria uma base sólida sobre a qual os surdos adquirem o conhecimento ortográfico usado
para fazer a mediação entre a palavra escrita e o seu significado. O incremento da CO parece
ser dependente do domínio da língua de sinais e da datilologia, conforme revelam os dados de
Harris e Moreno (2008) e Miller (2010).
A relevância do domínio da língua de sinais para a aprendizagem da leitura é atestada
não só por resultados provenientes de pesquisas que sustentam que estratégias visuais são
mais eficientes para o desenvolvimento da habilidade de decodificação (cf. Allen et al., 2009;
Alvarado; Puente; Herrera, 2008; Beech; Harris, 1997; Koo et al., 2008; Harris; Moreno,
2008; Miller, 2010), mas também por estudos cujos dados evidenciam que essa habilidade
está atrelada, também no aprendiz surdo, a estratégias fonológicas (cf. Dyer et al., 2003). Ou
seja, as pesquisas indicam que os surdos que usam língua de sinais costumam sobressair-se
nos testes de compreensão de leitura, já que estes figuraram mais vezes e em maior número,
ao longo dos estudos, como bons leitores. Entretanto, é preciso considerar que as amostras de
sujeitos empregadas em cada estudo são bastante heterogêneas entre si – algumas
contemplavam indivíduos oralizados e sinalizadores, outras apenas sinalizadores, outras
apenas oralizados e algumas sequer explicitavam a língua de comunicação usada pelos
sujeitos – e poucos trabalhos se preocuparam em testar o impacto da modalidade linguística
sobre o desempenho nas tarefas de leitura. Convém ainda observar que mais do que a
modalidade linguística, o fator que se mostrou preponderante para níveis proficientes de
leitura foi a aquisição da língua de sinais desde a mais tenra idade – surdos filhos de pais
surdos. Logo, uma das preocupações do educador deve ser se seu estudante adquiriu a
linguagem em idade adequada. No Brasil, muitas crianças surdas chegam à escola sem fazer
uso pleno de uma língua, seja ela oral, seja ela visual.
O papel decisivo da competência linguística no aprendizado da leitura já foi tratado
anteriormente neste trabalho no que concerne à criança ouvinte. No caso da criança surda,
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entretanto, é de se perguntar como a competência em língua de sinais sustenta o aprendizado e
o desenvolvimento da competência leitora de uma língua que, na maioria das vezes, ela não
conhece. A resposta a essa pergunta ainda encontra-se em formulação, posto que alguns dos
estudos aqui citados (cf. Alavarado; Puente; Herrera; 2008, Beech; Harris, 1997; Miller,
2010) advertem se tratar de uma relação complexa, cujo estudo detalhado está ainda por fazer.
O que se costuma levantar como hipótese é que habilidades metacognitivas relacionadas à
memória de trabalho (ALLEN et al., 2009), o apoio na soletração manual para o
desenvolvimento de CO (ALAVARADO; PUENTE; HERRERA; 2008; MILLER, 2010),
bem como o acesso a conhecimentos gerais e específicos (ALLEN et al., 2009), possível
apenas quando a criança partilha da mesma língua de comunicação de sua família, são fatores
relevantes para o alcance da leitura proficiente que só entram em cena quando o indivíduo
passa por um processo de aquisição de linguagem apropriado.
Como desvantagem desse posicionamento, é preciso ressaltar que os seus defensores não
discutem o problema de como o aprendiz poderá reconhecer palavras que nunca viu escritas
anteriormente. Nada dizem sobre quão limitado esse recurso pode ser, visto que ele não permite
operar sobre o código, requerendo do aprendiz a memorização de milhares de sequências de
letras/palavras associadas a sinais da língua visual da criança. O obstáculo que tal problema
representa ao alcance da competência leitora é gigantesco, porque proíbe a automatização da
etapa de decifração, condição necessária para que o aparato cognitivo do leitor possa lidar com
demandas cuja possibilidade de automatização é inferior ou inexistente em relação à decifração.
Dito de outra forma, o uso de estratégias visuais de reconhecimento de palavra pode representar
uma sobrecarga cognitiva de maneira tal que leve ao decaimento de todas as etapas subsequentes
do processamento da leitura. Isso é o que se constata entre leitores ouvintes. A pergunta que vem
à tona é se, e em que medida, tal dificuldade pode ser compensada pela cognição da criança surda.
Esse é outro aspecto ao qual pesquisas futuras devem se dedicar.
Considerações finais
Por meio da análise acerca da controvérsia sobre o papel da CF na aprendizagem inicial da
leitura – alfabetização -, este trabalho chegou a três posicionamentos teóricos de ensino de leitura a
surdos. O confronto entre os argumentos empregados em cada perspectiva, bem como a
consideração de como a natureza do sistema de escrita pré-delimita a maneira de ensiná-lo, aponta
para a consideração de que nenhum dos três posicionamentos dá conta de equacionar de modo
satisfatório as características do aprendiz, as do objeto de ensino e as do processo de aprendizagem.
Resta, então, a estudos futuros investigar se alguma das três possibilidades teóricometodológicas apontadas aqui pode levar a melhores resultados práticos no ensino da leitura a
surdos. Depende disso a realização do intento de formar surdos que possam ser considerados
letrados e, por isso, capazes de lidar com práticas sociais que requerem o domínio da
modalidade escrita da linguagem verbal oral.
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DESLUGAR-REITORIA – VARIAÇÕES EM VÍDEO
Cristiano Barbosa 1
Ludmila dos Santos 2
Wenceslao M. Oliveira Jr. 3
A câmera percorre um labirinto com colchões, cortinas de cartazes, impressora de
poesias, chuveiro hidrante, tranças de cabelo, trancas de fita crepe, tramas entre acordes,
cantos e batuques, telhado palco. Um lugar-vídeo criado nas e pelas imagens.
Em outubro de 2013, alunos da Universidade Estadual de Campinas ocuparam sua
Reitoria em protesto contra a nova política de segurança do campus, que permitiria o
patrulhamento pela Polícia Militar.
Na época, nos reuníamos no Laboratório de Estudos Audiovisuais-OLHO da Faculdade
de Educação/Unicamp, discutindo as imagens produzidas pelas manifestações de rua por todo
o Brasil. Buscávamos compreender como imagens produzidas pelos manifestantes e por
canais de comunicação alternativos ligados a eles – por exemplo, a Mídia Ninja – produziam
outras estéticas videográficas que contestavam politicamente a cobertura dos veículos de
comunicação dominantes, criando outros sentidos para os protestos e para o espaço junto a
essas imagens.
Deparámo-nos com a oportunidade de criarmos imagens que pudessem expressar, na
experimentação da linguagem audiovisual, outros sentidos espaciais proliferados pela
ocupação da reitoria. As reivindicações em si dos ocupantes não foram nosso foco de
interesse, mas suas ações no espaço. Como aquele lugar se fez outro nas torções nele
efetivadas pela necessidade de ali viver noite e dia? Que outras potencialidades de vida 4
vieram habitar ali?
Um lugar oscilante e provisório onde relações foram inventadas através de novas
conexões entre os corpos humanos e inumanos que ali já estavam e os que foram parar ali.
Lugar como eventualidade, “uma constelação de processos, em vez de uma coisa” (MASSEY,
2012, p.203), copresença de múltiplas trajetórias e histórias-até-agora, sempre aberto a novas
negociações 5 e novos devires.
Para nós, os estudantes experimentavam inventar outros limites para a vida naquele
lugar; ali compuseram outras negociações espaciais, extraindo do lugar seus próprios
deslimites ao forçá-lo a ser outro desde dentro de si mesmo.

1

Doutorando em Educação/Unicamp; Bolsista FAPESP/Capes PDSE; Campinas, SP. cristiano@moinho.com.br
Mestre em Gestão Agroambiental/IAC; Professora de Geografia; Campinas, SP. ludmila.sarraipa@gmail.com
3
Doutor em Educação; Professor na Faculdade de Educação/Unicamp; Campinas, SP. wenceslao.oliveira@gmail.com
4
Vida como aquilo que se desdobra de si mesma, que está sempre a transformar-se através/com novas conexões
e vizinhanças que se fazem.
5
“[...] o que é especial sobre o lugar é, precisamente, esse acabar juntos, o inevitável desafio de negociar um
aqui-e-agora (ele mesmo extraído de uma história de uma geografia de “entãos” e “lás”), e a negociação que
deve acontecer dentro e entre ambos, o humano e não-humano” (MASSEY, 2012, p.203).
2
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O procedimento que acordamos no grupo OLHO para captarmos as imagens foi
negociá-las com os estudantes do movimento de ocupação. Para além de serem nossos guias
naquele local, eles seriam um de nossos intercessores 6.
Uma vez no local 7 ocupado, entramos em contato com a Comissão de Comunicação da
Ocupação, explicamos nossas intenções e aguardamos o aval dos estudantes para adentrarmos
ali com as câmeras. Para que se tornassem nossos intercessores na exploração dos deslimites
que estavam extraindo dali, pedimos que indicassem o que, quem e como filmar.
Estávamos abertos para o inesperado e queríamos ser inicialmente guiados pelos corpos
que ali efetuavam novos devires. Nos encontros, capturamos imagens que afloraram no entre
câmera, filmadores e locais ocupados. Também criamos nossas próprias imagens, com o
cuidado de não identificar os manifestantes. Além disso, nos comprometemos apresentar-lhes
o vídeo finalizado antes de divulgá-lo.
Assim, enquadramentos, posições e movimentos de câmera, captação de som e
entrevistas se processaram de forma aberta, sem roteiro prévio; as imagens emergiram nas
negociações e encontros com e no local, resultando em dois pequenos vídeos 8, cujo processo
de montagem envolveu ampla discussão no grupo de pesquisa. Pensamos coletivamente o
tempo e a sequência dos planos, os filtros de imagens e a manipulação do som, bem como os
títulos e frases.
Escrevemos a seguir a partir das imagens dos dois vídeos, apontando nelas onde
entendemos que a linguagem audiovisual – outra intercessora – teve potência de provocar
devires nos lugares e aprendizagens espaciais outras.
É brincar de castelinho. É um monte de gente, com um monte de sonho e
colocar na prática, pegar o castelo do rei e transformar no castelo dos
estudantes. Transformar uma sala, que era só uma sala, num quarto, num QG
de comunicação. A gente criou uma cidade aqui dentro. (Aluno
manifestante)

Essa frase é parte da fala de um aluno ocupante e aparece num dos vídeos. Assim como
ela, todos os sons e imagens existentes nos vídeos foram capturados no local ocupado, sendo
por nós entendidos como forças configuradoras de um espaço oscilante e provisório. Um
lugar em desfazimento, cujas formas e objetos forçam os corpos a inventar novas funções e
usos para tais formas e objetos.
6

“A Criação são os intercessores. Sem eles não há obra. Podem ser pessoas [...] mas também coisas, plantas, até
animais, como em Castañeda. Fictícios ou reais, animais ou inanimados, é preciso fabricar seus próprios
intercessores” (Deleuze 1992, p.156).
7
Usaremos a palavra local quando estivermos nos referindo exclusivamente ao espaço extensivo – mapeável – e
a palavra lugar quando nos referirmos ao espaço intensivo, configurado nas próprias negociações entre formas e
forças humanas e inumanas, sendo ele aberto, em devir.
8
Vídeo 1: Habitar em si https://www.youtube.com/watch?v=mOD7HOvjwXA e vídeo 2: Trancas Tranças
Tramas https://www.youtube.com/watch?v=d9YAYq4qdjQ.
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Buscamos fazer os vídeos funcionarem como outros desfazimentos, instalando outros
vãos onde as imagens e sons não se sustentassem em significados fixos, únicos, mas se
abrissem para pensamentos heterogêneos. Se a ocupação instalou na Reitoria uma nova
produtividade de vida naquele local, deslugarizando-o, nossos vídeos buscaram também ser
produtivos de mais vida àquele espaço através das imagens e sons. Daí a ausência de título no
início; qualquer um que colocássemos direcionaria as miradas.
Como nos repentes, o vídeo 1 se fez como desafio: os devires do lugar, muitas vezes
materializados em chão, árvores e construções, apareceriam nas pessoas: lugar-gente. Como
expressar a espera das decisões nos âmbitos administrativos, as mídias alternativas e a
veiculação tida como legítima, o habitar não só uma área, mas intencionalidades, a difusão na
infusão de ideais e atenções desatentas? Falas sobre a boniteza das imagens e buscas de fazer
vídeo, um deslugar habitado por dançarinos, cantores, pintores e alunos; eles deveriam
protagonizar o vídeo, desviando-o do modo usual de estabelecer-se um lugar.
Objetos em... - outras composições - mesmas composições. Estas frases abrem os
primeiros planos do vídeo 2. Elas encaminham a mirada para nosso intercessor políticoacadêmico – a invenção de pensamentos espaciais através do vídeo. Frases que agenciam
outros sentidos para os objetos filmados. Que variações esses objetos sofreram ao se verem
sob as forças de outros corpos?
Em um dos planos filmados, a impressora imprime poemas, sendo arrastada da função
administrativa para uma função poética. Que nova política espacial se traça nessa composição
outra? Os objetivos políticos coletivos não tamponam a criatividade que ali continua a fluir?
Os corpos manifestantes então se tornam mais vivos justamente por encontrar ali vazão para
as sensações singulares que atravessam pensamentos e gestos coletivos 9?
Enquadramentos em câmera fixa fazem emergir velocidades e intensidades múltiplas
entre humanos e não-humanos: pipoca no fogão, bule de café, conversas fora do quadro,
braços, pernas, torneira a negociar em plenárias. Enquadramentos a indicar as negociações
que buscam criar ali um novo lugar, diante das significações impostas pelas relações sociais e
ambientais antes estabelecidas, de modo que aquele novo conjunto de histórias-até-aqui
conviva em novas composições. Objetos de cozinha e escritório forçados a novos usos e
vizinhanças, como em varais e frases e gestos – que se fazem em meio a normas de república
estudantil e lemas dos direitos afirmativos das minorias.
Histórias-até-agora - devires de um lugar. Essas frases antecedem os últimos planos do
vídeo 2. Explicitamos nelas os intercessores acadêmico-conceituais do vídeo editado, os quais
também agenciam este texto. A conjugação entre histórias-até-agora e devires de um lugar
aponta a imbricação entre a coetaneidade de variadas trajetórias que fazem do espaço uma
multiplicidade e os devires agenciados por elas em um local, fazendo dele um lugar onde
forças copresentes negociam o espaço porvir.

9

Esse atritar de práticas artísticas também compõe o vídeo 1, tendo mesmo a dança dos corpos como seu mote
principal: reitoria-palco-rua-desfile-pista de dança que conecta ali música, risos, faixas, molejos sensuais.
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Nossa ação criadora desses vídeos busca ser uma intervenção nesses devires espaciais
ao provocar outras possíveis maneiras de habitar – também na imaginação – um lugar. Isso se
dá, sobretudo, na experimentação da linguagem audiovisual: na manipulação das imagens –
alterando cores e luz, apostando em enquadramentos e ângulos inusitados –, nas variações de
áudio – suprimindo/mantendo o som ambiente, explorando entrevistas, cantos e batuques – e,
sobretudo, na montagem, onde experimentamos composições que agenciassem outros olhares
e sensações ao lugar-reitoria criado nos vídeos.
Referências
DELEUZE, G. Conversações. Trad. Peter Pál Pelbart. São Paulo: Ed. 34,1992.
MASSEY, D. Pelo espaço: uma nova política da espacialidade. Trad: Hilda Pareto Maciel,
Rogério Haesbaert. 3 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012.
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O ESPAÇO SAGRADO EM AS CRÔNICAS DE NÁRNIA: O LEÃO, A
FEITICEIRA E O GUARDA-ROUPA DE C. S. LEWIS
Cristiano Camilo Lopes
C. S. Lewis foi professor de literatura medieval em Oxford e em Cambridge e na época
da criação das Crônicas de Nárnia, ele hospedava crianças, que haviam sido deportadas de
Londres (por causa da II Guerra Mundial).
Acredita-se que por essa convivência, Lewis se viu inspirado na criação da obra em
questão. Nela o autor conta a estória de quatro irmãos (Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia) que
descobrem um mundo mágico (Nárnia) através de um guarda-roupa.
Lúcia foi a primeira criança a entrar em Nárnia e, quando lá estava, teve a descoberta do
transcendente. Ao conversar com o fauno Sr. Tumnus, Lúcia vê-se entretida e extasiada com a
alegria presente em Nárnia: “A melodia dava a Lúcia vontade de rir e chorar, de dançar e
dormir, tudo ao mesmo tempo. Passaram-se horas talvez, até que ela deu por si [...]” (LEWIS,
1997, p. 23) 1.
A menina e seus irmãos viveram no período da II Guerra Mundial, isso fez com que ela
e os seus se retirassem para um lugar distante, longe da família, dos pais, e, portanto, sem
norteamento nem direção. Contudo, quando Lúcia atravessa o guarda-roupa e transcende para
o mundo de Nárnia, ela tem o desejo de compartilhar com seus irmãos sua descoberta. Para
ela, a nova experiência com a alegria tornou-se realidade, fornecendo-lhe um centro, um
ponto fixo, ou seja, um lugar sagrado. Peter J. Schakel (2005, p. 40) 2 acrescenta:
Da Blitz e de uma casa estranha em nosso mundo, Lúcia tropeça
inesperadamente em um mundo encantado Outro-mundo. Tendo em vista
que a fantasia comumente faz uso de algo ordinário, como uma porta, um
portal, uma entrada para um mundo extraordinário além dela, Lúcia entra em
um guarda-roupa aparentemente ordinário para cheirar e sentir casacos de
pele encontrados nele, mas encontra além de casacos ordinários algo
extraordinário: um mundo diferente, um lugar estranho e maravilhoso além
do que ela pudesse ter imaginado ou sonhado. (tradução nossa)

Contudo, ao contar tal situação para seus irmãos, Lúcia sofreu oposição:
[...] é um guarda-roupa mágico. Lá dentro tem um bosque e está nevando.
Tem um fauno [...] o nome da terra é Nárnia. Se quiserem vamos ver [...]
1

And the tune he palyed made Lucy want to cry and laugh and dance and go to sleep all at the same time. It
must have been hours later when she shook herself […]
2
“From the Blitz and a strange house in our world, Lucy stumbles unexpectedly into an enchanted Other-world.
In line a door, as a portal, or entrance, to the extraordinary world beyond it, Lucy steps into an ordinary-looking
wardrobe to smell and feel the fur coats in it, but finds beyond the ordinary coats something extraordinary: a
different world, a strange and wonderful place beyond anything she could have imagined or dreamt of.”
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Lúcia gostava de falar a verdade, e tinha certeza de que não estava enganada.
(LEWIS, 1997, p. 32) 3

Lúcia começa a descrição a partir do próprio portal. Trata-se de um “guarda-roupa
mágico”. O uso do adjetivo “mágico” remete ao domínio do imaginário, daquilo que foge da
realidade concreta. Há, portanto, a configuração do profano com o sagrado, do concreto com
o abstrato — é Nárnia. Contudo, a realidade (do novo espaço) é reforçada pela descrença dos
irmãos de Lúcia. Para ela, Nárnia é real e lhe fornece um contato até então não vivido.
Passado algum tempo, quando os irmãos puderam confirmar a realidade de Lúcia e,
portanto tiveram também a experiência de estar em Nárnia, as crianças ansiavam encontrar
Aslam, o grande rei, o Leão-criador de Nárnia. A presença de Aslam nesse espaço estabelece
a identificação da pessoa com o lugar: para eles, estar em Nárnia era estar com Aslam e estar
com Aslam era estar em segurança.
O desejo de ir para Nárnia e encontrar Aslam evidencia também a experiência com o
sagrado em seu espaço. Lewis considerava a emoção do espanto como próxima ao medo,
contudo este não implicava perigo:
Quando o ser humano passa do medo físico para o horror e o assombro, ele
claramente dá um salto, e apreende algo que jamais poderia ser ensinado,
como no caso do perigo, por meio dos fatos físicos e das deduções lógicas
provenientes destes [...] devemos insistir em que o horror e o assombro se
acham numa dimensão distinta do medo. (LEWIS, 2006, p. 25)

Assim, essa era a sensação das crianças, ao ouvir o nome de Aslam em Nárnia, cada
uma sentia algo pular em seu interior. Susana sentia como se algum cheiro agradável ou
alguma melodia maravilhosa tivesse acabado de pairar ao seu lado. E Lúcia teve a sensação
de prazer comparada a sair de férias ou a sensação do início do verão:
Quem nunca esteve em Nárnia há de achar que uma coisa não pode ser boa e
aterrorizante ao mesmo tempo. Os meninos entenderam logo. Pois, quando
tentaram olhar para Aslam de frente, só conseguiram ver de relance a juba de
ouro e uns grandes olhos, régios, soleníssimos, esmagadores. Depois, não
tiveram mais forças para olhar e começaram a tremer como varas verdes [...]
a voz, profunda e generosa, teve o efeito e um calmante. Ficaram alegres e
animados, não mais perturbados por estarem ali sem dizer uma palavra.
(LEWIS, 1997, p. 123 s) 4

It’s―it’s a magic wardrobe. There’s a wood inside it, and it’s snowing, and there’s a Faun and Witch and it’s
called Narnia; come and see.
4
People who have not been in Narnia sometimes think that a thing cannot be good and terrible at the same time.
If the children had ever thought so, they were cured of it now. For when they tried to look at Aslan’s face they
just caught a glimpse of the golden mane and the great, royal, solemn, overwhelming eyes; and then they found
3
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A experiência com o espaço sagrado transformou a vida das crianças, na obra de Lewis.
Eles cresceram e mudaram com o passar do tempo na nova terra. Mais do que isso, o espaço
sagrado despertou vocações, forneceu habilidades e, por fim, possibilitou a formação do ser:
Pedro ficou um homem alto e parrudo: foi chamado Pedro, o Magnífico.
Susana virou uma mulher alta e esbelta, de cabelos negros que chegavam
quase aos pés. Foi chamada Susana, a Gentil. Edmundo era mais grave e
calado do que Pedro, muito sábio nos conselhos de Estado. E foi chamado de
Edmundo, o Justo. Lúcia, esta continuou sempre com os mesmos cabelos
dourados e a mesma alegria, e todos os príncipes desejavam que ela fosse
rainha. E foi chama de Lúcia, a Destemida. (LEWIS, 1997, p. 175) 5

Notemos a configuração dos nomes. A cada uma das personagens é acrescentado um título
a partir da nova realidade vivida em Nárnia (espaço sagrado). Adjetivos substantivados qualificam
as personagens, atribuindo-lhes um atributo que se lhes torna inerente no encontro com o espaço
sagrado. Por meio dessa experiência, cada uma delas vivencia uma nova identidade, não despida
de suas marcas originais. Continuam Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia, mas agora se revestem de
uma aura sagrada. Em outras palavras, o sagrado intervém no profano, promovendo a formação
integral do ser. Nova identidade e nova realidade. O espaço sagrado transformou a vida de tal
maneira que a fantasia e a imaginação se tornaram portal de encontro consigo mesmo. Quanto aos
medos, incertezas e assombros da lembrança do espaço profano, tornaram-se para eles o irreal:
“Assim viveram em grande alegria. Só lembravam a vida neste mundo de cá como quem se
lembra de um sonho.” (LEWIS, 1997, p. 176)6
Referências
LEWIS, C. S. Crônicas de Nárnia: o leão, a feiticeira e o guarda-roupa. Trad. Paulo Mendes
Campos. São Paulo: Martins Fontes, 1997, p. 23.
______. O Problema do Sofrimento. Trad. Alípio Franca. São Paulo: Ed. Vida, 2006, p. 25.
SCHAKEL, Peter J. The way into narnia Michigan, Eerfmans, 2005, p. 40.

they couldn’t look at him and went all trembly […] His voice was deep and rich and somehow took the fidgets
out of them. They now felt glad and quiet and it didn’t seem awkward to them to stand and say nothing.
5
And Peter became a tall and deep-chested man and a great warrior, and He was called King Peter the
Magnificient. And Susan grew into a tall and gracious woman with black hair that fell almost to her feet and the
kings of the countries beyond the sea began to send ambassadors asking for her hand in marriage. And she was
called Susan the Gentle. Edmund was a graver and quieter man than Peter, and great in council and judgment.
He was called King Edmund the Just. But as for Lucy, she was always gay and golden-haired, and all princes in
those parts desired her to be their Queen, and her own people called her Queen Lucy the Valiant.
6
So they lived in great joy and if ever they remembered their life in this world it was only as one remembers a dream.

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

854

OS MOVIMENTOS COTIDIANOS DA ESCOLA: SOBRE O PROJETO
“CAIXA LITERÁRIA”
Cristina Lens Bastos de Vargas 1
Jaqueline Ramalho Nogueira Santos 2
Marilene Dilem da Silva 3
Introdução
Nosso estudo se pauta em problematizar os usos que as escolas fazem da proposta e
referencial curricular da SEME 4, durante a pesquisa ficamos atentas a diferentes momentos
vividos especificamente na EMEB Valdir Freitas 5, a fim de perceber as pistas que os sujeitos
praticantes nos davam referente aos usos das propostas e as atitudes deles em relação aos
documentos enviados pela SEME.
Obviamente não podemos negar que cada pessoa inventa e reinventa seu fazer, com ou
sem propostas formais. Mesmo considerando a necessidade desses documentos, vemos que
algumas vezes eles são vistos como desprovidos de propostas coerentes e encarados como
discrepantes e sujeitos a engavetamento.
Nesse inventar e reinventar que a fantasia, leitura e literatura vão tecendo espaços do
projeto “Caixa Literária”, organizado por uma professora do 1º ano do ensino fundamental,
que vê a emoção e beleza no trabalho cotidiano com a literatura infantil.
Produzindo sentidos e potencializando a vida
Os movimentos cotidianos vividos pela escola estão sempre nos apontando, como
afirma Ferraço (2008, p. 106), “[...] para a necessidade de se superar as tradicionais amarras
conceituais e metodológicas produzidas pelo paradigma da ciência moderna na educação”. A
decisão de realizar a pesquisa nessa escola se deu por vários motivos os quais consideramos
fundamentais de serem abordados nesta pesquisa. Primeiramente, é uma escola que remete as
1

Mestra pela UFES, integrante do Grupo de Pesquisa Currículo, Cotidiano, Culturas e Redes de Conhecimento
_UFES, Professora e Coordenadora do Curso de Pedagogia do Centro Universitário São Camilo ES, Pedagoga
da Secretaria Municipal de Cachoeiro de itapemirim
2
Mestra, Professora e Coordenadora do Curso de História e Letras – Lingua Portuguesa e Letras-Inglês do
Centro Universitário São Camilo-ES. Professora da rede Estadual de Educação do ES- Cachoeiro de ItapemirimES
3
Mestra pela PUC – MG, Professora e Coordenadora do Curso de Ciência Biológicas do Centro Universitário
São Camilo –ES.
4
SEME – Secretaria Municipal de Educação de Cachoeiro de Itapemirim-ES
5
Escola Municipal de Cachoeiro de Itapemirim- local da pesquisa, utilizaremos o nome verdadeiro da escola,
pois interessa-nos valorizar as invenções que potencializam – conhecimento e a vida no cotidiano dessa escola.
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nossas lembranças de infância, nessa escola, brincamos, sorrimos e choramos, tivemos bons e
maus encontros, “toda aquela infância, que não tive me vem, numa onda de alegria, que não
foi de ninguém. [...]” (Fernando Pessoa). Assim na tentativa de responder as questões que
trazemos nessa pesquisa, apresentamos alguns momentos que a vivenciamos nesse encontro
com os sujeitos praticantes da escola Valdy Freitas que nos ajudaram a produzir sentidos
nessas redes de conhecimento.
Pensando em dar visibilidade ao que é produzido pela escola, aos movimentos que
renovam a escola a cada dia, é que exercitamos um olhar sobre os projetos desenvolvidos na
turma do primeiro ano.
Como nosso estudo se pauta nos usos que os professores e alunos fazem dos textos
curriculares prescritivos oficiais, fixei meu pensamento, aproveitamos cada momento na
escola, na SEME, nos caminhos que transitávamos de lá para cá, em cada aluno que
conversávamos, tentando assim perceber cada possibilidade, cada potência e cada movimento.
Sobre a caixa literária

Em nossa pesquisa tivemos a oportunidade de registrar, conversar, participar de
movimentos e eventos da escola, para isso conforme cita Ferraço (2008, p. 32) “[...]
precisamos nos dispor a vivenciar os diferentes espaçostempos 6 da escola na tentativa de
ampliar tanto os dados como as análises”.
Mesmo com tanto empenho muitas coisas nos escapam, outras nos potencializam e
outras nos deixam “[...] marcas dos cotidianos a serem impressas nos textos que resultarão das
pesquisas. Isso nos leva estar sempre atentos aos limites e possibilidades da pesquisa com o
cotidiano” Ferraço (2008, p. 33).
Como diz Perez (2008, p. 41) “a pesquisa com o cotidiano é uma pesquisa feita de
histórias. Na pesquisa com o cotidiano a prática tem centralidade. Tomar a prática como
centralidade é colocar no centro do debate a experiência do sujeito”. As histórias que
6

Forma de grafar palavras aprendida por Nilda Alves, que propõe a escrita unindo palavras no sentido de buscar
superar as dicotomias herdadas no discurso hegemônico da ciência moderna.
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tentamos narrar aqui são histórias de experiências vividas pelos professores e alunos dessa
EMEB, histórias que desvelam as tecituras das redes de saberesfazeres e as invenções e
reivenções da escola. “[...] Contar história é produzir outra narratividade da vida cotidiana”
(PEREZ, 2008,p. 42)
Apresentarei aqui vozes de alunos e professoras das turmas do primeiro e segundo ano, que
estavam envolvidos no projeto “Caixa Literária”, que nos chamou atenção pelo usos que eles
fazem dos livros de literatura infantil adquiridos pela escola e outros encaminhados pela SEME.
Os sujeitos praticantes das escolas são conscientes de que tem um currículo a seguir, e
que são propostas normatizadoras das atividades pedagógicas, e estão o tempo todo buscando
seguir esse documento, porém cada qual a sua maneira. Isso fica evidenciado quando ouvimos
o seguinte relato da professora do primeiro ano matutuino, idealizadora do projeto:
“Hoje estou trabalhando animais, o plano de ensino que recebi (nesse
momento ela me mostra o plano) me diz que preciso trabalhar animais,
porém vou trabalhar de acordo com a minha vivência, de acordo com o que
faço sempre, sei o que minhas crianças precisam, e elas precisam aprender
ler e escrever. Tem também o fator material (abre o armário e começa a
mostrar os poucos materiais existentes neste armário). Agora o referencial
vindo da SEME nunca vi. Mas também não precisa, você sabe sou
alfabetizadora a muitos anos, meu alunos vão praticamente todos para o 2º
ano lendo”.

Neste momento ela começa a narrar sobre o referido projeto,
Neste ano, como em todos tento fazer algo diferente com os alunos, você lembra
a uns dois anos atrás fizemos o projeto Palco da leitura7, até apresentamos em
eventos da SEME, este os meninos adoraram, liam e declamavam, até roupas os
pais compravam para que seus filhos apresentassem no palco, você lembra? Eu
levava aquele palco em muitos lugares, foi um sucesso. Este ano eu resolvi fazer
o projeto da Caixa Literária.

A professora me convidou a participar do momento de sensibilização do projeto que
aconteceria na sexta-feira próxima, me explica que,
A caixa literária que é composta por uma caixa de papelão muito bem
decorada com livros de literatura infantil. A proposta é que as crianças
levem para casa através de sorteios semanais a caixa com livros escolhidos
por elas, farão a leitura com os pais e contarão em sala o que lerão.
Organizei a caixa em casa escolhi uma bem bonita.
7

A professora menciona um outro projeto que vivenciamos na rede municipal, também idealizado por ela com o
ob
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Na sexta-feira combinada lá estávamos para o momento de sensibilização e início do
projeto, a caixa estava toda embrulhada em papel celofane bem colorida, o intuito segundo a
professora era chamar atenção das crianças e que eles percebessem que era um presente. A
apresentação da caixa foi um momento inesquecível, os olhos deles brilhavam para saber o
que havia na caixa. Todos queriam chegar perto. A professora então, explica todo o
movimento do projeto, como acontecerá, quando e sorteia o primeiro. A aluna sorteada ficou
muito feliz, e segundo a professora essa aluna já sabe ler muito bem.
Certeau (2009, p.46) nos ajuda a pensar, sentir e apresentar essa conversa quando diz
que “muitas práticas cotidianas (falar, ler, circular, fazer compras, preparar refeições etc) são
do tipo tática. E também, de modo mais geral, uma grande parte das maneiras de fazer”.
Ouvimos as crianças que relatam com entusiasmo sobre o projeto,
Nós gostamos de levar a caixa para casa, é muito legal.
Têm muitos livros interessantes eu tenho dificuldades de escolher, às vezes a
tia Claudia me ajuda.
Em casa mamãe me ajuda ler.

Participando desse momento na sexta-feira tive condições de conversar com uma mãe
sobre o que ela achava do projeto,
Considero esse projeto significativo, pois minha filha briga para ser o dia
dela levar a caixa para casa, fica ansiosa até chegar o dia dela. Ela levou os
livros e eu tive que ler todos, só acho que demora pois o rodízio é
complicado, acho que deveria ter mais caixas. (Mãe – estudante de
pedagogia)

Vemos no cotidiano das escolas o professor inventando, criando, reiventando o tempo
todo, tornando o fazer da sala de aula muito comum. As experiências dos professores são
potentes na discussão sobre currículo, penso que muito mais do que definir currículo, muito
mais do que seguir referencial, não que isso não seja importante, são as experiências
organizadas de cada professor, são os múltiplos sentidos que cada um dá ao seu fazer
pedagógico que potencializam esse espaçotempo e fazem a aula dar certo.
Referências
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LICENCIATURA
Cristina Nalon de Araujo 1
Lucinea Aparecida de Rezende 2
Rovilson José da Silva 3
Lemos para nos encontrar, de um modo mais
intenso e críptico do que poderíamos
fazê-lo não fosse a leitura
Harold Bloom

O ser humano está em constante evolução e, assim, apto a aprender enquanto durar seu
ciclo vital, pois é um ser aprendiz no que diz respeito à cultura, ao conhecimento produzido
socialmente. Nesse contexto, a incumbência de formar professores demanda do formador a
compreensão de que formar professores está intrinsecamente aliado à continuidade de sua
formação leitora, pois ler é uma das condições primordiais para a docência, uma vez que em
todas as instâncias de sua prática, o docente utilizar-se-á da leitura para se informar, estudar e
buscar soluções para dilemas pedagógicos que surgem no cotidiano escolar.
Além de sua própria competência como leitor, o docente formará professores, que
continuarão a ter a leitura como um valor a ser conquistado por seus alunos, como um dos
recursos essenciais à formação do ser humano. Assim considerado, a escola torna-se um
espaço privilegiado para o encontro entre o leitor e a leitura, ou seja, “espaço privilegiado em
que deverão ser lançadas as bases para a formação do indivíduo” (COELHO, 2000, p.16-18).
Pressupõe-se que o aluno, ao cursar a graduação, chegue com um determinado nível de
leitura ─ leia com compreensão e crítica ─; entretanto, muitas vezes, nem sempre essa é a
realidade, pois há alunos que têm pouco convívio com o texto escrito, com a regularidade
cotidiana de leitura, o que constitui um desafio para a superação e ampliação de sua
competência leitora.
Nesse quadro, sem fugir de sua responsabilidade formadora, questiona-se o quanto a
universidade, por meio da disciplina de Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa ─
MELP, contribuirá para a formação leitora e escritora de seus futuros formadores de leitores,
conforme apresentado a seguir, nas respostas dos graduandos investigados em duas
universidades, no curso de Pedagogia.

1

Graduação em Pedagogia na Universidade Estadual de Londrina (UEL). Mestranda em Educação na UEL
2013/2014, bolsista pela CAPES. cristina.n.araujo@hotmail.com.
2
Orientadora. Professora Dra. Associada do Departamento de Educação da UEL, com atuação no Programa de
Mestrado em Educação. Londrina PR. lucinea@uel.br
3
Professor Dr. Adjunto da UEL no Curso de Pedagogia. rovilson@uel.br
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Apresentação dos resultados
Apresentamos neste trabalho alguns dados obtidos junto aos alunos do curso de
Pedagogia. Delimitado o estudo, selecionamos duas universidades estaduais do Paraná,
intituladas aqui como Univ. A e Univ. B, onde foram aplicados questionários com duas
turmas de Pedagogia por universidade, compostas de alunos que cursavam o 4º ano, somando
87 participantes.
A fim de se conhecer as ações que o curso de Pedagogia promove visando à formação
em leitura de seus graduandos, questionou-se: De que forma o seu curso de graduação
contribui em sua formação leitora e escritora? Esse questionamento se baseia na
compreensão de que a universidade tem algo a contribuir na formação de leitores e escritores
do século XXI, que além de conviverem envoltos em múltiplas leituras, atuarão na formação
de outros seres humanos no papel de professor.
Os dados obtidos acerca das contribuições do curso nas duas turmas do curso de
Pedagogia da Univ. A são apresentados a seguir, na ordem em que mais aparecerem entre as
respostas. Para os graduandos o curso contribui:
•
•
•
•
•
•
•

Agregando conhecimento e aprendizagem, compreensão, interpretação e expressão;
Por meio do texto acadêmico;
Com a grande quantidade e exigência de leitura;
Com incentivo, indicações e estimulo à leitura;
Propiciando formação leitora crítica;
Por meio da prática de leitura e a reescrita;
Pela leitura ser a base num curso de formação de professores.

As contribuições do curso de Pedagogia da Univ. B para a formação leitora e escritora
dos alunos, segundo estes, são:
•
•
•
•
•
•

A grande quantidade e exigência de leitura;
O aperfeiçoamento das práticas de leitura e escrita;
Por conhecerem diversos autores e obras;
Pela mudança de hábito de leitura por conta do curso;
Com as leituras específicas, para pesquisa e trabalhos;
E pela diversidade dos tipos de textos utilizados;

A partir da linha que vem da análise de conteúdo, pode-se inferir que os dizeres dos
alunos de Pedagogia, das duas instituições, destacam-se em relação à grande quantidade e
exigência de leitura, considerada positivamente para a formação leitora (no sentido de
proporcionalidade: quanto mais eu leio, melhor escrevo, segundo eles), exceto por uma parte
menor, que considera as leituras muito restritas ao curso, deixando a desejar a leitura de
outros gêneros textuais.
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A quantidade de leitura realizada por exigência do curso pode ser uma maneira
significativa para aproximar os alunos das práticas de leitura e ser um passo importante para
avançar a um universo que extrapole o gênero acadêmico, alcançando outros mais. Neste
mesmo sentido, os alunos apontam que o curso agrega conhecimento e possibilita
compreensão, interpretação e expressão, bem como o aperfeiçoamento das práticas de leitura
e escrita, que estão vinculados à quantidade de leitura exigida no curso.
Muitos graduandos destacaram o texto acadêmico como a principal fonte de leitura, no
entanto, enquanto professor, esse profissional será formador de leitores de múltiplas leituras e,
dessa forma, a inserção de leituras outras, quais sejam: literatura, jornais, revistas, música, por
exemplo, certamente viriam ao encontro desse pressuposto, auxiliando na formação de
leitores da palavra e do mundo e dando sustentação para a prática futura do professor.
A formação leitora crítica, também lembrada, é um aspecto importante, que a leitura
pode proporcionar. Atingir essa dimensão é certamente uma meta a ser alcançada na
licenciatura. De acordo com Silva (1998), ensinar a ler criticamente significa dinamizar
situações em que o aluno perceba os dois lados de uma mesma moeda, ou, os múltiplos
lugares ideológico-discursivos, que orientam as vozes dos escritores na produção dos seus
textos.
Dentre as disciplinas presentes no currículo dos cursos de Pedagogia, há uma intitulada
MELP, já mencionada, considerada com destaque neste estudo. Tendo em vista o objetivo de
conhecer melhor as práticas que perpassam essa disciplina, questionamos: Qual a
contribuição da disciplina MELP na sua formação leitora e escritora?
No curso de Pedagogia da Univ. A, a disciplina MELP é intitulada "Didática da Língua
Portuguesa para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental" e se desenvolve na 4º série do
curso, com carga horária de 60 horas teóricas. No curso de Pedagogia da Univ. B, a
disciplina MELP é intitulada "Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa – 1ª a 4ª Séries
do Ensino Fundamental" e se desenvolve na 3º série, com carga horária de 68 horas teóricopráticas.
Frente aos resultados, destaca-se que, nas duas universidades, a maioria dos alunos
considerou que a disciplina foi contribuinte, principalmente com o aperfeiçoamento/aprimoramento
da leitura; com os conhecimentos para a atuação com a Língua Portuguesa (LP) em sala de aula;
com a gramática e interpretação textual; com o papel do professor, algo essencial no trabalho com a
leitura na disciplina; com os significados apreendidos da leitura; com a Literatura e a contação de
história; com reflexão acerca da importância da leitura e escrita para além da decodificação.
Para uma parcela menor dos alunos (9% na Univ. A e 22% na Univ. B), a disciplina
MELP não contribuiu significativamente na formação leitora e escritora, ainda que variem um
pouco os índices. De acordo com alguns alunos que expressaram essa percepção, uma das
causas da pouca contribuição da disciplina estaria na insuficiência da carga horária; um deles
destacou: "Tive uma formação muito básica, o que aprendi sobre a língua portuguesa não é o
suficiente para a atuação" (G2P'B) 4.
4

G2: Graduando nº 2; P': Turma 1 de Pedagogia; B: Universidade B.
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Um graduando destacou o papel do professor como leitor: "Me fez ter vontade de ler
mais e fez com que eu entendesse que uma boa educadora precisa ser uma boa leitora e
escritora, pois se não como ensinar para aos outros?" (G19P'A) 5. Cabe argumentar com
Garcia: “como pode um não-leitor produzir novos leitores?” (GARCIA, 1996, p. 34).
Compreende-se que ensinar leitura e escrita exige atitude responsável do professor em
assumir a leitura como uma prática constante em sua vida pessoal e profissional para que,
como um bom exemplo, propicie aos seus alunos o interesse pela leitura que ele solicita.
Considerações finais
Mediante os dados apresentados cabe dizer que as graduações universitárias continuam
a ser referência na formação leitora e escritora dos seus alunos, por meio da disciplina MELP,
embora haja o apontamento, por parte dos entrevistados, de que ainda há mais a ser feito no
âmbito da disciplina para cumprir esse objetivo.
Assim, considerando-se que a MELP é a única disciplina do curso de Pedagogia voltada
especificamente para a Língua Portuguesa e que o pedagogo, dentre outras funções, será
também alfabetizador e professor de língua materna, vê-se nessa disciplina um especial papel
formativo para os graduandos que irão contribuir na formação de seus futuros alunos, leitores
e escritores e também a necessidade de que seja revisto o currículo do curso frente à lida com
a Língua Portuguesa, que o aluno tem durante o curso e terá como futuro professor.
Referências
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Cristina Rolim Wolffenbüttel 1
Palavra puxa palavra, uma ideia traz outra,
e assim se faz um livro, um governo,
ou uma revolução, alguns dizem que assim é que
a natureza compôs as suas espécies.
Joaquim Maria Machado de Assis

Introdução
Este artigo é um relato do Projeto “A Arte de Ler”, o qual se constitui um conjunto de
ações pedagógico-artísticas interdisciplinares de cunho literário, com vistas à promoção da
leitura.
É desenvolvido pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – com licenciandos
em Artes Visuais, Dança, Música e Teatro – em parceria com as secretarias municipais de
educação de Montenegro e Porto Alegre, bem como com a Secretaria de Estado da Educação
do Rio Grande do Sul.
Tem como abrangência professores, estudantes e comunidades escolares de escolas
públicas das cidades de Montenegro e Porto Alegre. Pretende estabelecer uma articulação
entre as dimensões de ensino, pesquisa e extensão, considerando-se essa indissociabilidade. O
Projeto “A Arte de Ler” fundamenta-se nas perspectivas da importância da leitura em
articulação com as artes.
Leitura: caminho para a construção de conhecimentos
A leitura é o caminho mais importante para se chegar ao conhecimento. Portanto, a
necessidade da familiarização das pessoas com os livros, desde o primeiro ano de vida, é
primordial.
Ninguém nasce um leitor, é preciso aprender a gostar da leitura. O hábito de ler
histórias, por exemplo, ajuda a colocar as crianças em contato com o mundo da leitura,
aumentando seu vocabulário e sequência de ideias. É essencial que a criança cresça em um
ambiente propício à leitura. De nada adiantará os esforços dos pais para que ela goste de
livros se eles jamais leem. Crianças que têm contato com pessoas que leem tendem a adquirir
esse hábito de forma mais natural.
A leitura participa ativamente do processo educativo, sendo importante ser desenvolvida
com base em práticas prazerosas. Por conseguinte, para que se desenvolva o gosto pela
leitura, faz-se necessário que os professores consigam desenvolvê-la como alternativas de
1
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lazer desde a infância. De acordo com Souza (2009), os adultos fazem o papel de
intermediários entre os livros e as crianças. Desse modo, já no ambiente familiar, os pais
como educadores possibilitam o primeiro contato com a leitura que desperta a curiosidade e o
imaginário da criança por meio de contação de histórias. A criança, ao entrar para a escola, e
tendo certa familiaridade com o livro, potencializará o trabalho dos professores e
bibliotecários, que passarão a ser também responsáveis pelo processo de formação de leitores
(SOUZA, 2009). Todavia, nem sempre é possível que, nos lares, os estudantes tenham este
contato inicial com a leitura. Hoffmann (1996) enfatiza a importância da leitura. Para a autora,
ensinar a gostar de ler deve ser a preocupação de todos os educadores que,
em nossa sociedade se dão conta de que a alfabetização não pode ser uma
atividade apenas mecânica e didática desligada do contexto cultural e das
motivações mais profundas que o ato de ler pode despertar no eventual ou
potencial leitor, em especial na criança. (HOFFMANN, 1996, p.19).

É preciso estimular a leitura de maneira cuidadosa e organizada, sendo um importante
papel da escola o trabalho com a apropriação da leitura.
As artes e sua inserção na escola
Os conceitos de arte e de ensino-aprendizagem da arte têm-se transformado ao longo do
processo histórico e, nesse percurso, ambos passaram e passam por momentos, muitas vezes,
semelhantes.
Barbosa, Eisner e Ott (1998) explicam que "a arte nos faz empregar nossas mais sutis
formas de percepção e contribui para o desenvolvimento de algumas de nossas mais
complexas habilidades cognitivas" (p. 90). Os autores apontam especialmente para a
importância da cognição, dessa habilidade do pensamento tão pouco compreendida no ensino
modernista e bastante difundida na educação da arte, no contexto contemporâneo e para além
desse, na pós-modernidade.
Saber desvelar o que na arte está contido, experimentando o ato de ler, decodificar a
gramática visual, corporal e sonora, transpô-la para o mundo real e imagético é acima de tudo
compreender os signos do mundo presente. É também aprender arte e na arte, apropriando-se
tanto dos aspectos cognitivos como dos sensíveis, pois "as obras de arte falam o inefável,
cultivam a sensibilidade, para que o sutil possa ser visto, o secreto desvelado. Em resumo, a
arte nos ajuda a conhecer o que não podemos articular” (BARBOSA, EISNER, OTT, 1998, p.
90). Nesta perspectiva "a arte pode assumir diversos significados em suas várias dimensões,
mas como conhecimento proporciona meios para a compreensão do pensamento e das
expressões de uma cultura" (BARBOSA, EISNER, OTT, 1998, p. 111).
Trabalhar com arte na educação possibilita improvisar, transformar, ir além da
superficialidade e entrelaçar os conhecimentos. Enfim, pode-se entrar no terreno criativo da
condição humana. Esta manifestação dinâmica confere às artes uma importância que vai além
de uma disciplina escolar, pois é produto íntimo da formação humana. O sujeito percebe a
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sensibilidade da humanidade quando tem a Arte como algo significativo em sua educação. A
arte tem uma grande importância na educação e, em geral, tem função indispensável na vida
das pessoas desde o início das civilizações, tornando-se um fator essencial de humanização.
Para Martins, Picosque e Guerra (1998), “cada um de nós, combinando percepção,
imaginação, repertório cultural e histórico, lê o mundo e o reapresenta à sua maneira, sob o
seu ponto de vista, utilizando formas, cores, sons, movimentos, ritmo, cenário” (p.57). Fusari
e Ferraz (1999) complementam a análise, explicando que a “arte se constitui de modos
específicos de manifestação da atividade criativa dos seres humanos ao interagirem com o
mundo em que vivem, ao se conhecerem e ao conhecê-lo” (p.16).
O Projeto “A Arte de Ler”
Partindo dos pressupostos apresentados anteriormente, o Projeto “A Arte de Ler”
constitui-se de ações de interlocução entre os saberes oriundos dos componentes curriculares
das subáreas das artes, incluindo as metodologias de ensino e as práticas artísticas. No que
tange à pesquisa, encontram-se previstas ações investigativas quanto à leitura, literatura e
educação, a fim de subsidiar as ações extensivas de promoção da leitura, a partir de atividades
interdisciplinares. As ações de extensão constituem-se de atividades realizadas pelos
estudantes, em conjunto com a coordenação do projeto, bem como a equipe diretiva das
escolas nas quais o projeto será realizado, com vistas à oportunização deste trabalho para a
comunidade escolar.
O projeto “A Arte de Ler” foi estruturado em etapas, descritas a seguir:
1ª etapa: pesquisas sobre literatura (escritores brasileiros, sul-rio-grandenses, montenegrinos e
porto-alegrenses) e leitura literária (fundamentos, metodologias e referenciais teóricos).
2ª etapa: construção e implementação de propostas de ações interdisciplinares nas escolas:
w) formações continuadas para professores, enfocando literatura e artes – considerando-se as
subáreas Artes Visuais, Dança, Música e Teatro.
x) apresentações artísticas para as comunidades escolares das escolas.
3ª etapa: elaboração de textos científicos envolvendo os temas educação, artes, literatura,
leitura e interdisciplinaridade.
4ª etapa: elaboração, organização e realização de uma grande apresentação artística construída
coletivamente, de modo interdisciplinar, pelo grupo do Projeto “A Arte de Ler”, articulando
leitura, literatura e artes, a fim de oportunizar um momento de apreciação estética para as
comunidades escolares envolvidas.
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5ª etapa: elaboração de relatos, publicações e relatório final sobre as ações do Projeto “A Arte
de Ler”.
Considerações finais
Ao relatar as ações do Projeto “A Arte de ler” pode-se dizer que as mesmas foram e
continuam sendo exitosas, posto que o projeto teve continuidade, a partir de sua aprovação em
outros editais da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul.
Observa-se, ao realizar uma análise mais aprofundada a respeito de seu impacto, que
está acontecendo uma ampliação das ações de leitura nas cidades mencionadas (Montenegro e
Porto Alegre) e, principalmente, que as pessoas envolvidas ampliaram suas leituras. Este
impacto foi observado, inclusive, extensivo às famílias dos estudantes diretamente ligados ao
projeto.
Com a continuidade do Projeto “A Arte de Ler” pretende-se envolver outras pessoas e
entidades, o que poderá fortalecê-los nas localidades em que tem sua inserção. Em um
primeiro momento já se tem a adesão da Academia Montenegrina de Letras, da cidade de
Montenegro, RS, que passará a integrar algumas ações de potencialização da leitura.
Entende-se que, assim, universidade e sociedade, juntamente com demais instituições,
podem atuar positivamente para a ampliação das ações de leitura, contribuído com a
escolarização.
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DAS INSERÇÕES EM ESCOLAS PÚBLICAS DE MONTENEGRO, RS
Cristina Rolim Wolffenbüttel 1
Introdução
Esta comunicação apresenta a pesquisa desenvolvida em duas escolas públicas de
Montenegro, RS, por estudantes de arte, participantes do Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência, junto à Universidade Estadual do Rio Grande do Sul
(PIBID/CAPES/UERGS).
Foi originada a partir de leituras realizadas durante as reuniões semanais do
PIBID/CAPES/UERGS de Montenegro, abarcando os anos de 2011 a 2013. Nestes encontros,
nos quais participavam 20 estudantes dos cursos de Graduação: Licenciatura em Artes
Visuais, Dança, Música e Teatro, juntamente com professoras supervisoras das duas escolas
integrantes do programa, eram realizadas diversas leituras e reflexões acerca de variadas
temáticas. As áreas das artes sempre foram o foco, todavia articuladas à diversas questões
prementes, dentre as quais destacou-se a leitura e a necessidade de haver o empreendimento
de pesquisas e ações para sua potencialização.
Durante as reuniões semanais e, a partir das inserções dos estudantes bolsistas do
PIBID/CAPES/UERGS nas escolas, referenciadas pelas leituras e reflexões mencionadas
anteriormente, surgiram diversos questionamentos, os quais se traduziram em questões de
pesquisa que foram investigadas: Quais são os livros existentes na biblioteca das escolas? A
escola realiza ações de leitura com seus estudantes? Existem livros de arte na biblioteca
escolar? Qual a contribuição das artes na potencialização da leitura na escola?
Com base nestas questões, a pesquisa objetivou investigar práticas pedagógicas
relacionadas à leitura, bem como elaborar atividades de arte com vistas à promoção da leitura
nas escolas investigadas.
Para a realização da pesquisa foi organizada uma metodologia própria, que incluiu a
abordagem qualitativa e o método estudo de caso. Neste particular, dois estudos de caso,
considerando-se as duas escolas investigadas. Para coletar os dados foram utilizadas
entrevistas com estudantes, professores e funcionários das duas escolas, bem como a
realização de observações no contexto escolar. A coleta dos dados foi realizada pelos
estudantes bolsistas PIBID/APES/UERGS durante suas inserções semanais nas escolas
integrantes do programa.
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A leitura: algumas reflexões
Para fundamentar as análises dos dados coletados na pesquisa, os integrantes passaram a
realizar diversas leituras relativas ao tema leitura. Neste processo, os temas da leitura e sua
importância na vida e na escola, salientaram-se.
Entende-se que a leitura é o caminho mais importante para se chegar ao conhecimento.
Portanto, a necessidade da familiarização das pessoas com os livros desde o primeiro ano de
vida é primordial.
Ninguém nasce leitor, é preciso aprender a gostar da leitura. O hábito de ler histórias
ajuda a colocar as crianças em contato com o mundo da leitura, aumentando seu vocabulário e
sequência de ideias.
A leitura participa ativamente do processo educativo, sendo importante que seja
desenvolvida com base em práticas prazerosas. Por conseguinte, para que se desenvolva o
gosto pela leitura, faz-se necessário que os professores consigam desenvolvê-la como
alternativas de lazer desde a infância.
A leitura pode levar as crianças a desenvolverem a criatividade, a sensibilidade, a
sociabilidade, o senso crítico, a imaginação criadora. Vale destacar que o livro e sua leitura
possibilitam a aprendizagem da língua, no caso no Brasil, a língua portuguesa. É lendo que se
aprende a ler, a escrever e interpretar. É por meio do texto literário, quer seja poesia ou prosa,
que é possível desenvolver a língua no plano das ideias e entender a gramática, suporte
técnico da linguagem (PRADO, 1996).
Com base nestes pressupostos, estudantes PIBID/CAPES/UERGS lançaram-se a uma
investigação em duas escolas participantes do programa, pois pretendiam saber quais práticas
pedagógicas relacionadas à leitura ocorriam nas mesmas, bem como pretendiam elaborar
atividades de arte com vistas à promoção da leitura nestas escolas.
Alguns resultados da pesquisa
Dentre os resultados obtidos com esta pesquisa, incluindo as entrevistas e as
observações, contatou-se que há diversos impeditivos para a leitura poder acontecer em
diversos tempos e espaços na escola.
A partir dos relatos das duas professoras entrevistadas em uma das escolas, destacou-se
a falta de um profissional na biblioteca da escola, pois os alunos encontravam-se
impossibilitados de retirar os livros de seu acervo, bem como visitarem o espaço. Suas
retiradas de livros na biblioteca dependiam das ações dos professores, os únicos autorizados a
fazerem estas retiradas, sendo eles os responsáveis pelo material. Apresentou-se, neste
sentido, um problema para o bom andamento das ações de leitura.
Outro problema que se apresentou foi a falta de um acervo adequado na biblioteca.
Muitas obras que poderiam ser foco de atividades nas salas de aula estavam disponíveis,
porém com poucos exemplares, isto quando a obra estava disponível na biblioteca. Entende-se
que possuir uma biblioteca com um acervo diversificado não significa, necessariamente,
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garantir o bom desenvolvimento de ações de leitura, tampouco ampliar os índices da mesma.
O fato de estes recursos existirem pode ser muito profícuo, todavia cabe observar que, muitas
vezes, bibliotecas menos equipadas, mas que contam com profissionais abertos a práticas que
se distanciem das tradicionalmente realizadas na sala de aula, podem se configurar de maneira
mais próxima da que é considerada ideal.
É importante que a biblioteca escolar, conforme Pessoa (1996), seja um espaço para o
inventivo ao trabalho independente, à investigação, para o apoio ao trabalho dos docentes,
mas também deve ser um espaço de prazer. A biblioteca escolar, assim, desempenha dois
papeis. De um lado é um recurso de informação prioritário da escola; de outro lado, é o local
privilegiado para o desenvolvimento das capacidades e competências designadas por
habilidades de informação, que consistem num conjunto de etapas de trabalho intelectual,
constituídas pelo planejamento, localização e coleta, seleção e avaliação, organização e
registro, comunicação e realização, avaliação (CALIXTO, 1996).
Deste modo, a biblioteca escolar tem uma função formativa de desenvolver hábitos de
leitura, estudo e de competências no âmbito da informação e da investigação (SILVA, 2002a).
A biblioteca escolar configura-se, assim, como uma das instituições que contribui para a
formação leitores.
Na continuidade da pesquisa ocorreu que uma das professoras desta escola, ao saber
desta pesquisa, entrou em contato com o grupo convidando para observar uma aula sua, na
qual seriam feitas apresentações de livros cujas leituras ela havia proposto aos seus
estudantes. O tipo de trabalho proposto por esta professora foi desenvolvido partindo da
organização da turma em grupos, procurando utilizar diferentes livros, tendo em vista a não
existência de mais de um exemplar, conforme explicado anteriormente. Esta foi uma atividade
exitosa, em meio a tantas que foram observadas na escola que não conseguiram alcançar uma
real abrangência e eficácia em termos de promoção efetiva da leitura junto aos estudantes.
Ao tratar da leitura em sala de aula, Silva (1987) destaca que ler é participar mais
crítica e ativamente da comunicação humana, explicitando funções da leitura. Para o
autor, a leitura é uma atividade essencial a qualquer área do conhecimento e,
principalmente, para a própria vida do ser humano. A leitura está intimamente ligada ao
sucesso acadêmico do ser que aprende; leitura é um dos principais instrumentos que
permite ao ser humano situar-se com os outros, de discussão e de crítica para se poder
chegar à práxis; a facilitação da aprendizagem eficiente da leitura é um dos principais
recursos de que o professor dispõe para combater a massificação galopante, executada
principalmente pela televisão; a leitura possibilita a aquisição de diferentes pontos de vista
e alargamento de experiências, parece ser o único meio de desenvolver a originalidade e
autenticidade dos seres que aprendem (SILVA, 1987). Silva (1987) explica, por fim, que
“ao experimentar a leitura, o leitor executa um ato de compreender o mundo”. Assim, o
“propósito básico de qualquer leitura é a apreensão dos significados mediatizados ou
fixados pelo discurso escrito, ou seja, a compreensão dos horizontes inscritos por um
determinado autor em uma determinada obra” (SILVA, 1987, p.43).
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Considerações finais
A partir dos dados coletados e analisados observou-se uma desarticulação entre o
ambiente da biblioteca e as ações pedagógicas nas escolas. Apesar da existência de uma
biblioteca escolar, muitas vezes as ações de leitura são inadequadas ou mesmo desarticuladas
ao cotidiano escolar.
Quanto à contribuição das artes para a potencialização da leitura observou-se uma
grande possibilidade neste sentido, tendo sido elaboradas atividades interdisciplinares em
interlocução com a leitura.
Entende-se que, ainda, as escolas investigadas careçam de efetivas ações de inserção da
leitura em seus tempos e espaços.
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FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E A
EDUCAÇÃO LITERÁRIA NA PRIMEIRA INFÂNCIA
Cyntia Graziella Guizelim Simões Girotto 1
Renata Junqueira de Souza 2
Organizar uma proposta de atividades leitoras a partir do acervo do PNBE (Programa
Nacional Biblioteca na escola) destinado à Educação Infantil é o propósito de nossos estudos,
enfatizando o por quê e para quê realizarmos a aproximação dos livros de literatura infantil
com as crianças pequenininhas. Tal objetivo de pesquisa em andamento, intitulada Literatura
e primeira infância: dois municípios em cena e o PNBE (Programa Nacional de Biblioteca na
Escola) na formação de crianças leitoras, decorre da necessidade de tornar congruente um
trabalho educativo intencional e dirigido à ampla formação da inteligência e da personalidade
infantis (considerando as atividades de leitura literária decorrentes da literatura infantil), como
condição necessária para ampliação e criação de hipóteses fantásticas, de enriquecimento da
capacidade imaginativa, compreensiva e criativa na infância, entre outras, permitindo que as
crianças sejam protagonistas ativas do momento da rotina diária com a literatura infantil no
âmbito educacional dirigido à formação da criança leitora.
Sem a intenção de apressar respostas, mas imbuídos da necessidade de apresentação,
análise e problematização de dados já produzidos nas ações de campo, desenvolvidas no
segundo semestre de 2012 e primeiro de 2013, especialmente aqueles sobre a formação de
profissionais para atuação na Educação Infantil, explicitamos, na sequência, um quadro sobre
a formação básica ou inicial dos professores investigados.
A formação básica inicial
A grande maioria dos professores, 77,1% deles, possui curso superior; porém, uma
parcela elevada de professores ainda não fez uma graduação (15,6%), e se analisarmos as
cidades separadamente, perceberemos que 20,1% dos professores de Presidente Prudente não
possuem curso superior; já em Marília esse número cai para 8,7%.
Grande parte dos professores se encontra licenciado em Pedagogia (72,9%), campo que,
em tese, congrega a disciplina Literatura Infanto-juvenil e outras correlatas e/ou direcionadas
à formação de leitores, como Alfabetização, Metodologia de Língua Portuguesa, Metodologia
da Comunicação e Expressão.
Convém advertir, no entanto, que nem todas as instituições formadoras contemplam tais
módulos com sucesso. Desse quadro, é possível presumir que a formação decorrente do Curso
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de Pedagogia, em razão dos próprios objetivos inerentes ao seu projeto político-pedagógico e
de sua estrutura, possa atender minimamente à necessidade de formar o profissional para o
trabalho com leitura e produção de textos.
Evidenciam-se no espaço escolar, contudo, docentes desprovidos de uma formação
nessa perspectiva; chama-nos a atenção um conjunto de cursos que não possibilita formar o
sujeito para atuação na infância e, sobretudo, para a formação de leitores. Detecta-se, nesse
rol, a incidência de graduações como Direito, Computação, Fisioterapia, Serviço Social.
Ainda nessa dimensão, ratifica-se o período em que os docentes em questão concluíram
seus respectivos cursos.
Do grupo de entrevistados – professores –, 7,1 % graduaram-se entre 1971 e 1990,
enquanto uma porcentagem um pouco mais expressiva 19,4%, terminou seu curso entre 1991
e 2000. O primeiro conjunto pode representar uma geração que, caso não tenha recorrido aos
cursos de formação continuada, não teve acesso às novas teorias sobre a criança pequena,
todavia as teorias do texto e da linguagem, aí inclusas as de leitura e de literatura infantil, na
formação inicial já deveriam ter-lhes sido apresentadas. Quanto ao segundo grupo, a
apropriação desse conjunto da produção científica, tanto em relação à educação na primeira
infância, quanto à educação literária, já deveria ter sido garantida.
Tal percentual, em síntese, pode implicar metodologias ultrapassadas, ações
equivocadas, pautadas em modelos teóricos reducionistas.
Quarenta e oito por cento dos professores finalizaram seu curso no período entre 2001 e
2011 e 30% dos coordenadores também encerraram sua formação nesse período, momento
em que mais fortemente as citadas teorias se inserem no espaço acadêmico brasileiro,
principalmente aquelas sobre a infância. Paralelamente e decorrente disso, ressaltam-se as
produções de dissertações e teses e as publicações ampliadoras do conhecimento na área da
Educação Infantil.
A partir de 1990, há um crescente em produções acadêmicas (dissertações e teses) e
publicações tais como livros, capítulos de livros e artigos dedicados a esse campo de
conhecimentos recente e em expansão. Neles, há considerações denotativas da relevância de não
se polarizar os focos das investigações ora no “como se ensina” e ora no “como se aprende”, uma
vez que é premente conhecer melhor a criança, seus modos de agir, aprender e se relacionar com
o mundo e, no mesmo processo, pautado nesses conhecimentos, atribuir novos sentidos ao
processo de constituição da identidade docente, dentre os quais as especificidades do ensinar nos
anos iniciais da vida. E nessas especificidades está o eixo central educar e cuidar, adicionando-se
o brincar, o que nos remete à atividade infantil por meio de diferentes linguagens.
Tais dados acima expostos instauram um sério questionamento, não apenas sobre as
atuações dos professores nas unidades de Educação Infantil, mas, principalmente, a respeito da
qualidade da formação desse grupo, visto que percentual significativo dos respondentes cumpriu
sua formação em períodos posteriores a 1990; buscamos assim compreender se houve, nos cursos
formadores, espaço para a presente reflexão, que já deveria ter sido garantida.
Os dados revelam constância de faculdades ou institutos de ensino superior particulares.
No terreno das universidades públicas, destacam-se referências exclusivas à Universidade
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Estadual Paulista (Unesp), sendo apontada por 22,9% dos professores. Ilustrando com maior
precisão esse painel, os dados explicitam que 30,4% dos professores se formaram em
faculdades públicas, diante de 53,3% de professores que declaram ter se graduado em
faculdades particulares.
Considerações Finais
É possível constatar, por meio dos dados gerados, que a grande maioria dos professores,
bem como dos coordenadores afirmou possuir curso superior, o que é denotativo das
exigências legais decorrentes da Lei de Diretrizes e Bases (1996).
A questão que evoca a atenção é quanto ao tipo de curso que preparou ou está
preparando o professor para a Educação Infantil ou para funções de coordenação, uma vez
que a investigação científica defrontou-se com um rol de opções que agrega não apenas a
Pedagogia, mas diferentes cursos de graduação, que certamente não discutem a questão da
literatura na primeira infância e tampouco as políticas públicas criadas no país com o intuito
de ofertar livros literários às escolas.
Se em grande medida a formação inicial nos diz da ação docente no tocante ao trabalho
com os pequenininhos e com o gênero literário, nessa etapa da vida, decorre o fato de muitos
educadores se manterem com uma concepção redutora e limitada de educação, de criança e de
formação de leitores não as abordando em sua macroestrutura de dimensão socioideológica.
O painel que se configura, até o momento, representa um peculiar fenômeno na história
da educação: a proliferação de institutos particulares de ensino superior em todo o país, nos
anos 1990, em razão da necessidade da preparação do docente não mais em nível médio,
como determinam as novas legislações na esfera educacional.
Todavia, se a formação, particularmente para os pequenos na Educação Infantil, pela lei
maior - LDB – estava inclusa nessa mesma situação, vivemos um momento histórico de
impasse que pode acarretar um retrocesso na política pública de formação do educador da
primeira infância, como assinalado anteriormente a despeito da Deliberação nº 111/2012 –
trazendo implicações também para a formação de professores leitores da literatura infantil.
As próximas ações da pesquisa, prevêem a analise dos livros infantis destinados à
Educação Infantil - PNBE, particularmente à primeira infância (0 a 3 anos) não somente com
relação à estrutura do texto narrativo e às estratégias de leitura, mas também quanto à
elaboração de um material teórico-prático que pode nortear os professores no futuro, para o
ensino de atividades de compreensão de textos literários, considerando as especificidades de
aprendizagens das crianças bem pequenininhas.
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LITERATURA E IDENTIDADE: O NEGRO NA LITERATURA
INFANTOJUVENIL
Daiane da Fonseca Pereira 1
Primeiras palavras
A construção da nossa imagem começa desde o nosso nascimento perpassando pelo
núcleo familiar e depois pelo núcleo social (escola, comunidade, amigos), cada grupo desses
contribui para formação da nossa personalidade. É o que nos torna o que somos e o que
seremos, cada informação registrada ao longo desse convívio, que em contato com cada grupo
social em que fizemos parte, forma a nossa identidade, e traduz o que nós representamos
como pessoa, ou melhor, o que podemos representar como parte de uma comunidade ou
determinado lugar. Segundo Stuart Hall:
Dentro de nós há identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções,
de tal modo que nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas. Se
sentimos que temos uma identidade unificada desde o nascimento até a morte é
apenas porque construímos uma cômoda estória sobre nós mesmos ou uma
confortadora "narrativa do eu"[... ]. A identidade plenamente identificada,
completa, segura e coerente é uma fantasia. Ao invés disso, à medida em que os
sistemas de significação e representação cultural se multiplicam, somos
confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades
possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos identificar – ao menos
temporariamente (HALL, 2006, p. 2-3).

Dessa forma, quando chega à escola, a criança já traz consigo uma grande bagagem de
vida e já tem delineada a sua personalidade. Parte da formação dessa personalidade deve-se a
família e outra boa parte dela, às relações sociais que ela estabelece enquanto cresce, e o
espaço escolar faz parte desta última.
A construção da identidade da criança é algo que vai passar inevitavelmente pelos
referenciais que forem a ela apresentados, como os brinquedos e as histórias infantis. Através
destas histórias, a criança vai deparar-se com as personagens principais: heróis, mocinhas,
príncipes e princesas, fadas, dentre tantas outras. São personagens, em sua maioria de origem
europeia, mocinhas brancas e frágeis esperando por príncipes, também brancos, que irão
salvá-las.
O grande perigo destas histórias é que as crianças crescem lendo e/ou ouvindo-as tem a
sensação de que os padrões do belo e do bom são aqueles com os quais se depararam nos
livros infantis. Segundo Gilmara Santos Mariosa e Maria da Glória dos Reis,
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As crianças brancas vão se identificar e pensar serem superiores às demais,
vão estar posição em privilegiada em relação às outras etnias. As crianças
negras alimentarão a imagem de que são inferiores e inadequadas. Crescerão
com essa ideia de branqueamento introjetada, achando que só serão aceitas
se aproximarem-se dos referenciais estabelecidos pelos brancos. Rejeitando
tudo aquilo que as assemelhe com o universo do negro (2011, p. 42).

Diante disso, o nosso propósito é abordar o tema da construção de identidade da criança
negra voltando nosso olhar para como um trabalho com a Literatura que tematiza o negro
pode contribuir tanto para a construção da identidade e da autoestima de crianças negras como
para a valorização da convivência na diversidade com a criança branca. Desta forma,
acreditamos ser possível refletir sobre o modo como a Literatura infantojuvenil abraça a
cultura africana.
O negro e a Literatura infantojuvenil
Para iniciarmos a discussão é importante destacarmos que muitos teóricos das mais
importantes áreas de estudos literários questionam e debatem procurando definir se há de fato
uma Literatura Infantil e como os textos destinados a este público devem ser escritos sem que
estes tenham necessariamente um caráter pedagógico, mas sirvam apenas para divertir e
encantar a criança. Não entraremos aqui nesta enseada, pois para nós o que realmente importa
é que, antes de tudo, as obras destinadas aos jovens leitores são simplesmente Literatura.
É enquanto e por ser Literatura que as obras de Literatura infantojuvenil não devem ser
trabalhadas como instrumento pedagógico ou como mera ferramenta de ensino, a Literatura
tem que ser antes de tudo literatura e como tal deve ser apresentada à criança como arte, uma
forma de prazer e deleite, voltada para a criança de hoje, que é criativa, imaginativa, cheia de
sonhos, desejos, curiosidades e sentimentos. Assim, conforme Maria Helena Frantz (2011), a
obra literária poderá de conduzir a criança para o mundo paralelo e imaginário do sonho e da
fantasia.
A Literatura é, por excelência, um meio pelo qual recebemos de herança as tradições e
os costumes que fazem de nós o que somos hoje. Com as transformações que se iniciaram no
século XX e chegam até os dias atuais, vemos na Literatura infantojuvenil o meio ideal para a
formação de uma nova mentalidade, em que se faz urgente a conscientização do eu em
relação ao outro (COELHO, 2000).
Foi apenas no final da década de 20 e início da década de 30 do século XX que, de
acordo com Jovino (2006), as personagens negras começam a aparecer na Literatura
infantojuvenil. As histórias, neste período, não retratavam positivamente o negro e sua
cultura, ao contrário, reforçavam a imagem dele como subalterno, analfabeto e ignorante. A
criança não tem consciência do que seja discriminação, mas de forma inconsciente ela vai aos
poucos internalizando conceitos transmitidos por uma Literatura inadequadamente trabalhada.
Por certo, nenhuma criança se identifica com algo avaliado como feio, grotesco, mau ou
animalizado (GREGORIN FILHO, 2009).
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Conforme Souza (2005), o negro aparecerá desde os seus primórdios, tanto na história
quanto na literatura. Porém, o que ocorre é uma sucessão de poetas e romancistas que
representam o negro de forma estereotipada e inferiorizada. Os homens e as mulheres negras
são apresentados com características de: preguiça, violência, estupidez, superstição, feitiçaria,
malandragem, lascividade ou feiura. A forma com que as personagens negras foram e ainda
são representadas constrange o imaginário e a realidade vivida por seus leitores, à medida que
extingue toda e qualquer referência que os mesmos têm de si e do seu contexto social. Daí a
importância de se repensar uma Literatura Infantil que contemple as diversidades, que reflita
as questões étnico-raciais de forma significativa, plural e humana.
A visão estereotipada do negro vinda de longos tempos está presente nos textos de
alguns livros da Literatura infantojuvenil brasileira e internacional. As ilustrações desses
livros são lamentáveis, uma vez que são depreciativas, caricaturizadas e muitas vezes
assemelhadas com animais. No contexto da narrativa as personagens negras são descritas
como inferiores e brutalizadas ou em situações econômicas precárias como bem destaca
Ribeiro. Ainda segundo ele, Literatura Infantil
[...] está carregadíssima de exemplos lamentáveis. Para a construção de um
autoconceito favorável, é preciso que o ideal de ego não se mostre
irrealizável, e fundamental para isso é o resgate da beleza, poder e dignidade
das diversas etnias africanas. À criança afro-americana falta o modelo de
Belo Negro (RIBEIRO apud SOUZA, 2001, p. 195).

Felizmente, hoje, os textos voltados para o público infantojuvenil, buscam romper com
as representações que inferiorizam os negros e sua cultura. As obras os retratam em situações
comuns do cotidiano, enfrentando preconceitos, resgatando sua identidade e valorizando suas
tradições religiosas, mitológicas e a oralidade africana. Mas só recentemente é que alguns
educadores passaram a ter acesso no dia a dia escolar a livros literários infantis que
contemplam a pluralidade cultural existente nas escolas, porém, esses anos de exclusão da
literatura voltada para o aluno negro deixaram marcas profundas, fazendo com que optassem
por construir e assumir para si uma imagem tão diferente da sua.
Eis por que a atual literatura infantojuvenil tem se dedicado a desfazer essas imagens
negativas do ser negro, na tentativa de instaurar novos modelos para a criança negra,
valorizando as suas tradições e sua identidade. O Brasil está precisando rever os seus
conceitos acerca da temática racial. Para isso, novas propostas e novos olhares devem se
orientar para a direção de uma sociedade mais igualitária e, consequentemente, mais justa e
democrática.
Para que uma criança, seja ela negra ou não, de fato identifique o negro com o belo é
tão importante quanto denunciar a discriminação, apresentar ao universo dela motivos para se
interessar e valorizar as culturas africanas. A literatura que traz o negro enquanto protagonista
ainda precisa ser compreendida e valorizada em suas riquezas de abordagens e significados,
mas com o devido cuidado para não reproduzir estereótipos e valores etnocêntricos.
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A MÚSICA COMO LINGUAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Daniel Bortolotti Calipo1
A educação infantil é um campo de trabalho pedagógico que encerra em si uma
pluralidade de conhecimentos que visam o desenvolvimento integral das crianças. A educação
musical como um destes conhecimentos não pode ser apresentada às elas, em seu contexto
formal de educação, como uma disciplina isolada, a fim de trabalhar apenas conceitos
musicais objetivos, tais como ritmo, tonalidades, canto, etc. Ao contrário, a música deve fazer
parte de uma teoria educacional mais ampla, capaz de fundamentar e proporcionar atividades
musicais que relacionem esta objetividade conceitual aos infindáveis significados do mundo
da criança, à sua subjetividade.
Entretanto, uma proposta pedagógica tradicional da educação infantil compreende a
música como algo pronto e acabado, que somente deve ser transmitida como produto a ser
aprendido e reproduzido. Os desdobramentos práticos desta relação entre música e teoria
tradicional terão uma repercussão nociva às crianças, pois estas serão obrigadas a
experimentarem um panorama musical estritamente objetivo, com atividades rígidas e
conteúdos pré-estabelecidos, nas quais seus sentimentos e significações serão fortemente
descartados e rechaçados, causando, por fim, um desprazer à música.
Mas continuamos apenas cantando canções que já vêm prontas, tocando os
instrumentos única e exclusivamente de acordo com as indicações prévias do
professor, batendo o pulso, o ritmo, etc. quase sempre excluindo a interação
com a linguagem musical, que se dá pela exploração, pela pesquisa e
criação, pela integração de subjetivo e objetivo, de sujeito e objeto [...]
(BRITO, 2003, p.52).

Deste modo, é preciso entender que a música não se faz somente por seus
conhecimentos lógicos e que por esta razão não pode ser trabalhada na educação infantil por
uma teoria que enalteça a transmissão de conteúdos, em detrimento da construção de
significados. A música é em sua plenitude um sistema simbólico tanto coletivo como
individual e tem de ser desvendado segundo as impressões do sujeito que a toca.
Ao contrário deste enfoque metodológico tradicional, podemos ver na educação infantil
o lócus das interações entre as linguagens, sendo a criança sujeito protagonista de suas ações
educativas, da construção de conhecimento e das relações sociais existentes neste contexto.
As experiências educativas de Reggio Emilia 2 comungam deste enfoque pedagógico,
caracterizando a educação infantil como o espaço da interação simbólica, onde as crianças são
1
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estimuladas a expressarem suas diferentes linguagens, em especial as artísticas, para
construírem, de forma criativa e significativa, conhecimentos sobre si mesmos na relação com
coletivo (EDWARS, 1999).
Assim, começamos trazer o entendimento da música como linguagem à educação
infantil. As regras que regem a linguagem verbal se expandem aos pressupostos da música e
atribui a esta uma profunda correlação ao contexto em que seu enunciador se manifesta. Os
atributos e significados da música imbricam-se às situações sócio-educativas vividas pelas
crianças, deslocando a ênfase do objeto para o sujeito, este que, dentro de seu mundo de
relações, predica sua musicalidade.
A música como parte integrante de uma teoria sócio-construtivista não poderá ser
trabalhada sem estar integrada a outras linguagens do conhecimento infantil, pois para a
criança a construção do conhecimento é resultado de suas experiências comunicativas entre os
diferentes significados das linguagens humanas, tais como a literatura, o lúdico, a música, o
teatro a dança, etc. E como se dá esta construção?
As crianças não aprendem música por atividades rítmicas repetitivas ou por inculcar
modelos e padrões estéticos musicais pré-determinados. Ao contrário ela começa a perceber
sua musicalidade nas brincadeiras de faz de conta, em seus jogos de roda preferidos, quando
usa a música como linguagem de expressão e movimento para integrar corpo, razão e emoção.
A fantasia é para criança o principal recurso para o aprendizado musical (SCHROEDER &
SCHROEDER, 2011).
A fantasia é resultado da criatividade das crianças de combinar elementos da realidade
com elementos de sua subjetividade. Por meio da imaginação, elas fundem seus sentimentos e
pensamentos aos componentes reais escolhidos, criando irrealidades. A criatividade não está
fechada em um compartimento isolado e precisa interagir com outras atividades humanas, tais
como as experiências acumuladas na cultura, conhecimentos outrora construídos, outras
fantasias, recordações, etc. para potencializar sua capacidade de ação. (VYGOTSKY, 1987).
Por tanto, é necessário que o professor da educação infantil proporcione atividades
musicais dentro de contextos educativos integrados por diferentes linguagens infantis, de
modo que as crianças possam tecer uma ligação entre tocar um instrumento e se sentir uma
princesa, ou cantar uma canção sendo um pirata de “verdade”, ou ainda compor uma nova
canção a partir de uma história da literatura infantil que marcou a turma. É preciso entender
que a criatividade é um instrumento chave para que as crianças aprendam música e que ser
criativo depende da apreensão de um substrato cultural, ou particular, que dará base para as
criações e aprendizagem das crianças. “Por isso, a conclusão pedagógica sobre a necessidade
de ampliar a experiência da criança se queremos proporcionar a elas base suficientemente
sólida para sua atividade criativa.” (VYGOTSKY, 1978, p.18. tradução nossa).
Por fim, considera-se o lúdico como elo responsável de ligação entre estas linguagens
infantis. Por meio da brincadeira é possível potencializar a ação criadora, cruzando nosso
emocional com a realidade. Assim a emoção atribui significados pessoais aos objetos
musicais, fazendo com que a música não seja apenas sons ordenados no espaço e no tempo,
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segundo a teoria clássica musical, mas sim uma linguagem capaz de integrar o ser humano em
todos seus campos ontológicos, fase a natureza que o rodeia.
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BLOG FATOS E DADOS: UMA PROPOSTA FOUCAULTIANA DE ANÁLISE
DO DISCURSO
Daniel Dantas Lemos 1
Em nosso trabalho de doutorado (DANTAS, 2012; LEMOS, 2013), analisamos a
argumentação como elemento discursivo na mídia digital, em particular no Blog Fatos e
Dados, criado pela Petrobras em 2009.
Parte do que ali apresentamos dizia respeito à perspectiva de Foucault (2008), para
quem o discurso é o lugar onde se exerce o poder. Desse modo, para ele, discurso e linguagem
confundem-se com situações específicas em que se manifestam relações sociais impregnadas
por relações de poder.
Além disso, compreendemos que o discurso, ainda na perspectiva foucaultiana, pode ser
percebido com um ponto de continuidade de quem veio antes: o discurso do sujeito não é
original, mas só é possível porque alguém já o falou antes dele, e outro lhe dará
prosseguimento.
Realizamos, a partir disso, uma análise do discurso manifesto em postagens do primeiro
mês do Blog Fatos e Dados da Petrobras, seguindo o modelo fornecido por Foucault (2008) do que o trabalho que ora apresentamos é um estrato.
Uma análise do discurso
Para a análise acerca do Blog Fatos e Dados apresentada neste trabalho, utilizamo-nos
das ferramentas analíticas propostas por Foucault (2008) que apresentaremos a seguir.
A primeira dessas ferramentas é o que Foucault (2008) chama de princípio de inversão
que busca perceber, nos locais onde víamos a fonte dos discursos e as razões de sua
continuidade, os reais jogos de ocultamento e rarefação discursivos que ali se impõem.
O segundo princípio proposto por Foucault (2008, p. 52) é o da descontinuidade, que se
baseia na ideia de que não existe um grande discurso ilimitado e contínuo para além dos
sistemas de rarefação, mas que os discursos devem ser encarados como práticas descontínuas.
Para Foucault (2008), a tarefa do analista não é desvendar o discurso oculto, mas percebê-lo
com é: descontínuo.
O terceiro princípio analítico para o discurso, segundo Foucault (2008), é o princípio de
especificidade - segundo o qual se deve conceber o discurso como uma violência, uma prática
que impomos às coisas na qual “os acontecimentos do discurso encontram o princípio de sua
regularidade” (FOUCAULT, 2008a, p. 53).
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Já o quarto princípio proposto, o da exterioridade, diz respeito à noção de que não se
deve procurar “núcleo interior e escondido” do discurso, mas sim analisar sua aparição, sua
regularidade, as condições de possibilidade (FOUCAULT, 2008, p. 53). Para isso, Foucault
(2008, p. 54) defende que se deve seguir as noções de acontecimento, série, regularidade e
condição de possibilidade. Não se pode atingir a significação do discurso, mas somente
possibilidades a partir da percepção de sua regularidade (contraposta à originalidade) e ao fato
de se tratar de uma série (e não unidade), encarando-o como acontecimento. Todo sentido é
atribuído às coisas como uma violência. O discurso é algo não-natural no universo humano.
Neste trabalho nos propomos a apresentar dois exemplos de análise de posts e
comentários do Blog Fatos e Dados da Petrobras em nosso período de coleta de dados, a partir
do princípio da especificidade e do princípio da exterioridade. Nossa coleta de dados se deu
no primeiro mês de existência do espaço virtual da empresa entre os dias 2 de junho e 1 de
julho de 2009.
O Blog foi criado em meio à investigação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito
no Congresso Nacional instituída a partir de uma série de denúncias contra a Petrobras cujo o
elemento final que desencadeou a CPI foi o que os jornais chamaram de “manobra fiscal” - a
Petrobras fez uso de um recurso que a lei previa para pagar menos imposto de renda devido às
variações cambiais no país.
No discurso da Petrobras, exposto no Blog Fatos e Dados, não houve nenhuma
“manobra” ou “artifício” fiscal uma vez que a ação empreendida com relação à tributação por
parte da empresa estava, segundo a própria Petrobras, prevista na legislação. A utilização dos
termos “manobra” e “artifício” trazem conotação negativa, contribuindo no intuito de oferecer
denúncia à prática da Petrobras por parte da imprensa e dos partidos de oposição que
instauraram a CPI.
Em todos os casos a ação empreendida pela Petrobras não carrega em si quaisquer
sentidos, a não ser aqueles que lhe são dados ou pelo discurso da empresa ou pelo discurso da
crítica adversária. Em ambas situações, o discurso é “violência que fazemos às coisas, uma
prática que lhes impomos em todo caso”, nas palavras de Foucault (2008, p. 53).
Um outro exemplo de análise, desta vez a partir do princípio da inversão, se dá em
comentário de leitor publicado no primeiro post do Blog Fatos e Dados da Petrobras no qual
podemos evidenciar o jogo de ocultação e rarefação dos sujeitos (Post “Uma nova era com as
descobertas no pré-sal”, de 2 de junho de 2009). Trata-se do comentário do sujeito Alex
Pereira:
Preliminarmente, quero deixar registrado aqui que não sou filiado a qualquer
partido político, não possuo interesses econômicos ou de qualquer espécie
com a Petrobrás, nem tampouco com supostos objetivos que visem a
denegrir
a
imagem
desta
empresa.
Isto posto, não posso deixar de expressar a minha indignação com a
iniciativa da Petrobrás de criar este blog para se contrapor e constranger os
parlamentares que requereram, legitimamente, a instalação da CPI. Tal
patrulhamento demonstra de forma inconteste que a CPI é necessária e deve
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investigar profundamente as operações dessa empresa que pertence aos
brasileiros e não a feudos corporativos encastelados em sua estrutura. Essa
iniciativa é símile a das polícias políticas de regimes autoritários. Se a
Petrobrás é do povo brasileiro como é apregoado, então nossos
representantes no Parlamento têm o direito, senão o dever, de investigar as
suspeitas que a rodam, e punir os direigentes dessa estata l caso se confirme
a materialidade e culpabilidade dos mesmos. Obtusa ideia essa!

A primeira ação discursiva do sujeito é desvincular-se de qualquer relacionamento com
partidos políticos ou posições ideológicas. Sua fala deve, segundo seu interesse, ser
compreendida como fruto de uma reflexão e indignação particulares. Por isso, na
materialidade do texto faz questão de enfatizar sua não participação em quaisquer partidos ou
ideologias.
No entanto, sua posição se vincula àquela expressa, no discurso, pelos partidos de
oposição, pela CPI e, principalmente, exposta na reação da imprensa à criação do Blog. Em
vários pontos, a fala do sujeito se coaduna com as críticas expressas contra o Blog por parte
de diversos representantes da imprensa e da oposição ao governo federal, principalmente ao
classificar a iniciativa da criação do espaço para “se contrapor e constranger os parlamentares
que requereram, legitimamente, a instalação da CPI”, compreendendo tal ação como
característica das “polícias políticas de regimes autoritários”.
A intenção do comentarista era se desvincular de qualquer comprometimento político e
ideológico, sugerindo estar aí a fonte de seu discurso e de sua continuidade, mas ao
observarmos o princípio da inversão percebemos sua vinculação discursiva com as propostas
ideológicas contrapostas ao governo federal e as ações sob suspeita da Petrobras. Sua fala,
portanto, traduz um posicionamento discursivo que não é evitado mesmo na tentativa de
desvinculação. Quando afirma não se vincular, o sujeito termina por destacar sua própria
vinculação, que será confirmada com a fala em conformidade com o discurso do qual tenta
escapar. Ele, como de resto todo sujeito, conforme defendemos, não pode se desvencilhar de
comprometimentos discursivos, ainda que seja esse um dos objetivos de toda argumentação
no campo da mídia - expressa até mesmo no comentário a um blog.
Considerações finais
Nossa análise, ao fim, nos mostrou o processo rarefação dos sujeitos e a a
descontinuidade dos discursos em defesa e contra a Petrobras, através do uso dos princípios
analíticos expostos em Foucault (2008).
Neste artigo, em específico, destacamos dois exemplos que demonstram tanto os jogos
de rarefação do sujeito do discurso quanto a violência que o próprio representa ao nomear e
qualificar as coisas.
Em nossa pesquisa, os discursos manifestos nos posts e comentários do Blog Fatos e
Dados foram entendidos como acontecimentos, regulares, em série, nos quais conseguimos
apontar algumas possibilidades de entendimento das questões sociais e políticas que
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circundavam a crise na qual a Petrobras estavam inseridas e o Blog, ferramenta criada no
enfrentamento desta crise.
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NA PROA DAS PALAVRAS E SEUS SENTIDOS: A LEITURA NEGOCIADA
ENTRE PROFESSORAS E ALUNOS NAS AULAS DE MATEMÁTICA 1
Daniela Aparecida de Souza 2
Eliana Rossi 3
Ida Maria Marassatto 4
O presente trabalho traz um recorte de aulas investigativas de matemática e está
inserido no âmbito do Projeto Observatório da Educação 2013, em uma parceria entre a
universidade e a escola nos estudos sobre letramento matemático escolar no ciclo de
alfabetização. O objetivo foi analisar os desafios e a organização da prática pedagógica a
partir das estratégias metodológicas da resolução de problemas, principalmente no
planejamento de situações mobilizadoras de aprendizagem que possibilitem a construção de
novos conhecimentos que favoreçam a circulação de saberes em sala de aula.
Nessa perspectiva, torna-se fundamental que o professor conheça a natureza do
processo de leitura, assim como o processo pelo qual os sentidos de um texto são produzidos
coletivamente. Mas como oferecer aos alunos situações de ensino de matemática que
possibilitem a construção de novos conhecimentos por meio da resolução de problemas?
Nesse trabalho discutiremos como envolver os alunos em situações que favoreçam a
produção de conhecimentos matemáticos, já que resolver um problema não se resume a
apenas compreender o que foi proposto e dar respostas usando procedimentos adequados. O
fato de o aluno ser estimulado a questionar sua própria resposta, a questionar os problemas,
transformar um dado problema em um novo problema, evidencia um ensino e aprendizagem
não pela mera reprodução de conhecimentos, mas pela ação refletida da qual se constrói o
conhecimento.
Desse modo a leitura e a escrita tornam-se ferramentas essenciais à compreensão das
situações problemas, e envolve ações como antecipar, testar, compartilhar diferentes
estratégias (de registro e resolução) e refletir acerca dos problemas propostos.
Portanto, consideramos essencial nas diversas etapas de escolarização o uso da
linguagem matemática bem como a circulação de textos matemáticos estejam presentes, pois
os alunos precisam ser estimulados a ler e escrever pequenos textos que demonstrem e
relatem suas conclusões apresentando e justificando suas hipóteses.
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Ao proporcionar um trabalho com diferentes linguagens, os alunos podem ter a
oportunidade de expressar seu modo de pensar, essa cultura nas aulas de matemática pode ser
evidenciada quando, por exemplo, o professor promove a leitura da situação problema de
forma que ao acompanhá-la os alunos sentem-se desafiados a resolvê-lo.
O gênero textual matemático precisa ser ensinado, pois envolve a comunicação e a
formação de sujeitos agentes do e no mundo, o trabalho de mediação e de intervenção do
professor deve mobilizar as capacidades de linguagem, ação, capacidades discursivas e
linguísticas do contexto de produção desse gênero matemático.
Entendemos que quando o aluno está nesse movimento experimenta práticas de
letramentos matemáticos nos apontando que para uma aprendizagem significativa é
necessário atividades significativas e desafiadoras.
Nesse sentido, nesse trabalho apresentaremos algumas dessas práticas desenvolvidas
pelas professoras, autoras desse texto, partimos do principio de que o aluno é um sujeito ativo,
participativo, que possui características e ritmos próprios para desenvolver-se e aprender. Em
função da espontaneidade dos alunos ao apresentar uma situação problema, ele irá interagir
por meio de sua identidade pessoal a qual se desenvolve através do pensar, brincar, imaginar,
fantasiar, desejar, sentir, observar, experimentar, narrar, questionar.
No contexto da resolução de problemas é importante que o professor dê oportunidades
aos alunos de entrarem em contato com os diversos textos matemáticos e a desvendar que é na
proa das palavras e seus sentidos que construímos a compreensão.
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MANUAL DO PROJETO PESCAR: UM INSTRUMENTO PARA
MORALIZAÇÃO DE JOVENS VULNERÁVEIS
Daniela de Almeida Ortácio 1
Este trabalho faz parte de uma Dissertação de Mestrado em andamento junto ao PPGEducação da ULBRA que pretende analisar como a leitura do Manual de Desenvolvimento
Pessoal e Cidadania do Projeto Pescar vem produzindo efeitos sobre seus orientadores e quais
estratégias de governamento são colocadas em funcionamento a partir deste manual. Esta
investigação problematiza como este material supera os aspectos estritamente técnicos,
apontando a necessidade de realizar também uma formação de cunho moralizante que está
atravessada por transformações processadas no sentido do trabalho na passagem da sociedade
moderna para pós-modernidade, bem como as práticas de formação dos sujeitos para o
trabalho.
As transformações do mundo do trabalho
Desde o século XX, observam-se expressivas transformações no sentido e modo de
realização do trabalho na sociedade. A passagem de uma sociedade moderna, ancorada numa
governamentalidade liberal, para uma sociedade contemporânea com ênfase numa
governamentalidade neoliberal, implica práticas diferentes de governar os sujeitos,
entendendo-se por governamentalidade, uma forma específica de poder que busca conduzir as
condutas da população, bem como dos indivíduos como um todo (FOUCAULT. 2008b).
No século XVIII, as relações de trabalho deixam de ser entre servos e donos das terras,
na garantia da subsistência, para dar espaço às condições de compra e venda de mão de obra
de trabalhadores assalariados. Essa mudança do trabalho marca a instituição da sociedadefábrica, em que os dispositivos disciplinares eram predominantes e necessários para a
implantação do capitalismo industrial e, do tipo de sociedade que lhe era correlato. O poder
disciplinar moldou e tornou os indivíduos dóceis para o trabalho nas fábricas. A fábrica, assim
como a escola, o quartel e outras instituições modernas se configuraram como espaços de
disciplinamento dos sujeitos, constituindo o que Foucault (2010) chamou de sociedade
disciplinar.
O século XX é marcado por uma intensa crise do capitalismo industrial, em virtude de
alguns acontecimentos como: a 2ª Guerra, o Neal Ideal e as políticas keynesianas, fazendo
surgir, o neoliberalismo. A crise exige uma reestruturação do capital que, permite o
surgimento de novos mercados de produção, aliada a uma considerável intensificação de
inovação tecnológica, comercial e organizacional. A inteligibilidade na governamentalidade
neoliberal agora está na concorrência e na competição, uma liberdade de mercado produzida.
Com isso, novos sentidos foram incorporados às atividades produtivas fazendo surgir um
1
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trabalhador mais participativo, qualificado, multifuncional, flexível e que atenda a diversas
funções. Trata-se de uma governamentalidade que estrategicamente busca capturar as
atividades e comportamentos dos indivíduos, em suas maneiras de sentir, pensar e agir sobre
si mesmos e sobre a vida em sociedade.
Percebe-se que está em curso uma ressignificação da concepção do trabalho e do sujeito
trabalhador. Ou seja, uma mudança de ênfase de uma racionalidade liberal, operada por
dispositivos disciplinares, para uma racionalidade neoliberal, que é exercida por outros
mecanismos que organizam e constituem as relações do trabalhador consigo mesmo e com o
espaço laboral. De acordo com Foucault, “nos tornamos sujeitos pelos modos de subjetivação,
na relação com si mesmo, fruto das determinações históricas que estão ancorados nas
configurações sócio-históricas de cada tempo” (FOUCAULT, 1997).
A educação mostra-se como um terreno fértil na produção e reprodução de tais práticas
e, na disseminação de uma cultura do trabalho, portanto, participa da constituição dos
sujeitos. As práticas de educação, não só acompanham as mudanças do mundo do trabalho,
como participam ativamente na produção dessas, pois, integram uma rede de poderes que
capturam, classificam, dividem os indivíduos através de um processo de objetivação,
tornando-os sujeitos (VEIGA-NETO, 2011). Tais práticas são atravessadas por relações de
forças, de disputas e conflitos que se apresentam na esfera do que Foucault chamou de
governamentalidade (2008b).
Com o desenvolvimento industrial e comercial, do século XX, surgiu a necessidade de
modernização tecnológica e mão de obra mais qualificada. Com isso, o ensino profissional
ganhou força e maior incentivo do Estado. A este incentivo atribui-se a criação de instituições
chamadas paraestatais, para atender a demanda de mão de obra qualificada ao processo de
expansão do país, a exemplo o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial e, o Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial. Também, outras organizações foram convocadas a
contribuir com o desenvolvimento do país, conforme afirma Saraiva e Lopes “o Estado e
organizações paraestatais são convocados a promover intervenções sociais para produzir os
sujeitos capazes de atuar no mercado” (2011, p.25).
Neste cenário é que o Projeto Pescar se insere, como uma instituição paraestatal que tem
a prerrogativa de capacitar jovens, em situação de vulnerabilidade social, para o mercado de
trabalho. Objetiva dar condições mínimas de ingresso ao mundo do trabalho para os sujeitos
que estão desprovidos de algo, que lhes impeçam de ser produtivos. De certa forma,
aproxima-se a concepção de aprendizagem para o trabalho com as primeiras instituições de
ensino de ofícios, no Brasil, conhecidas como os Colégios de Fábricas que responsáveis em
atender crianças e jovens abandonados e desvalidos como uma possibilidade de salvação de
sua desgraça pela ausência de uma família e de suas poucas condições financeiras
(SILVEIRA, 2014, p. 29).
A matriz curricular da formação está organizada em dois eixos: um que se refere a
conteúdos técnicos de qualificação profissional; e outro que se refere a conteúdos gerais de
formação humana e cidadã, organizados no Manual Desenvolvimento Pessoal e Cidadania. O
manual caracteriza o eixo homogêneo da formação constituído por temas como: Descoberta
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do eu, Família, Saúde, Meio Ambiente, Ecologia, Comunicação e Tecnologias, Ambiente de
Trabalho e Empreendedorismo. Segundo Costa (1999) a escolha por certos saberes coloca em
funcionamento um sistema de relações de poder, pois deixa de lado outros saberes. Nessa
relação de poder aqueles que têm maior força ou voz para falar sobre algo, nesse caso os
orientadores, ganham espaço para legitimar aos jovens o que se coloca como verdadeiro,
aceitável e real. Desse modo replica-se através da leitura do manual certa noção de família, de
saúde, do “eu” idealizada que se fundamenta na ideia que esses temas são necessários para se
tornar um trabalhador no mercado. Assim, a leitura do Manual se mostra como uma estratégia
de governar as condutas dos sujeitos, que precisam ser capacitados para ingressar no mercado
de trabalho, bem como convocam os sujeitos a gerir com autonomia seus próprios riscos, bem
como os riscos de suas comunidades.
Considerações
A organização das atividades do projeto é fortemente disciplinar, característica de uma
governamentalidade liberal, pois sua metodologia prevê: um espaço fixo para a
aprendizagem; a padronização da aparência através de uniformes; a utilização intensiva do
tempo, sendo cada minuto preenchido com atividades tornando-o mais úteis. As práticas
pedagógicas são planejadas na lógica de mostrar aos jovens o que se “deve” fazer e, como se
“deve” ser para produzir-se como um sujeito “aceito” no mundo do trabalho e na sociedade.
A proposta educativa do projeto, também parece ser atravessada por imperativos de uma
governamentalidade neoliberal que busca transformar cada um em um empresário de si. Nessa
lógica, é necessário colocar todos dentro do jogo de mercado e, para aqueles que não têm
condições mínimas de inserir-se, “deve-se prover recursos mínimos que garanta pelo menos a
sua entrada” (SARAIVA; LOPES, 2011, p.19).
Assim, a articulação entre os conteúdos técnicos com os de desenvolvimento pessoal e
cidadania, podem ser tomados como meios articulados de resgatar os jovens em situação de
vulnerabilidade social e inseri-los no ciclo produtivo. Também, se constitui como uma
estratégia de governamentalidade que participa ativamente na constituição de subjetividades
(re)configuram o mundo do trabalho e as relações sociais que se estabelecem na sociedade.
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EX-ALUNOS NEGROS COTISTAS DA UERJ E SUAS PRÁTICAS DE
ESTUDAR
Daniela F. D. Valentim 1
Introdução
O presente texto é um pequeno recorte da minha tese de doutorado Ex-alunos negros
cotistas da UERJ: os desacreditados e o sucesso acadêmico.
O objetivo da pesquisa foi conhecer a compreensão pessoal da trajetória universitária de
ex-alunos autodeclarados negros que, acessaram as vagas universitárias na UERJ na condição
de alunos beneficiados pelas ações afirmativas, modalidade cotas, e que chegaram à
formatura. Pesquisei o processo de construção do “sucesso universitário” desses alunos,
buscando identificar como se desenrolaram seus cursos, suas relações com os membros da
comunidade universitária, suas estratégias de permanência.
Tratou-se de uma pesquisa qualitativa. Foram entrevistados dezesseis ex-alunos, seis
homens e dez mulheres, distribuídos por dez cursos: Direito (cinco), Pedagogia (três), e um
nos demais, Serviço Social, Odontologia, Ciências Sociais, Ciências Biológicas, História,
Português/Literatura, Psicologia e Matemática.
A tese articulou um estudo de caráter reflexivo-analítico da literatura pertinente: às
políticas de ação afirmativa e seu debate teórico, inseridas num contexto de políticas de
reconhecimento cultural protagonizadas pelos movimentos negros à constituição da
experiência de ação afirmativa; ao atual estágio das políticas de ação afirmativa no Brasil; à
temática da desigualdade racial existente no país, especialmente a pouca presença de negros
no ensino superior; à presença de sujeitos pobres e negros no ensino superior, especialmente
os que tiveram acesso à universidade através de ações afirmativas e os caminhos que traçaram
até suas formaturas e, simultaneamente, a realização de uma pesquisa de campo.
Os sujeitos pesquisados vivenciaram a experiência universitária tendo enfrentado
vicissitudes materiais e simbólicas oriundas das desigualdades socioeconômicas e raciais
somadas ao estigma de “cotista”.
É o propósito deste artigo é descrever e problematizar como os ex-cotistas lidaram com
suas práticas de estudar: quando a ela se dedicavam, quantas horas em média, onde estudavam
e se essa atividade era desenvolvida solitariamente ou em grupo.
As práticas de estudar: quando, quanto, onde e com quem?
Busquei conhecer como os ex-cotistas tinham lidado com a atividade de estudar, à
exceção de Januário (direito) que afirmou ter estudado muito pouco, os demais disseram
estudar com frequência afirmando que seus cursos foram exigentes, que tinham uma carga de
1
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leitura muito grande, muitos trabalhos, exercícios e fichamentos. Pedro (pedagogia) afirmou
“você tem que se dedicar mesmo, porque você tem que fazer trabalho, tem que escrever, tem
que elaborar aqueles milhões de seminários e apresentações”.
Declararam que estudavam nos fins de semana porque era quando “sobrava” tempo em
suas rotinas ou por conta da grande quantidade de matéria ministrada na semana e que seria
“impossível” não ter que estudar nos fins de semana.
Isac (direito) - No final do curso, eu só conseguia estudar mesmo nos fins de
semana, eu estava muito cansado, os estágios estavam começando a tirar o
fôlego, a gente já com a carteira da OAB, indo ao fórum, aquela coisa toda,
então eu ia nos ônibus cochilando, cochilava às vezes na aula e estudava aos
sábados e domingos.

A frequência dos estudos dependeu das atividades de trabalho e estágio, dos namoros,
dos filhos que nasceram e do dinheiro para poder tirar as fotocópias dos textos.
Marcos (pedagogia) - passava o dia inteiro no estágio, então não tinha tempo
para estudar as coisas das aulas, ler os textos das aulas, então eu fazia isso
muito no fim de semana e nos horários que dava, no trem, nossa, eu cansei
de ler texto no trem, eu desenvolvi a técnica de não prestar atenção em nada
relacionado à minha volta.

Estudavam nas folhas de papel fotocopiadas. É importante lembrar que nove em
dezesseis afirmaram não terem comprado livros devido às dificuldades financeiras que
enfrentaram semelhante ao encontrado por Rocha, em pesquisa realizada com alunos negros
da UFF. O pesquisador observou que os gastos com livros desses alunos aparecem como o
menor investimento durante a permanência na universidade, “o que influencia decisivamente
na qualidade de sua formação. A permanência fica condicionada fundamentalmente a
questões como transporte, moradia e alimentação” (2007, pág.262).
O número de horas de estudo era variável, todavia aumentavam nas vésperas das provas
ou entrega de trabalhos e no caso de reprovação em disciplina. Jane (matemática) afirmou que
“entrar pra matemática na UERJ é fácil, mas sair é uma loucura!”. Estudava diariamente não
menos de 3 horas na biblioteca com os colegas. Depois em casa sozinha também estudava “de
perder a noção do tempo, de virar a noite estudando” e todo sábado estudava com os colegas
de 8 às 13 horas disciplinadamente.
Houve ex-alunos que estudaram sempre sós por gosto (sete), como Amanda (direito)
“Nunca gostei de estudar com colega” ou por falta de tempo como Dora (direito), mas que
preferiria compartilhar essa atividade.
Outros ex-alunos, para além do estudo individual, optaram por vontade própria, pelo
estudo coletivo com os colegas de curso com quem formaram parcerias duradoras ou
eventuais.
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Os colegas de estudo são “afins”, porque teriam uma identidade comum de classe, que
se revestia em locais de moradia próximos ou um mesmo objetivo de vida e também porque
compartilhassem a identidade de cotista, não necessariamente a identidade racial.
Sobre a escolha dos colegas com quem estudar, vejamos o depoimento de Isac (direito):
Isac - Eu me associei muito com o pessoal da “terceira idade” e uma galera
da zona norte que também curtia estudar e estava ali precisando da faculdade
para poder se erguer na vida. Por exemplo, a gente tinha que marcar
encontros para estudar, alguns marcavam na casa deles lá no Recreio, pra
mim lá no Recreio era inviável!
[...], oh galera, a gente vai marcar na sala tal do sétimo andar, do nono, aí
quando chegava lá, o pessoal que estava era normalmente o pessoal do
Méier, Inhaúma, Pilares...
Daniela - Então o local de moradia e a condição financeira eram
características desse grupo?
Isac - Sim, eu acho que a gente pode dizer que sim, talvez o meio, de alguma
forma, influencia o caráter em certas coisas, não sei como eu posso dizer isso
da melhor maneira possível, de uma maneira educada, mas eu acho que o
pessoal que, por exemplo, tem algumas pessoas, claro que isso não se aplica
a todas, mas de uma forma o meio influencia teu caráter, teu jeito de ser, a
maneira de se portar e isso vai toda numa associação, uma repulsa, uma
atração natural, eu penso assim.

O estudo com os colegas ocorreu também de modo involuntário, ou melhor, provocado
pelo professor que determinou trabalhos ou exercícios em grupo, excepcionalmente.
Quanto ao local de estudo além da casa, afirmaram estudar no transporte, no estágio, na
casa do colega, nas salas vazias e bibliotecas da UERJ.
É importante destacar a utilização das bibliotecas. Todos entrevistados as frequentaram
e não somente as de seus cursos. Dos dezesseis entrevistados, cinco disseram que as
utilizaram muito (quase todos os dias), cinco, medianamente (três vezes por semana) e seis
afirmaram que frequentaram pouco as bibliotecas. Elas serviram de lugar de estudo com
material do aluno ou do acervo da biblioteca, para estudo individual ou para fazer trabalhos
em grupo e, por fim, para pegar livros emprestados.
Afirmaram que foram bem tratados nas bibliotecas. Dos dezesseis entrevistados, apenas
quatro entenderam que as bibliotecas lhes serviram sem problemas, os demais reclamaram
especialmente do horário de funcionamento:
Pedro (pedagogia) - Tive um contato muito pouco com a biblioteca porque é
difícil para quem estuda à noite conseguir frequentar a biblioteca porque ela
fechava oito horas da noite, não sei qual era a lógica, nunca consegui
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entender o porquê num curso que funciona até às dez e quarenta
oficialmente, mas até às dez na prática cotidiana.

Os cotistas levantaram problemas de ordem quantitativa, falta de livros para consultar
e/ou para levar para casa, mas também qualitativos como livros velhos, desatualizados.
Debora (história) - muitos livros sugeridos pelos professores nós íamos
buscar lá e não tinha. A gente levava a informação ao professor, ele diz que
já tinha dado a lista de livros que sugeriu para a biblioteca adquirir e isso
nunca acontecia.

A melhoria das bibliotecas implementada pela UERJ foi importante para os egressos.
Entretanto, ainda há muito por fazer, medidas internas que a administração pode realizar sem
depender do governo do estado.
Considerações finais
Parece certo afirmar que disciplina e dedicação aos estudos foram necessárias aos
egressos e redundaram na permanência e terminalidade de seus cursos tão díspares em termos
de carga horária e de nível de exigência.
Os entrevistados afirmaram que seus cursos foram “difíceis” e que dedicaram bastante
tempo para alcançar suas formaturas.
Os egressos afirmaram estudar sozinhos ou com colegas “afins”.
O material mais utilizado pelos sujeitos foi a Xerox dos textos. Nove em dezesseis excotistas afirmaram não terem comprado livros.
A utilização das bibliotecas foi uma estratégia que possibilitou o “sucesso acadêmico”
dos sujeitos beneficiados por ações afirmativas. Todos as frequentaram.
A melhoria quantitativa e qualitativa das bibliotecas deve ser prioridade das gestões
universitárias, afim de que o acesso mais democrático às vagas do ensino superior possa se
concretizar em trajetória universitária exitosa.
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O interesse pela formação docente tem aumentado, nos últimos anos, na produção
acadêmica brasileira, como sinaliza André (2011). A autora indica o crescimento do interesse
sobre a questão e a participação da mídia na colocação da necessidade da formação de
professores, como colaboradores para formação de um campo próprio de pesquisa.
As Políticas Públicas de Educação têm inserido a formação dos professores como um de
seus eixos. Exemplo disso pode ser encontrado nas metas para educação expostas no PNE
(Plano Nacional de Educação), produzido a partir do conhecimento da realidade educacional,
evidenciada por instrumentos avaliativos de larga escala, que tem assinalado uma
preocupação com a preparação do professor.
Para o PNE, da última década e da atual, a valorização do magistério e a sua formação
aparecem como condição para a melhoria da qualidade de ensino. Nesses documentos, metas
são delineadas para atender uma boa formação e condições adequadas de trabalho. Desse
modo, é esperado que o professor adquira uma formação inicial consistente, alicerçada nos
conhecimentos específicos e práticos e que ele possa manter-se atualizado, por meio da
formação continuada.
Além disso, as ações do Ministério da Educação para promover a formação do professor
pós LDB, podem ser exemplificadas nos seguintes cursos PCN em ação (1998), PROFAPrograma de formação de Professores Alfabetizadores (2001), Pró-Letramento (2006) e, por
fim, o PNAIC – Pacto Nacional pela Alfabetização na idade certa.
O PNAIC estrutura-se a partir de três grandes ações - material didático, formação e
avaliação - que representam um diferencial dos outros programas, cujas propostas não
articulavam tais eixos. Nossa atenção volta-se o processo de formação, organizado e oferecido
pelas IES (Instituições de Ensino Superior) responsável pela formação dos Orientadores de
Estudos que conduzirão as formações nas redes públicas de ensino, com os professores que
ingressarem no Programa.
Dessa forma, o presente trabalho insere-se nessa crescente demanda que se atenta para a
formação do professor. Intencionamos apresentar um fragmento da experiência desenvolvida,
dos Formadores que atuam diretamente na formação dos OEs (Orientadores de Estudos), no
ano de 2013.
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A formação em questão
Ancorada na distinção dos modelos de formação de professores identificados por
Chartier (1998), Andrade (2004) situa esse campo. As iniciativas de formação, bem como a
pesquisa podem ser agrupadas em dois eixos. O primeiro, dos estudos produzidos no exterior
da escola a respeito dela, no que se refere à formação, esses estudos buscam verificar o que
foi absorvido pelos docentes das teorias produzidas para a escola e passadas na formação. Já o
segundo, busca conhecer e considerar os conhecimentos da prática, produzidos pelos
profissionais da educação. Autores destacam o valor da experiência profissional para a
formação.
Andrade (2004) pondera que a experiência sozinha não pode ser responsável pela
formação do professor, nem a única fonte de saber deste. Desse modo, há outros fatores que
precisam ser considerados na formação, para autora. Ela defende que o saber docente é
“constituído de um movimento de saberes de origens diversas, além da escola, produzido em
diferentes lugares” (p.86).
Considerar a tensão envolvida nos processos formativos entre teoria e prática, é um
fator relevante para um novo Programa de formação, como o PNAIC. Assim, como foi
sinalizado anteriormente, nas últimas décadas, existiu uma oferta grande de cursos de
formação em serviço. Com isso, uma nova formação desperta a dúvida dos Orientadores de
Estudos, que já atuaram na formação em outros cursos, em seus municípios, se o que
abordarão agora, dialogará com as orientações dadas anteriormente e que tem norteado a
atuação dos professores nas respectivas redes.
Nesse sentido, a formação realizada, por meio de encontros presenciais na Unicamp,
entre formadores e OEs, buscou-se abordar os cadernos de formação e utilizar as estratégias
formativas.
Mesmo assumindo que há diferentes modos de apropriação dos saberes que circulam na
escola. Para constituir-se professor, a Andrade (2004) sinaliza que cada sujeito reorganize
essas apropriações. Nesse sentido, nos indagamos como se deu essa apropriação ao longo
desse primeiro ano de formação? Em linhas gerais, a síntese desse processo divulgada em um
Seminário trazem alguns indícios.
Uma experiência singular: desafios e conquistas
O trabalho formativo desenvolvido em 2013 culminou com a realização de um
Seminário de Encerramento que tinha como objetivo fundamental oportunizar que os
Orientadores de Estudos pudessem socializar as experiências que vivenciaram em seus
municípios com a formação dos professores alfabetizadores, além de proporcionar um
momento de avaliação referente à formação desenvolvida.
O Seminário aconteceu desmembrado em dois momentos: o primeiro deles ocorreu em
dezembro de 2013 nas dependências da Unicamp, com os profissionais das redes municipais
atendidas pelo processo formativo nesta universidade; o segundo aconteceu juntamente com o
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encerramento da Universidade Estadual Paulista (UNESP) para atender aos profissionais das
redes estaduais que participaram da formação na Unicamp.
Para o Seminário, os Orientadores de Estudos, organizados em grupos, escolheram entre
os temas estudados na formação para apresentar uma síntese do trabalho desenvolvido nos
municípios de atuação, enfocando os aspectos teóricos e práticos referentes ao tema
escolhido.
Quando iniciamos o trabalho formativo com as Orientadoras de Estudos tínhamos como
princípio formativo oferecer uma proposta de formação que dialogasse com as múltiplas
experiências históricas dos diferentes municípios e suas experiências formativas anteriores,
pois compreendemos que a formação continuada não pode desconsiderar a história de seus
sujeitos. Vários dos grupos de Orientadores apontaram a dificuldade inicial em saber se a
proposta do PNAIC consideraria outras iniciativas dos municípios em relação à alfabetização,
destacando que a possibilidade de diálogo com outros programas, identificando aspectos que
precisariam ser aprofundados foi fundamental para aceitação da formação.
Além disso, destacamos alguns dos aspectos que foram considerados conquistas obtidas
com o programa e/ou a formação desenvolvida na Unicamp:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Possibilidade de organizar uma rede de formação que atingiu diretamente os professores
alfabetizadores dos municípios, pois os Orientadores de Estudos recebiam a formação na
universidade, mas precisavam organizar as atividades de formação em seus municípios
com os professores;
Notoriedade dada ao papel do formador, explicitando aspectos a se considerar na
formação e possibilitando a formação desse profissional de forma reflexiva;
Desenvolvimento de estratégias formativas que efetivamente fizeram diferença na atuação
do formador;
Valorização das práticas dos professores no cotidiano escolar, oferecendo oportunidades
de socialização das experiências;
Relação profunda entre teoria e prática, revisitando experiências anteriores (estudos e
práticas escolares);
Importância da tematização das práticas a partir dos estudos que propuseram situações de
reflexão;
Enfrentamento às condições necessárias para garantir os “direitos de aprendizagem” de
todos os estudantes;
A recorrência em garantir a heterogeneidade e o respeito às singularidades dos estudantes
no cotidiano escolar;
A avaliação como princípio para o trabalho pedagógico;
Valorização das boas práticas e reflexão a respeito dos desafios a se enfrentar (registros
diversos, relatos de memória, depoimentos).
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Além desses aspectos, também foram apontados os desafios que necessitam ser
enfrentados pelos municípios e considerados nas próximas etapas formativas do programa
PNAIC:
•
•
•
•

Enfrentar as dificuldades que ainda impedem a garantia dos direitos de aprendizagem dos
estudantes;
Refletir sobre a diversidade das escolas, seus profissionais e estudantes;
Enfrentar os equívocos na relação teoria e prática;
Ampliar as reflexões sobre as intervenções pedagógicas tão necessárias para garantir os
direitos de aprendizagem.

A realização do Seminário possibilitou a manifestação dos Orientadores de Estudos e
nos ajudou a perceber o quanto foi importante nos preocuparmos com um processo reflexivo,
além de nos indicar o que precisaríamos aprofundar na continuidade dos encontros
formativos.
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Daniela Manini 1
Considerações iniciais
Este trabalho é parte da minha pesquisa de Doutorado na qual estudo os limites e as
possibilidades do ensino de Português, na rede pública municipal de Campinas, considerando
dois eventos recentes: a implantação do sistema de ensino por ciclos (2009) e a divulgação
das diretrizes curriculares municipais (2011). O ponto de partida são descrições analíticas dos
contextos da sala de aula e da escola, espaços nos quais atuo como professora de Português,
para então problematizar os processos de elaboração e divulgação de políticas públicas e o
modo como impactam os sujeitos envolvidos na realidade da esfera escolar. Teoria e prática
estão imbricadas em função de meu lugar como professora das turmas em análise (três turmas
do ciclo 3, ou seja: 6ºs e 7ºs anos, em 2011-12). A perspectiva de colocar-me como sujeito
histórico de minha própria investigação levou-me também a ser objeto de pesquisa; para isso,
foram fundamentais os conceitos bourdiseianos de: autoanálise, reflexividade, objetivação
participante, sócio análise.
Também foram fundamentais teóricos da perspectiva histórico-cultural, sobretudo
Vigotski (1988; [1930] 2000; 2003; 2009), para analisar os dados gerados a partir da interação
em sala de aula, contexto no qual foram observadas: a interação de cada turma entre si, com a
professora e com os materiais de ensino disponibilizados; suas criações, elaborações,
construções em relação aos objetos de ensino de língua. Uma das intenções foi refletir sobre
como essas práticas discursivas/espaços de ação social se desenvolvem, produzem
significados, constituem e impactam os sujeitos aí envolvidos.
O livro didático de Português como um instrumento técnico-semiótico
Conforme os estudos vigotskianos, a relação entre o ser humano e o mundo será sempre
mediada, seja por instrumentos materiais, seja por instrumentos simbólicos. A conferência “O
método instrumental em Psicologia”, proferida por Vigotski em 1930, será a base para
definirmos o livro didático de Português (LDP) utilizado em sala de aula como um
instrumento técnico e semiótico. O autor define que o comportamento humano cria
dispositivos artificiais a fim de dominar os próprios processos psíquicos. A linguagem, o
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cálculo matemático, os mapas, as obras de arte, os recursos para ativação da memória e tudo o
mais que não for exclusivamente de base orgânica, natural, pode ser definido como criação
artificial e, portanto, ferramenta ou instrumento que orienta/conduz/ organiza o ser humano no
meio social.
Como o instrumento sempre estará presente no comportamento humano, Vigotski
([1930] 2000, p. 96) postula que “qualquer ato de comportamento transforma-se então em
uma operação intelectual”. Diz ainda que o “emprego de um instrumento psicológico eleva e
amplia infinitamente as possibilidades de comportamento, pois põe ao alcance de todos o
resultado do trabalho dos gênios (como se comprova na história da matemática e de outras
ciências)” (VIGOTSKI, [1930] 2000, p. 98). Nesse sentido, entendemos a escola, a disciplina
Língua Portuguesa e o LDP como espaços privilegiados para o desenvolvimento humano,
compreendendo que “a educação não pode ser qualificada como desenvolvimento artificial da
criança. A educação é o domínio artificial dos processos naturais de desenvolvimento”
(VIGOTSKI, [1930] 2000, p. 99) e que o desenvolvimento processa-se do social para o
individual, ou seja: do exterior para o interior; por isso, a ação pedagógica é importante, deve
privilegiar a interação e o que o sujeito aprendiz ainda não sabe.
Em minha ação pedagógica, o LDP é o principal recurso didático utilizado, uma vez
que: i) é um material certamente presente em todas as escolas de Educação Básica, resultado
da política de avaliação, aquisição e distribuição de livros, realizada através do PNLD
(Programa Nacional do Livro Didático); ii) devido à quantidade excessiva de horas/aula e das
várias demandas da profissão, ainda que seja o ideal, não consigo preparar meu próprio
material didático; iii) em função das sucessivas avaliações pelas quais o LDP vem passando,
apresenta-se como um material de relativa qualidade, que reúne as mais recentes orientações
dos estudos da linguagem, podendo contribuir para a formação do professor em exercício,
bem como ser um instrumento para o letramento e das camadas populares (cf MANINI,
2009).
Neste trabalho, procurarei desenvolver uma descrição sobre o modo como uma
sequência didática (SD) do LDP de 7º ano: Português, uma proposta para o letramento
(SOARES, 2010) foi compreendida e produzida por cada uma das turmas em análise. Cabe
destacar que o LDP em questão foi “recomendado com distinção” pela avaliação do
Ministério da Educação, o que indica estar muito de acordo com atuais propostas de ensino de
língua revozeadas pelos PCN (Programa Nacional do Livro Didático) e PNLD.
Proposta e resultados da produção escrita
A SD tem quatro páginas; inicia-se dizendo que os alunos lerão uma crônica de Luis
Fernando Veríssimo. Há uma página com uma pequena foto do autor e breves informações
sobre sua vida. Na mesma página, há a reprodução da capa do livro “Comédias para se ler na
escola”, de onde a crônica foi extraída, com uma pergunta sobre a ilustração e anunciando o
conteúdo da crônica, que viria na página seguinte: o encontro do autor já adulto com o
menino que fora um dia.
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A crônica “História estranha”, em dois parágrafos, mostra o drama do adulto que se
reconhece em um menino brincando no parque. Ambos refletem sobre o que veem: o adulto
lembra o quanto era inocente e lamenta a passagem do tempo; a criança se aborrece ao
imaginar o quanto, com quarenta, quarenta e poucos anos, será sentimental.
Nas próximas duas páginas, há questões sobre o texto, envolvendo compreensões sobre:
marcas do texto literário; sensações, pensamentos e ações do menino e do homem; usos e
significados de pronomes possessivos; a possibilidade da crônica ser cômica.
Na última página, vem a proposta de produção escrita em que, individualmente, cada
aluno/a deveria se imaginar com quarenta, quarenta e poucos anos, encontrando-se consigo
mesmo/a adolescente. Há breves orientações sobre como pensar/organizar o texto. A seguir,
vem uma sugestão para leitura voluntária em voz alta do texto produzido. Por fim, o LDP
propõe que reúnam os textos em um formato de livro. Para isso, cada texto deveria ser
corrigido junto com a professora e depois passado a limpo. O livro seria manuscrito.
A proposta foi desenvolvida em cada uma das turmas, as quais apresentavam suas
especificidades: 7º A, com 23 alunos, a maioria fora da correspondência idade/ano, com
muitas dificuldades em leitura e escrita, e somente 6 alunas; 7º B, uma turma muito boa, com
praticamente todos/as bastante envolvidos/as com as aulas de Português e que se destacava
pela predileção por atividades de produção escrita; 7º C, a turma que concentrava estudantes
com nível de aprendizagem no mínimo e abaixo do esperado, para os quais eram necessárias
maiores explicações ou adaptações das atividades propostas.
Em cada sala, segui a SD passo a passo, modificando apenas as orientações para
produção escrita: cada estudante deveria produzir seu texto individualmente; após isso
deveriam sentar-se em duplas a fim de que cada colega lesse e orientasse uma produção
diferente da sua. Não produzimos um livro, mas foram feitas leituras oralizadas e comentadas
de textos que me surpreenderam positivamente, tanto pela compreensão da proposta, como
pela organização e pela colocação da subjetividade de cada autor/a.
A mediação da professora (minha) foi fundamental para que compreendessem a
profundidade do tema abordado e, de certa forma, refletissem sobre suas próprias vidas
através da leitura e interpretação da crônica de um autor consagrado para, então, produzirem
sua própria crônica. Em cada produção, bem como em uma das atividades de interpretação
escrita, é possível verificar os conhecimentos linguístico-gramaticais que possuem nessa etapa
escolar, daí dizer que a SD trabalha com os quatro eixos de ensino de Língua Portuguesa:
leitura, escrita, oralidade e conhecimentos linguísticos.
Vale dizer que esse LDP organiza-se em quatro unidades temáticas; a unidade na qual
essa SD aparece é a primeira e tem como tema a seguinte pergunta: “Adolescente, eu?”.
Para finalizar, reproduzo a seguir um texto de cada turma.
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MODOS DE LEITURA E INTERAÇÃO EM NOVAS TECNOLOGIAS: A
MEDIAÇÃO DO DESIGN
Daniela Marçal (PUC-Rio) 1
Alexandre Farbiarz (UFF) 2
O artigo parte de observação sistemática de um grupo de crianças em situação de uso de
ambientes e jogos online durante seis meses de atividades de projeto de novas tecnologias da
PUC-Rio. O objetivo foi levantar, através da sociolinguística interacional (GOFFMAN, 1975;
TANNEN e WALLAT, 1986), os modos de leitura e interação por elas assumidos. O material
colhido foi categorizado por situações recorrentes e representativas dos momentos
vivenciados na dinâmica do projeto.
Os dados analisados trazem questões relativas à criança e seus processos de aquisição
de conhecimento e construção de identidade, mediados pelas interações entre os sujeitos e
jogos online carregados de símbolos e signos.
Partimos do pressuposto que entender o sujeito através da linguagem é compreender seu
contexto sociocultural e sua relação com o meio. Sendo assim, para nos aproximarmos da
criança inscrita na contemporaneidade, é necessário um olhar sobre sua construção de
linguagem, sua produção e suas ferramentas de comunicação. A criança lê e entende o mundo
através das experiências que lhe são oferecidas e experimentadas no seu cotidiano. Se a
interação com jogos online já faz parte desse universo, devemos refletir sobre como oferecer
este experimento de modo crítico e responsável.
Para Bakhtin (1981), Vygotsky (1991) e Benjamin (1995), a despeito de suas
especificidades, o meio é entendido como constitutivo da construção da linguagem e responsável
pelo diálogo entre o eu e o social. Nesse entendimento, a linguagem é utilizada como veículo de
compreensão, transformação e produção do meio e para o meio, representado por um diálogo que
não se esgota apenas na emissão e recepção, sendo dinâmica e progressiva.
Chartier (2002) afirma que a mudança das práticas de leitura - entendido aqui como
leitura de mundo - através da mídia eletrônica muda o contexto da leitura e, por conseguinte,
o processo de construção de sentidos. É importante refletir sobre a relação da internet e a
utilização da linguagem da criança, como forma de expressão, para que ela possa estar apta a
fazer uso do suporte de modo a tirar proveito de suas possibilidades.
A criança, em suas interações, experimenta, subverte, inventa diferentes modos de ações
e, assim, produz diferentes sentidos, amplia repertórios e aumenta sua capacidade de entender
e interpretar o mundo, de construir sua identidade como sujeito social. Segundo Benjamin
(1994), para que haja produção de sentidos é necessário que a criança tenha vivenciado uma
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gama de possibilidades de experimentações que a permitam construir seus próprios conceitos
acerca de novas experiências.
É na experimentação que a criança constrói suas teorias, verifica e submete suas
hipóteses, testa e por fim constrói seus próprios conceitos. Benjamin nos traz essa ideia
quando diz: “a experiência mágica se torna ciência.” (BENJAMIN, 2002, p. 40).
Em linhas gerais, as leituras de Vygotsky (1991) e Benjamin (1995), norteadas pelo
pensamento bakhtiniano, nos levam a entender a criança como um ser que se constitui como
sujeito através da interação social, que faz parte da construção da sociedade em que está inserido.
Para as discussões, nos debruçaremos nos temas relevantes – revelados pelos enquadres
(GOFFMAN, 1975) da pesquisa - que surgiram a partir da observação de campo: relação
fabular icônica na interação com jogos e relação de gêneros na interação com jogos.
No que diz respeito à relação fabular icônica percebemos que, quando as crianças entram em
sites de jogos infantis em língua estrangeira não familiar a elas e conseguem jogar, elas entendem as
regras de modo intuitivo e exploratório, tentativa e erro, criando hipóteses para solução do
problema. Porém, observamos também que esse modo de exploração é guiado por pistas visuais nas
interfaces dos sites, através das quais elas testam suas hipóteses. Como exemplo destacamos quando
um dos alunos diz: “Quando não sabe jogar vai tentando até chegar no objetivo do jogo”.
Para Vygotsky (1991), ao oferecermos à criança oportunidades de exploração de sua
Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), ela testará suas experiências, adquirirá
conhecimentos e, portanto, poderá entrar em uma nova ZDP.
No que diz respeito à relação de gênero na interação com jogos, percebemos que a
classificação masculino/feminino era originada da necessidade das crianças atribuírem uma
identidade ao jogo. Poderia ser relacionada ao tema do jogo, como corrida, ação, etc., mas as
crianças referiram-se aos jogos por gênero, menino ou menina. A classificação teve por base
principalmente os recursos visuais da interface, como cor: roxo, lilás, preto, vermelho; ou a
partir da dinâmica do jogo: luta, violência, arrumar boneca, cozinhar. Para tanto, entendemos
que elas só puderam utilizar desses conceitos para fazerem tais associações a partir do
momento que tinham criado, internamente e previamente, um (pré)conceito a respeito do que
pertence ao universo feminino e masculino. Podemos também analisar a questão sob o
aspecto da identificação com os códigos, pois a criança escolhe ou rejeita jogar um jogo
porque se identifica ou não com algum, ou alguns, dos seus aspectos. De alguma forma a
criança se reconhece e se identifica neste universo.
Recorrendo ao pensamento de Bakhtin (1981), de que “a palavra é o território comum”
entre dois sujeitos, podemos entender que, ao escolher um jogo a criança reconhece e se
identifica com o signo (palavra) feminino/masculino. Se o código significa algo para ela, se
ela se identifica e se vê retratada socialmente, passa a se ver naquele “lugar social”. Se
estamos falando que todo signo reflete a ideia social a respeito do que está representando,
inferimos que, ao observarmos a recorrência de determinados signos através das falas das
crianças, estas estão traduzindo o que socialmente percebem como relativo às questões de
gênero. Isto nos remete ao pensamento de Benjamin (1994), que vê a criança como sujeito
histórico, que produz e vive em uma determinada cultura.
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Acreditamos, portanto, que pudemos nos aproximar dos signos sociais desse grupo. Do
momento em que as crianças souberam identificar esses signos e através de seus discursos
trazê-los para o auditório social, podemos dizer que pinçamos elementos indicativos de uma
representação social de como essas crianças percebem a questão de gênero.
Se, por uma lado, constatamos que os signos presentes nos jogos infantis online
apresentaram-se como auxiliares no processo de aprendizagem de novos conceitos e
oportunidades de desenvolvimento da criança, por outro lado, por vezes, também mostraramse como elementos de reforço de estereótipos e conceitos considerados ultrapassados pela
sociedade contemporânea, no que diz respeito às questões de gênero e identidade.
Ao consideramos que o designer, como agente cultural, tem como um de seus papéis a
proposição na construção de novos significados, identificamos a necessidade dele perceber-se
como corresponsável no processo de constituição de identidades, oferecendo ferramentas que
sirvam para que os sujeitos ampliem seus repertórios, podendo tornar-se indivíduos críticos
com a potência de construir uma sociedade mais justa e igualitária.
Design é uma atividade que configura objetos de uso e sistemas de
informação e, como tal, incorpora parte dos valores culturais que a cerca, ou
seja, a maioria dos objetos do nosso meio são antes de mais nada a
materialização dos ideais e das incoerências de nossa sociedade e de suas
manifestações culturais assim como, por outro lado, anúncio de novos
caminhos. (BONFIM, In: COUTO e OLIVEIRA, 1999, p. 150)

Através da pesquisa, percebemos a relevância de que o designer perceba que as escolhas
dos signos utilizados nos projetos de interfaces de jogos infantis online são pistas que contribuirão
para a construção de conceitos e a produção de sentidos das crianças. O Design, então, como
campo interdisciplinar, voltado para o desenvolvimento de projetos com foco na solução de
problemas complexos, tem lugar fundamental na constituição das equipes multidisciplinares tanto
na conceituação quanto no desenvolvimento e produção das novas tecnologias.
Apontamos, também, ser premente que a sociedade tenha foco na formação visual da
criança e na produção de sentidos dela decorrente. As interfaces a ela ofertadas participam
tanto da manutenção de mitos e estereótipos quando do anúncio de novos caminhos e,
portanto, de seus modos de significação e constituição identidade.
Reforçamos, assim, a importância das novas formas de leitura e os desafios de um novo olhar,
“Formas plurais; possibilidades de leitura, produção e recepção plurais para aqueles que permitem o
desafio de um novo tempo” (FARBIARZ. 2001, p.15), por acreditarmos que este se dá, como diz a
autora, de formas e possibilidades plurais não só na produção como também em sua recepção.
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REPENSANDO O ESPAÇO DA BIBLIOTECA NA EDUCAÇÃO INFANTIL E
CONTRIBUINDO COM FORMAÇÃO DE LEITORES
Daniela Silva Moura 1
Núbia Silvia Guimarães Paiva 23
Este trabalho tem o objetivo de apresentar reflexões sobre o espaço da biblioteca onde
acontece o trabalho com os gêneros literários com os alunos de 4 a 8 anos, em uma escola de
educação básica, no sentido de que esse se adeque às necessidades de tais alunos e assuma seu
lugar, como um centro dinamizador da leitura e difusor do conhecimento. Durante todo o ano
letivo, fizemos um projeto com as crianças do 1º período, onde difundimos a importância da
literatura e dos espaços destinados às leituras, visto que essa prática tem sido concebida como
uma necessidade à sociedade e ao indivíduo, considerando que ela traz benefícios como o
lazer, prazer, aquisição de conhecimentos e de enriquecimento cultural, de ampliação das
condições de convívio social e de interação. Mas, além de tomá-la como uma condição social,
é importante compreender que não há um só modo de leitura, mas sim múltiplos e variados,
pois pela leitura os sentidos e o sujeito leitor são constituídos socio-histórico e
ideologicamente.
É considerando a experiência com leitura que a criança tem, sendo capaz de ler os
signos escritos, que segundo Freire (1977, p. 17-18) "[...] O domínio sobre os signos
linguísticos escritos, mesmo pela criança que se alfabetiza, pressupõe uma experiência social
que o precede – a da 'leitura' do mundo.” Ou seja, a leitura do mundo precede sempre a leitura
da palavra, onde percebemos o quanto é importante que os espaços escolares, desde a
Educação Infantil, se preocupem com a formação de um leitor com visão crítica e consciente.
Tal fato exige que olhemos para nossas escolas e observemos como estão as práticas
pedagógicas voltadas para a linguagem literária além do espaço de nossa biblioteca, o acesso
aos materiais e acervos específicos para cada faixa etária, pois para que uma criança possa
constituir-se enquanto leitora, é preciso que tenha a oportunidade de conviver com livros e
outros leitores, compartilhando constantes práticas de leitura.
O fato de se colocar na rotina da turma o espaço para a leitura, e a realização desta, no
espaço da biblioteca firma um local para a história inserida no processo de desenvolvimento e
aprendizagem dessas crianças. Além disso, o movimento dessa leitura é de convite contínuo
às crianças para pensarem as possibilidades da história, dos personagens, de correlação do que
está sendo lido com o cotidiano delas.
Azevedo (2004) destaca que ler não é uma tarefa simples que se constrói com pequenas
práticas e sim “exige esforço e que o chamado prazer da leitura é uma construção que
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pressupõe treino, capacitação e acumulação” (p. 38). E, os escritos de tal autor, nos remete a
um trecho registrado por nós, durante a realização do projeto:
Hoje pude presenciar o momento das crianças na biblioteca e, a maneira
como elas puderam ficar nesse espaço me chamou muita atenção, em que
elas não iam apenas “passar” por lá, mas sim ficar em meio a prateleira de
livros e tapetes coloridos. As crianças podiam escolher os seus livros e
lerem... mas algumas frases surgiam: ‘eu não sei ler’, ‘lê pra mim?!’... Eu li
alguns livrinhos para algumas crianças, mas fiquei pensando na
possibilidade de ampliação desse não saber ler, pensando que talvez a
biblioteca seja um espaço riquíssimo para convidá-las a pensar que, mesmo
sem saber reconhecer as letrinhas escritas, pode-se ler de outras formas, e,
talvez isso vá fazendo sentido na leitura, na “gana” por querer ler, por querer
entender uma história, de uma forma construída por eles e carregada de
sentidos. (Diário de Bordo dia 01/07/2013)

Diante dessa perspectiva, as idas à biblioteca foram momentos onde as crianças
escolhiam um livro e levavam para casa e, juntamente com os pais, faziam a leitura. A ida à
biblioteca e o empréstimo de livros já é previsto no currículo da educação infantil, entretanto,
foi possível um acompanhamento diferenciado desses momentos pela equipe do projeto,
visando dar suporte às crianças no que se refere à leitura das obras escolhidas, trocar ideias,
conversar sobre esse ‘não saber ler’ e entender as razões que desencadearam a escolha dos
livros. Ao se trabalhar com elas o sentido da escolha do livro, lançando essa questão na roda
de conversa, percebemos que a maioria das crianças apreciava o livro de acordo com as
imagens, pois são bonitas e coloridas ou porque já viram o filme da história. Observemos
algumas análises feitas por eles:
“Aluno1: Leitura da Branca de Neve: (Já conhecia o filme e gosto da
história!)
Aluno 2: Leitura de Cirandas de Cantigas: (Por causa da capa que tem uma
carinha feliz e colorida.)
Aluno 3: Leitura da Rapunzel: (Ouvi na nossa sala na contação de histórias e
gostei muito) ”
(Exemplos de análises feitas pelos alunos do 1º período da Educação Infantil
– Diário de bordo dia 04/11/2013)

Ao retomarmos a escolha das crianças por meio das imagens dos livros, é válido
recordar que, desde muito novas, as crianças aprendem a fazer outras leituras que utilizam
diferentes códigos de representação, mas que são igualmente importantes para a formação do
(pequeno) leitor. Nesse caso, temos o exemplo de um olhar voltado para uma leitura de
imagens, que precisa ser legitimada pelos mediadores – professores, estagiários, ou outros
adultos, junto à criança como parte constitutiva de seu processo de leitura. (MILLER e
MELO, 2008). Essas mesmas autoras pontuam que considerar a leitura de imagens é
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fundamental quando pensamos na aprendizagem e desenvolvimento de crianças leitoras, visto
que, esse “tipo” de leitura “prepara a criança para a leitura e escrita de textos, como também
permite a leitura de informações antes que ela aprenda a ler textos escritos” (p.29).
Nesse processo, então, temos que o letramento acontece decorrente das práticas sociais
que leituras e escritas exigem nos diferentes contextos, acrescentamos novas experiências ao
leitor, que lhe permita “aprender e re-aprender” (BECKER e GROSCH, 2008, p.35-36). E é
nessa perspectiva que concebemos a importância do trabalho desenvolvido na biblioteca, não
em seu sentido etimológico, como caixa/armário de livros, que se preocupa apenas em
conservar os acervos, mas sim que tenha a preocupação de divulgar conhecimentos,
contribuindo com a formação leitora. Ainda para as autoras Becker e Grosch (2008):
Pequenas ações dentro das bibliotecas podem constituir-se em ventos
significativos na promoção da leitura. Bibliotecas e livros são memória e
construção do mundo, faltando cogitar mais explicitamente sobre a leitura,
elemento fundamental na ação com os acervos. (2008, p. 36).

Devemos também nos atentar para a função recreativa da biblioteca para a Educação
infantil, a qual deve ser um espaço com atividades de leitura, artes, exposições e
dramatizações. A criança encontrará na biblioteca um local para ler (em sentido amplo),
escrever, escutar, falar, criar, brincar, se relacionar com o outro e, consequentemente, um
espaço para aprendizagens significativas. Dessa forma, o educando passa a construir seu
próprio significado do mundo em que vive, trazendo uma leitura própria para o mundo à sua
volta. Assim, por meio da mediação do professor, a criança atribui significado às diferentes
práticas de leitura, desenvolve gostos e preferências quanto a autores e gêneros, cria laços
afetivos com livros e histórias e vai começando a ver a si mesma como uma leitora.
Conforme Freire “ler é atribuir significados” (1996, p.26), e dessa forma a construção
da identidade e da autonomia deve se dar a partir de momentos prazerosos e lúdicos,
respeitando sempre a realidade e o interesse de cada um. Baseadas nisso, sempre foram
realizados os empréstimos de livros de nossa biblioteca, estimulando em nossos pequenos a
responsabilidade e a autonomia.
Considerações Finais
A leitura é muito importante para explorar na criança a imaginação e a criatividade, de
maneira que sejam criados alunos questionadores, e cabe ao professor dar o primeiro passo
para que se torne possível esse processo, como já dizia Curtto, Murillo e Teixodó “Pouco
valor tem a escola que não consegue entusiasmar as crianças para a leitura e gerar nelas
hábitos de leitura. ” (2000, p.72)
Considerando o caminho construído a partir das atividades realizadas na biblioteca para
os alunos da educação infantil entendemos que estas foram de significante importância na
formação leitora das crianças. Tal contato com a literatura e com os demais aspectos
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circunscritos à ela amplia as possibilidades de que elas se tornem sujeitos leitores desde o
início de sua escolarização, como também em seus demais anos de estudo.
Nesse sentido, vimos que o espaço da biblioteca no cenário da educação infantil
mediado pelo educador em um convite contínuo às crianças ao manejo, conhecimento e
exploração do livro e das diferentes formas de leitura, “firma nesse ambiente um local de
aprendizagem e, também de reconhecimento de que a literatura pode ser entendida como uma
forma de pensamento que recorre à poesia e à ficção para interpretar e atribuir significado à
vida e ao mundo” (AZEVEDO, 2004)
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PROVINHA BRASIL, “PARA QUÊ, PARA QUEM, A FAVOR DE QUEM?”
ALGUMAS REFLEXÕES PRELIMINARES SOBRE ESTA AVALIAÇÃO
NACIONAL DA ALFABETIZAÇÃO
Daniele Lenharo Appolinário
A Provinha Brasil implantada em 2008, configura-se numa avaliação de larga escala
elaborada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Pedagógicas (INEP) e distribuída
pelo MEC/FNDE. Caracteriza-se como um exame nacional com objetivo de monitorar a
alfabetização nas escolas públicas brasileiras. Neste texto procura-se realizar uma reflexão
preliminar sobre esta políticas pública de avaliação de larga escala, a Provinha Brasil, que
volta-se para as crianças de cerca de 8 anos.
Como profissionais da educação torna-se essencial a reflexão sobre a exclusão das
crianças que não conseguem aprender ler e escrever, em contraponto a busca pela efetiva
aprendizagem que envolve muito mais que exames externos. Atualmente acompanha-se a
ênfase em políticas públicas de avaliação que focam nos resultados e não no processo. Nesta
perspectiva Freitas (2012) faz um alerta sobre a forma atual das políticas públicas de
avaliação de larga escala, que tratam de aliar resultados positivos a qualidade.
No contexto das avaliações externas como a Provinha Brasil, mostra-se essencial que os
objetivos sejam claros, pensando além do monitoramento da alfabetização, mas na questão
pedagógica, senão teremos mais uma avaliação que monitora resultados, que contribui para o
Estado controlar se as metas estabelecidas estão sendo alcançadas..
Percebe-se, presente no cenário nacional as políticas de avaliação ganhando destaque
com forte influência neoliberal, entretanto não se pode desconsiderar as mudanças ocorridas
nas últimas décadas no papel do Estado.
Conforme, Dias Sobrinho (2002) temos a consolidação do “Estado avaliador”, no qual o
papel do estado passa ser de controlador e fiscalizador. O Estado assume a lógica do mercado,
enfatizando os resultados dos sistemas educativos.
Por isso, a necessária atenção aos sistemas de avaliação implantados no Brasil a partir
da década de 1990 com a Reforma do Estado Brasileiro.
Os estudos para a consolidação deste sistema iniciaram-se em 1988 com a proposta da
criação do Sistema de Avaliação do Ensino Público de Primeiro Grau (SAEP) que previa a
organização, articulação e complementaridade e direção dos estudos realizados, visando às
iniciativas futuras. Foi este sistema que deu origem ao SAEB em 1994. Assim, desde 1990 até
2002, o SAEB foi a forma utilizada pelo governo federal para avaliar os sistemas
educacionais.( FREITAS, D. 2013) Em 2005 temos a implantação da Prova Brasil com o
objetivo de avaliar o desempenho dos alunos do Ensino Fundamental.Segundo, Freitas, D (
2013, p. 74):
A divulgação dos resultados da Prova Brasil fomentou comportamentos
orientados para a comparação, competição, premiação, punição. Pesquisas
que realizamos mostraram que, assim como ocorria com o SAEB, a
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interpretação dos resultados não tem sido realizada pelos sistemas
educacionais e pelas escolas, de modo que a tônica acaba sendo a do
controle externo e remoto efetuado pelo INEP/MEC.

Cabe, portanto também questionarmos se a Provinha Brasil também resultaria apenas
num controle de monitoramento do governo federal sobre a alfabetização das crianças. No
discurso e publicidade oficial do INEP verifica-se a justificativa da Provinha Brasil
representar um instrumento diagnóstico da alfabetização das crianças das escolas públicas.
Contudo a forma de elaboração da prova centralizada pelo INEP, pouco valoriza os saberes
dos professores..
A própria LDB (Lei nº 9394/96) garante a União a responsabilidade de avaliar o ensino
em todos os níveis, abrindo espaço para a efetivação de um sistema nacional de avaliação.
Este sistema nacional de avaliações está atrelado a distribuição de verbas.
Neste sentido, as avaliações de larga escala tem promovido a busca por resultados, do
que por exemplo ajudando a solucionar os problemas educacionais de aprendizagem no caso
da alfabetização, ou seja um sistema baseado em números e não nos processos educacionais.
Desse modo, torna-se essencial ampliar a discussão sobre a avaliação Provinha Brasil,
refletindo sobre os rumos das políticas públicas de avaliação neste início de século XXI e seus
impactos no cotidiano escolar, já que a título de comparação temos a Prova Brasil por
exemplo, já mostrando reflexos nos currículos e práticas pedagógicas, no sentido da busca dos
professores em atingir as metas colocadas.
Como exposto, o INEP afirma que um dos objetivos desta avaliação nacional seria
pedagógico, ou seja, ajudar os professores no processo de alfabetização, já que é realizada em
duas etapas no início e no final do segundo ano do ensino fundamental.
Em vista deste objetivo pedagógico, a Provinha Brasil que tem como justificativa
orientar as práticas dos professores, utiliza-se da aferição do conhecimento das crianças no
que tange a alfabetização. Importante refletir sobre qual a concepção de alfabetização a
Provinha Brasil tem se baseado. Poderíamos, assim, refletir o que de fato possui de
pedagógico inserir crianças de 8 anos que estão no processo de aprendizagem da leitura e
escrita em realizar uma provinha de caráter nacional?
Válido esclarecer que compreende-se qualidade da educação não apenas como reflexo
dos resultados considerados positivos nas avaliações de larga escala, mas que o conceito de
qualidade envolve a percepção da concepção de educação envolvida neste processo.A
qualidade educacional é um conceito amplo e envolve vários fatores intra e extra escolares,
que também perpassa pela questão da formação humana, ou seja quais sujeitos pretende-se
formar.
Outro ponto a se destacar em relação a Provinha Brasil é o fato deste exame nacional
não levar em conta os saberes dos professores, será que estes não podem colaborar na
elaboração das avaliações.
[...] o movimento de centralização do governo da educação básica em curso
no país é o mais intenso ocorrido sob a constituição de 1988. Ele expressa e
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potencializa a cisão entre os que decidem e os que executam, entre
especialistas e práticos do ensino obrigatório ( professores, coordenadores
pedagógicos, diretores escolares) ainda que se lance mão de metodologias
participativas na formulação de políticas educacionais. No caso da avaliação
e do monitoramento educacional, tem sido notória a influência
centralizadora da atuação dos especialistas em estatística, psicometria,
avaliação, economia e administração gerencial. (FREITAS, D. 2013, p.51)

A Provinha Brasil não integra o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica) os resultados ficam nas próprias escolas.
Entretanto, percebe-se que a Provinha Brasil vem compor as avaliações de larga
escala.Levanta-se a reflexão se a Provinha Brasil acabará por servir de modelo a ser seguido
na alfabetização das crianças, inclusive com prévia preparação para esta avaliação , não
podemos reduzir os processos educacionais a treinos para alcançar bons resultados nos
exames externos e padronizados.
Torna-se pertinente numa perspectiva crítica indagarmos as funções da Provinha Brasil,
ou seja, “para quê”, “para quem”, “a favor de quem”, temos consolidada mais esta avaliação
de larga escala e o que ela poderá impactar nas práticas pedagógicas dos professores.
Destarte, considera-se fundamental partir do pressuposto que não há prática avaliativa
neutra, assim precisamos enquanto professores compreendermos os objetivos tácitos de um
sistema de avaliação de larga escala como a Provinha Brasil.
Não estamos com isto negando a importância das escolas serem avaliadas, mas com a
participação efetiva de todos os atores envolvidos no processo.
Contudo, no caso da provinha Brasil por ser um exame de larga escala, discuti-se o
quanto esta avaliação pode provocar a culpabilização dos alunos e professores e deixar em
segundo plano a busca por políticas públicas que busquem melhorias efetivas.
Sabemos que estas melhorias envolvem muito mais que resultados, envolve um projeto
político a longo prazo em prol da tão almejada e defendida qualidade na educação para todos.
Além de como comentado a possibilidade real dos currículos ficarem restritos, o
estreitamento curricular e estes serem direcionados para as avaliações de larga escala. São
questões que precisam ser refletidas e analisadas e debatidas.
Vivencia-se, na contemporaneidade, o Estado promovendo políticas públicas que não
promovem no caso da educação, promoção dos conhecimentos para todos, contudo um Estado
forte no monitoramento da educação.
As políticas públicas como o caso da Provinha Brasil está presente desde 2007 no início
da escolarização. Precisamos olhar com cuidado e reflexão sobre os impactos destas políticas
no cotidiano escolar.
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ASPECTOS OFF-LINE DA LEITURA NA INTERNET
Daniele Souza Freitas Pacheco 1
Introdução
Ainda é comum ouvir na sociedade brasileira o discurso fatalista de que a maior parte
dos jovens não lê. Isso persiste, como sugere Chartier em função de que “aqueles que são
considerados não-leitores leem, mas leem coisa diferente daquilo que o cânone escolar define
como leitura legítima” (1999, p. 103). A questão, por esse ângulo, torna-se mais ampla não se
tratando apenas de rotular os jovens como leitores ou não, mas da própria concepção do ato
de ler, e das leituras tidas como legítimas pela sociedade.
Vista como prática social que se estabelece por meio das atividades que os indivíduos
praticam, a leitura vai além dos livros legitimados e incorpora ações cotidianas como a troca
de mensagens via celular; a busca de informações num site de notícias ou o ato de folhear
uma revista para distrair-se num salão de beleza.
Além disso, no atual contexto onde o material a ser lido encontra-se numa pluralidade
de existências, a virtual é uma delas. É evidente observar o envolvimento dos jovens com a
internet, como também é fácil perceber a utilização de práticas de leitura nas diversas
atividades desenvolvidas por eles nesse meio. Entretanto, há poucos projetos pedagógicos e
escassos estudos que explorem o potencial educacional dessas leituras.
Aspectos teóricos Fora-do-Texto
Muitos estudiosos da leitura corroboram com uma concepção do ato de ler que não se
esgota na simples decodificação do texto ou na assimilação das ideias do autor pelo leitor.
Freire (1994), Goulemot (2001) e Chartier (1999) pensam na leitura como produção de
sentidos. O indivíduo que lê é agente, atuante no processo de construção de sentidos. Essa
atuação envolve aspectos que extrapolam os limites do texto.
Para Chartier (1999) o processo de produção de sentidos envolve uma trilogia
indissociável entre o texto, o leitor com suas competêncis e o suporte textual. Freire, numa
visão mais ampla, relaciona o ato da leitura com a realidade vivida, segundo ele “a leitura do
mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta implica a continuidade da leitura
daquele (1994, p.13).
Semelhante às concepções acima, para Goulemot (2001) ler é dar sentido de conjunto, a
leitura é vista como articulação entre os sentidos construídos a partir do texto e aspectos forado-texto, que abrangem o leitor e a situação de leitura. Esses aspectos consistem em três
campos: uma fisiologia, uma história e uma biblioteca.
1

Mestranda do programa de pós-graduação em Linguística da Universidade Federal de Santa Catarina. E-mail:
dani.s.freitas@gmail.com

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

920

ASPECTOS OFF-LINE DA LEITURA NA INTERNET

A respeito do aspecto fisiológico o autor destaca a existência de uma situação, uma
posição ou atitude própria do corpo que lê imposta pelo objeto a ser lido. Pode-se inferir que
dificilmente alguém leria um livro teórico extenso caminhando num lugar público por meio
de seu dispositivo móvel, ao contrário podemos imaginá-lo lendo seus e-mails. Nesse sentido,
Chartier (1999) também destaca algumas características intrínsecas ao suporte virtual que
interferem nos modos de leitura: a sequência não é linearmente rígida, o leitor pode acessar
hiperlinks durante a leitura, pois não há fronteiras visíveis; a possibilidade de intervenção do
leitor no texto aumenta, ele pode copiar, recortar, cruzar, reunir textos.
Para Goulemot (2001) a compreensão do processo de leitura, inclusive em meio virtual,
também envolve a investigação de memórias históricas, pois o sujeito agente da leitura
carrega uma bagagem histórica coletiva e pessoal que trabalha com aquilo que é lido. Convém
pensar que momentos marcantes na história do Brasil repercutem nas leituras dos brasileiros?
Que fatos da realidade atual afetam os modos de leitura?
No entanto, pretende-se nesse estudo dar enfoque a biblioteca, terceiro e último campo
que define a relação entre leitor e texto. A biblioteca, segundo o sentido atribuído por
Goulemot (2001), trata-se dos textos já lidos bem como os valores culturais do leitor.
Qualquer leitura é uma leitura comparativa, contato do livro com outros
livros [...] há dialogismo e intertextualidade dá prática da própria leitura. [...]
Ler será, portanto, fazer emergir a biblioteca vivida, quer dizer, a memória
de leituras anteriores e de dados culturais. É raro que leiamos o
desconhecido (p.112- 113)

Essa rica comparação, que o próprio autor faz entre suas ideias e os conceitos
Bakhtinianos, sugere uma prática de leitura como extensão da linguagem. Assim como há
diálogo na linguagem, entre os discursos na fala e na escrita, há diálogo no ato de ler, - leitura
comparativa - entre as obras lidas. Por isso, não há compreensão autônoma. O processo de
leitura é uma cadeia e uma troca: “A cada leitura, o que já foi lido muda de sentido, torna-se
outro " (GOULEMOT, 2011, p.116). Nesse sentido, há uma biblioteca vivida que ao mesmo
tempo em que trabalha com aquilo que é lido também é modificada por essas leituras.
Biblioteca Vivida: textos em rede
Com o objetivo de relacionar os conceitos teóricos abordados às práticas de leitura dos
jovens na internet, buscou-se, por meio de um estudo de caso, identificar aspectos da
biblioteca vivida desses leitores. Trinta e quatro alunos do terceiro ano do ensino médio de
uma escola pública estadual, localizada no munícipio de Imbituba em Santa Catarina,
responderam as questões dissertativas e objetivas de um questionário que será objeto de
reflexão ao longo do estudo.
A partir das respostas dos estudantes, constatou-se primeiramente que todos possuem
acesso à internet, e a maioria utiliza-a todos os dias principalmente por meio de dispositivos
móveis (notebooks, celulares, tablets). Quando questionados sobre o que costumavam fazer
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na internet, a maior parte mencionou usá-la para acessar as redes sociais (92%); além de fazer
trabalhos escolares (64%); ver vídeos e filmes (61%); jogar (41%); ler notícias (29%); ler
textos ou livro literários (17%); ouvir músicas (14%); entre outros. E o mais relevante é a
evidência de que a realização dessas atividades implica a prática de leitura, diante desse
quadro, é impossível reafirmar aquele velho discurso de que os jovens não leem.
Em relação aos objetos de leitura, os sujeitos da pesquisa mencionaram diversos
gêneros textuais:

Gráfico 1- Gêneros textuais lidos pelos jovens na internet
Fonte: a autora.

Observando o gráfico, percebe-se que o gênero mais lido na internet é a notícia. Outros
gêneros citados, que consequentemente fazem parte da biblioteca desses jovens, são
reportagens esportivas, mensagens de redes sociais, textos para pesquisa escolar e resenhas de
filme ou livro. Pode-se inferir também que os gêneros citados são relativamente curtos, pois o
meio virtual favorece a leitura de textos menos extensos.
Além disso, a pesquisa evidenciou um conflito entre as respostas dos jovens no que diz
respeito às redes sociais. Dos 34 participantes da pesquisa, 31 mencionaram utilizar as redes
sociais, mas apenas 8 disseram ler algum texto nesse ambiente virtual. Esses dados indicam
que o preconceito existente sobre as leituras consideradas ilegítimas pelo cânone escolar
respinga entre os jovens ao não considerarem os textos das redes sociais como objetos de
leitura.
Não obstante, é possível considerar de forma mais ampla que a biblioteca vivida desses
jovens leitores, no que se refere ao meio virtual, é baseada principalmente em textos que
circulam nas redes sociais, textos veiculados em portais jornalísticos como notícias sobre os
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acontecimentos locais e do mundo, reportagens esportivas, entrevistas com celebridades, além
de textos para a realização de trabalhos escolares.
Inquietações finais
Um ponto de partida foi criado ao buscar-se caracterizar a biblioteca vivida dos
estudantes. Mas diante do exposto surgem outras inquietações: Como possibilitar aos alunos o
desenvolvimento de sua biblioteca vivida? Que práticas pedagógicas contribuiriam para isso?
A partir da análise feita, constatou-se que o envolvimento dos jovens com as redes
sociais é grande, um dos estudantes, quando questionado sobre o que costumava ler na
internet, escreveu: “Mensagens de redes sociais, para saber oque acontece no mundo”. É
preocupante a hipótese de que o jovem busque informar-se apenas por meio de mensagens,
que podem ser postadas por qualquer internauta nas redes sociais. Será que esse aluno possui
uma visão crítica para analisar as fontes de informação?
Também fica evidente a preocupação de outra grande parte dos jovens em lerem
notícias na internet para manterem-se informados. Mas todos tendem a mencionar lerem um
único site, geralmente um portal jornalístico de uma emissora de TV, ao invés de duas fontes
para compararem informações. Fato inclusive controverso, se por meio da internet tem-se
acesso a diversos sites com visões diferentes acerca do mesmo tema, porque a maioria
menciona sempre ler textos de um determinado site?
Evidencia-se um problema não apenas relacionado à falta de leitura crítica, como
também ao uso inadequado da tecnologia. Nesse sentido, faz necessária a reflexão sobre o uso
das redes sociais e dos portais jornalísticos, os educadores podem auxiliar os jovens a
tornarem-se usuários mais críticos desse meio propondo debates acerca dos textos que
circulam nesses ambientes virtuais comparando-os com textos de outros suportes.
Após desmistificar o preconceito existente acerca das leituras na internet, o desafio para
os educadores consiste em partir das leituras que os jovens já fazem, especialmente em redes
sociais e portais jornalísticos, e expandi-las tanto como forma de criticá-las ou como ponte
para ir ao encontro de outras leituras.
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LITERATURA E TRANSMÍDIA: POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO DO
ROMANCE CAPITÃES DA AREIA
Daniella de Jesus Lima 1
Andrea Cristina Versuti 2
Daniel David Alves da Silva 3
Entendendo o conceito de Narrativa Transmídia
As mídias convergem cada dia com mais frequência. Esta conversão faz com que os
conteúdos culturais produzidos perpassem, cada vez mais, por diferentes plataformas (site,
televisão, blog, redes sociais, rádio, aplicativos), com o intuito de atender ao sujeito da forma
mais abrangente possível. É comum encontrarmos conteúdos originados em uma mídia e que
acabam transbordando por outras, gerando assim a convergência midiática. Esses conteúdos
adaptam-se às mudanças necessárias para a mídia em que estão inseridos, proporcionando
assim novas experiências aos sujeitos. Como analisa Henry Jenkins (2009) em seu livro
Cultura da Convergência, Convergência é uma palavra que consegue definir transformações
tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de quem está falando e do que
imaginam estar falando. (JENKINS, 2009, p. 29).
Com o acirramento da cultura da convergência surge a Narrativa Transmídia. Henry
Jenkins a define como uma história expandida e dividida em várias partes que são distribuídas
entre diversas mídias (JENKINS, 2006, p.123). Sendo assim, a narrativa transmídia
caracteriza-se por ser uma grande história fragmentada, e estes fragmentos estarem presentes
em diversas mídias, ou ainda, uma história através da qual é possível criar desdobramentos
que sejam disponibilizados em diferentes mídias.
Neste processo, cada mídia contribui de maneira própria e específica para o
desenvolvimento da narrativa, construindo uma experiência coordenada e unificada de
entretenimento (MARTINS, 2009). Estas narrativas atravessam diferentes mídias a partir das
quais é possível criar um universo ficcional expandido ao redor da obra. Não é apenas o
conteúdo que migra nesse processo, por isso é necessária a construção de um planejamento
transmidiático atento a cinco elementos fundamentais (história, audiência, plataformas,
modelo de negócio, execução) e que prima por utilizar as potencialidades e os recursos
específicos de cada meio na ampliação da experiência do sujeito com o conteúdo ficcional. Já
que, “cada meio ou plataforma de comunicação gera diferentes experiências – cognitivas,
emotivas, físicas – de uso, cada meio tem sua especificidade” (SCOLARI, 2013, p. 83).
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Dessa maneira, vemos a transmídia como uma experiência para o sujeito que além de
apenas consumir, tem a possibilidade de produzir/cocriar desdobramentos para a narrativa. Já
que, “a experiência pode desenvolver a energia vital da narrativa transmídia com a promoção
de histórias em vários meios de comunicação que interagem uns com os outros de uma forma
que é ainda mais sugestiva, integrada e participativa para o público” (GIOVAGNOLI, 2011).
“Um indivíduo que lê um romance ou assiste a uma novela não está simplesmente
consumindo uma fantasia; ele está explorando possibilidades, imaginando alternativas,
fazendo experiências com o projeto do self” (THOMPSON, 1998, p. 202). O leitor imerge na
narrativa e constrói em seu imaginário características pessoais para cada obra. Conforme
posto por Jacks e Escosteguy (2005, p.34) a literatura ainda "pode desenvolver a experiência
estética, transcendendo tempo e espaço”.
Com a proposta de leitura atenta aos elementos transmídia e dirigida ao romance
Capitães da Areia, de Jorge Amado, o leitor poderá explorar a criação de histórias paralelas
por meio das possibilidades deixadas no decorrer do enredo, além de estar ampliando sua
interação com a narrativa. Para explanar esta proposta, escolhemos um dos personagens do
enredo, o Professor.
O romance Capitães da Areia: possibilidade de expansão da história do personagem
Professor
O romance Capitães da Areia tem como autor o escritor modernista Jorge Amado e foi
publicado em 1937. Época em que a Bahia, local onde a história acontece, passava pelo início
da ditadura getulista do Estado novo, quando a repressão começava a aparecer. Isso fica
visível no romance nos momentos em que são descritas as greves comandadas por
trabalhadores a favor do povo em que estes geralmente eram mortos, ou reprimidos, como no
caso dos meninos Capitães da Areia.
A narrativa conta a história de um bando de meninos, que por diferentes motivos, vivem
em um galpão abandonado, o qual eles chamam de “trapiche”. Para garantir a sobrevivência,
eles planejam e executam assaltos. Em um dos assaltos o líder do bando, Pedro Bala, e sua
namorada recém-chegada ao grupo, Dora, são pegos. Ele é levado para o reformatório (local
onde os militares torturam jovens considerados delinquentes), enquanto ela vai para um
orfanato. Após alguns dias, os Capitães da Areia conseguem libertar os dois.
Com algum tempo de liberdade, Dora, que saiu do orfanato muito doente, acaba
falecendo. A partir daí, os protagonistas do enredo começam a seguir caminhos diferentes e
“desaparecem”. Desde o início da narrativa, são destacadas as características particulares de
cada um dos personagens que pertenciam ao bando, e ao seguir seus caminhos cada um faz
jus a essas características. Com esses caminhos que são traçados, porém não finalizados, o
autor deixa aberturas na história para o leitor imaginar e criar a continuidade das histórias
desses personagens que não são encerradas no romance.
Como indício de uma leitura sem margens, destacamos a história do personagem
Professor, com a possibilidade de desdobramento em uma proposta transmídia. Esse
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personagem é conhecido como o intelectual do grupo e por ter uma inteligência aguçada. Em
certo momento da narrativa o Professor é flagrado por um homem enquanto está fazendo
desenhos, mais uma de suas habilidades, que o oferece para ir ao Rio de Janeiro estudar e se
tornar um profissional das Artes. A princípio, o Professor recusa, mas ao final da narrativa
decide ir para o Rio de Janeiro a fim de desenvolver seus conhecimentos e habilidades e não é
mais citado na história.
Sabemos que essas aberturas na narrativa deixadas pelo autor podem ser estendidas pela
criatividade do leitor, por meio de uma leitura sem margens. É o que percebemos em relação a
este personagem. O leitor pode ser instigado a expandir a narrativa em outras plataformas
(elementos da narrativa transmídia como quadrinhos, blog, perfil em rede social) com uma ou
mais histórias da vida do Professor.
Assim, percebemos que a leitura do romance não possui margens limitadoras, uma vez
que o leitor pode criar outras histórias, caracterizando-se assim como uma potencialidade de
leitura e interação mais ampla. E além de criarem, a partir de novas linguagens, histórias
expandidas, disponibilizarem-nas em outra(s) plataforma(s) de mídia(s).
Considerações finais
Os sujeitos culturais cada vez mais sentem a necessidade de tornarem-se produtores de
conteúdos e os meios de comunicação precisaram desenvolver-se para atender a esta
demanda. Um exemplo desse desenvolvimento é a narrativa transmídia. Como narrativa
transmídia, entendemos uma grande história dividida em partes, e essas distribuídas em
diferentes mídias. Ou ainda, uma história que possui “aberturas”, ou seja, não possui margens,
que pode ser expandida através de outras histórias criadas a partir da narrativa inicial.
Com a leitura do romance Capitães da Areia, percebemos aberturas na narrativa
deixadas pelo autor, ou seja, histórias que não se encerram. Essas histórias evidenciam uma
leitura sem margens, pois estas aberturas, talvez deixadas propositalmente, aguçam a
imaginação do leitor para criar, desdobrar e finalizar, ou não, essas histórias. Para isso,
propomos essa leitura sem margens destacando o personagem Professor, o qual em
determinado momento do enredo vai para o Rio de Janeiro, e é “esquecido” na história.
Pensamos a possiblidade de engajamento do leitor, criando a extensão da história do
personagem, disponibilizando-a em uma(s) plataforma(s) de mídia(s) diferente(s). Dessa
forma, concluímos que a leitura sem margens aguça, ainda mais, a imaginação do leitor,
constituindo assim, uma potencialidade para a leitura e interação mais ampla entre sujeito e
produto cultural.
Referências
AMADO, Jorge. Capitães da Areia. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

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

927

LITERATURA E TRANSMÍDIA: POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO DO ROMANCE CAPITÃES DA AREIA

CAPITÃES
DA
AREIA.
Disponível
em:
<http://guiadoestudante.abril.com.br/estudar/literatura/capitaes-areia-resumo-obra-jorgeamado-703759.shtml>. Acesso em: 23 abr. 2014.
DOMINGOS, Ana Cláudia M. Narrativa transmídia: travessia entre Comunicação e Letras.
Aletria: Revista de Estudos de Literatura, Belo Horizonte, v. 23, n. 3, p. 159-171, 2013.
GOSCIOLA, Vicente. Narrativa transmídia: conceituação e origens. In: CAMPALANS,
Carolina; RENÓ, Denis; GOSCIOLA, Vicente. Narrativas transmedia: entre teorias y
prácticas. Bogotá: Universidad del Rosario, 2012, pp.7-14.
GIOVAGNOLI, Max. Transmedia storytelling: Imagery, Shapes and Techniques. ETC
Press: 2011. Disponível em: <http://thoughtmesh.net/publish/400.php>. Acesso em 21 abr.
2014.
JACKS, Nilda; ESCOSTEGUY; Ana Carolina. Comunicação e recepção. São Paulo: Hacker
Editores, 2005.
JENKINS, Henry. Cultura da Convergência. Tradução: Susana Alexandria. São Paulo:
Aleph, 2009.
MARTINS, Cecília. A cultura da convergência e a narrativa transmídia. Opinião &
Notícia,
Rio
de
Janeiro,
24
set.
2009.
Disponível
em:
<http://opiniaoenoticia.com.br/vida/tecnologia/a-cultura-da-convergencia-e-a-narrativatransmidia/>. Acesso em: 21 abr. 2014.
SCOLARI, Carlos A. Narrativas Transmedia: Cuando todos los medios cuentan. Barcelona:
Deusto S.A. Ediciones, 2013.
THOMPSON, John B. A mídia e a modernidade: uma teoria social da mídia. Petrópolis:
Vozes, 1998.

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

928

O LETRAMENTO DIGITAL: INVESTIGANDO O USO DAS TECNOLOGIAS
DIGITAIS NO ENSINO DA LEITURA
Danielle Cristine Silva 1
Mauricéia Silva de Paula Vieira 2
Introdução
A presente pesquisa socializa resultados parciais do projeto vinculado à
FAPEMIG/CAPES intitulado “Letramento digital: diagnóstico sobre o uso das tecnologias no
ensino da leitura em escolas públicas mineiras” cujo principal objetivo é investigar a
apropriação das tecnologias digitais como parte do trabalho com a leitura em sala de aula.
No desenvolvimento do quadro teórico foram utilizadas as contribuições de Coscarelli (2010),
Dionísio (2002), Koch (2002), Levy (1993), Rojo (2009), Solé (1998) e Xavier (2005). Os
resultados apontam que as tecnologias digitais são pouco utilizadas no âmbito escolar, ora pela não
apropriação do aparato por parte dos docentes, ora pela estrutura escolar não viabilizar o trabalho.
A leitura no contexto das tecnologias digitais
O tema leitura constitui-se como objeto de investigação e permite diferentes recortes.
Neste trabalho, entendemos a leitura como atividade de intera(ação) em que leitor e autor são
considerados como sujeitos sociais. Nesse processo de interação, o leitor constrói sentido para
o texto, a partir das relações que estabelece entre o material linguístico, os conhecimentos que
possui e as imagens que constrói sobre o autor. Trata-se, portanto, de uma atividade cognitiva
e social e que, também, está ligada às tecnologias disponíveis.
Em diferentes contextos históricos, a presença das diversas tecnologias possibilitou
mudanças, não só nas relações sociais e nas formas de interação, mas também, nos gêneros
textuais presentes socialmente e nos modos de leitura. No contexto atual, as tecnologias
digitais, mais do que simples ferramentas, correspondem a modos de organizar, distribuir e
veicular conhecimentos. Com a intensificação e a diversificação na veiculação e circulação de
informações, possibilitadas pelas tecnologias digitais, surgem gêneros textuais para atender a
necessidades sociocomunicativas. Tais gêneros agregam em seu modo de constituição as mais
variadas semioses (XAVIER, 2005). A tela do computador permite integrar não apenas a
linguagem verbal, mas também a não verbal, a sonora, as imagens, os links, as animações e
possibilita, assim, a presença de textos multissemióticos e multimodais que demandam
habilidades leitoras específicas (ROJO, 2009).
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Neste contexto é que o letramento digital faz-se presente, uma vez que, a habilidade de
leitura e produção escrita deve agregar-se ao novo contexto linguístico textual. Assim, é
necessário trabalhar nas aulas de Língua Portuguesa o desenvolvimento do letramento digital
a fim de preparar os estudantes para lidar com esses novos contextos de leitura,
desenvolvendo competências para utilizar as TDICs, bem como cumprindo o principal
objetivo do ensino e da aprendizagem de Língua Portuguesa, que é preparar o aluno para
exercer sua cidadania, uma vez que é por meio da língua/linguagem que construímos nossa
visão de mundo e nos constituímos como sujeitos sociais (PCN, 1997). Por fim, partimos do
pressuposto de que é possível pensar na utilização das tecnologias como ferramentas
auxiliares no desenvolvimento da competência leitora.
Análise
Os dados de pesquisa que serão apresentados nesta seção fazem parte do corpus
diagnóstico da pesquisa FAPEMIG/CAPES e foram coletados em duas escolas da rede
pública do município de Lavras – MG. Participaram desta etapa, cinquenta e dois estudantes
do nono ano do ensino fundamental e também os professores de Língua Portuguesa. O
diagnóstico buscou verificar três etapas: primeiramente, o perfil dos estudantes do nono ano
do ensino fundamental; posteriormente, a utilização das TDICs em casa, e por fim, a
apropriação dessas tecnologias na escola, com ênfase nas aulas de Língua Portuguesa.
De acordo com o questionário aplicado, os estudantes dos nonos anos de duas escolas
públicas de ensino, em sua maioria, possuem quatorze anos, o que indica que cursam a série
adequada à idade.
Quanto aos equipamentos tecnológicos que os alunos possuem em casa, de cinquenta e
dois estudantes, cinquenta e dois possuem celulares, cinquenta e um possuem acesso à
internet e quarenta e nove possuem computador; o que indica que os estudantes têm acesso a
internet não apenas via computador, mas também, via celular; bem como têm acesso às mais
variadas informações. A minoria dos estudantes possui impressora, web-câmera e scanner. A
pesquisa indica, ainda, que a internet é uma importante fonte de pesquisa escolar e que as
TDICs mais utilizadas em casa para fins escolares são: websites, processador de texto e
softwares que possibilitam criar apresentação de slides.
As atividades envolvendo o aparato tecnológico realizadas em casa para fins não
escolares são: download de jogos, músicas e filmes; conversação em programas de troca de
mensagens instantâneas; navegação na internet procurando informações sem relação escolar;
utilização de e-mail; utilização para jogos, gravações de vídeos ou de áudio, e por fim, criação
e escrita em websites ou blogs. Tais dados indiciam que quando o sujeito depara-se com uma
questão que desperta seu interesse, ele irá aprofundar-se no assunto, isto é, pesquisará
questões que complementem a temática.
A pesquisa também indica um perfil de estudantes nativos digitais, uma vez que de
cinquenta e dois alunos, quarenta e quatro aprenderam a utilizar o aparato tecnológico/
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computador sozinhos. O tempo em que permanecem navegando na internet varia entre até dez
horas e a minoria mais de trinta horas semanal.
Quanto às TDICs utilizadas na escola, a ferramenta mais utilizada é o retroprojetor e o
datashow, o que parece evidenciar um índice considerável de aulas expositivas. Já em relação
à solicitação de uso dos aparatos tecnológicos pelo professor, os estudantes afirmam que o
profissional da educação não solicita a utilização de aparatos tecnológicos na escola, quando
propõe um trabalho, em sua maioria, a pesquisa pode ser feita em qualquer fonte, dentre
revistas, jornais e livros.
É interessante perceber que ambas as escolas possuem laboratório de informática,
porém os alunos informam que o professor de Língua Portuguesa não utiliza o computador
nas aulas. Segundo os professores, a não utilização do laboratório se deve a alguns motivos.
Primeiramente, porque ao utilizar o laboratório de informática toda a responsabilidade fica ao
seu cargo e caso algo danifique, ele deve arcar com todas as despesas. Justificam, ainda, que é
inviável monitorar trinta e cinco alunos simultaneamente. Outra justificativa é que os
professores afirmam não dominarem o sistema operacional utilizado, o Linux, nos
computadores da escola. Por fim, o fato da não utilização do laboratório de informática, faz
com que muitos dos computadores estraguem ou fiquem obsoletos, não havendo, assim, um
computador por aluno.
De acordo com o questionário aplicado, ainda podemos verificar que, os alunos têm completa
consciência de que as informações na internet não são cem por cento confiáveis, isto é, os jovens
não são passíveis quanto às informações recebidas, eles refletem criticamente sobre elas.
Portanto, os resultados indicam pouca utilização de tecnologias digitais em sala de aula,
seja pela falta de apropriação dessas tecnologias pelos docentes, seja pela estrutura da escola
que não viabiliza este uso.
Considerações Finais
Com base nos pressupostos anteriores é primordial capacitar os professores para
trabalhar com os estudantes nesse novo contexto de leitura, bem como disponibilizar
materiais didáticos que propiciem o trabalho do professor a fim de preparar os alunos para as
novas práticas sociais.
Assim, é importante salientar que os estudos acerca da leitura em contexto digital
encontra-se me fase inicial e, requer ainda, muitas pesquisas e análises. Neste sentido, o
presente artigo contribuiu, mesmo que minimamente, para a efetivação entre o diálogo
pesquisa e sociedade.
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A METÁFORA E O DIALOGISMO EM LUIS FERNANDO VERISSIMO
Danielle Ferreira Martins Bastos 1
Primeiras palavras
Deve-se adaptar o texto ao público, considerando aspectos interacionais, escolha
vocabular, colocação de argumentos, diferentes recursos de linguagem e primar pela
coerência e coesão. A linguística textual nos traz noções de mundo partilhado, conhecimento
de mundo, contexto de produção e circulação, essenciais à argumentação, de que dependerá o
poder de persuasão. Portanto, não se deve dissociar língua e contexto.
Oliveira (2006) faz um levantamento sobre ironia e nova retórica, sustentando que há
argumentação no discurso humorístico:
...de acordo com Perelman e Olbrechts-Tyteca, é necessário que o orador
trabalhe com o ridículo, “aquilo que merece ser sancionado pelo riso” (1996,
p.233) e, ainda, o ridículo como “uma afirmação (...) [que] entra em conflito,
sem justificação com uma opinião aceita” (OLIVEIRA, 1996, p.233).

Assim entendemos a metáfora: um recurso linguístico que em textos de humor provoca
o riso pelo ridículo e influencia o interlocutor a compartilhar da crítica implícita no contexto
absurdo gerado e sancionado pelo riso. Daí seu valor argumentativo e dialogal.
Crônica, humor e argumentação
Elencamos algumas características da crônica tratadas com especificidade em Sá (2001):
trata-se de uma narrativa curta, cheia de lirismo reflexivo e linguagem poética. Publicada em
jornal ou revista e que assume o caráter efêmero destes veículos, podendo ser encontrada
(re)publicada em coletâneas. Apresenta um narrador-repórter em primeira pessoa, tornando o
texto subjetivo, quase biográfico. Aborda temas do cotidiano com registro do circunstancial,
partindo, em geral, de notícias de jornal, verossimilhança. Há diálogo com o leitor e o uso do
registro informal da linguagem. Sua intenção é divertir, levar o leitor à fruição, à catarse e à
empatia. Apresenta o humor como forma de denúncia das mazelas sociais.
Cândido (2007) nos confirma a importância da aprendizagem através do humor:
Os professores tendem muitas vezes a incutir nos alunos a ideia falsa de
seriedade; uma noção duvidosa de que as coisas sérias são graves, pesadas, e
que consequentemente a beleza é superficial. Na verdade, aprende-se muito
quando se diverte, e aqueles traços constitutivos da crônica são um veículo
1
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privilegiado para mostrar de modo persuasivo muita coisa que, divertindo, atrai,
inspira e faz amadurecer a nossa visão das coisas. (CÂNDIDO, 2007, p. 96)

O autor nos remete à argumentação, pois persuadir é convencer o outro. Com humor
realiza-se denúncia social e intenciona-se que o outro a reconheça e compartilhe de suas
ideias. Nas palavras de Abreu (1999), “PERSUADIR é saber gerenciar relação, é falar à
emoção do outro” (ABREU, 1999, p.25).
Esse é também o papel realizado pela crônica: intenção de divertir, de levar à fruição
do texto, à catarse e à empatia. Empatia é compartilhar as emoções de outra pessoa, chegando
à catarse (purificação e limpeza das angústias através da leitura). Quando o leitor se reconhece
no texto, tem prazer em ler, se envolve com o enredo, se diverte e se delicia, chega à fruição,
é persuadido pela crítica realizada implicitamente no humor - representado pelo ridículo, pelo
esdrúxulo das relações sociais e é sancionado pelo riso.
A metáfora em Tia Fifa
Tia Fifa, por Luis Fernando Veríssimo
Uma visita da tia Fifa causa alvoroço nas famílias. Ela anuncia a visita com
antecedência para a família se preparar. Porque a tia Fifa é exigente. Quer que, quando
chegar, tudo esteja perfeito. E não aceita explicações.
Quando chega, a tia Fifa passa o dedo nos móveis com luva branca, atrás de poeira.
Examina as unhas de todo o mundo. Procura sujeirinha atrás de todas as orelhas e cheira todas
as meias. Inspeciona as novas instalações que mandou construir antes de chegar, de acordo
com especificações rigorosas. E ai de quem reclamar.
— Tia Fifa, nós somos pobres...
— Não interessa. Pobreza não é desculpa para desleixo. A África do Sul também era
pobre e minha visita lá foi um sucesso. As instalações que mandei construir ficaram lindas.
Impressionantes, imponentes...
— E imprestáveis. Dizem que eles não sabem o que fazer com as instalações que a
senhora deixou lá, depois da sua visita...
— Bobagem. São belíssimas.
É importante saber que a tia Fifa não é como é por insensibilidade ou elitismo
desvairado. Suas exigências, que parecem irrealistas, obedecem a um desejo de ordem social e
estética. A tia Fifa sonha com um mundo limpo, em que as desigualdades entre ricos e pobres
desaparecem desde que todos sigam as mesmas regras e tenham o mesmo gosto, e por isso a
convidam.
— Mas tia Fifa, o dinheiro que nós vamos gastar para que a casa fique como a senhora
quer não seria mais bem aproveitado na educação das crianças, ou na...
— Isso já não me diz respeito. Me convidaram e eu irei. Acabem as instalações que eu
pedi no prazo e ponham a casa em ordem. E mais uma coisa:
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— O que, tia Fifa?
— Você está com mau hálito. Providencie.
Inicialmente, há a construção linguístico-semiótica de um cenário familiar preparado
para receber a visita da tia. O cuidado vocabular indica que é um parente indesejado, cuja
visita “causa alvoroço” e gera tensão na família, é “exigente”, “quer que quando chegar tudo
esteja perfeito”, “não aceita explicações”.
Amplia-se o campo semântico numa crescente tensão quando a tia chega e inspeciona
ambiente e familiares de maneira invasiva: “passa o dedo nos móveis com luva branca, atrás
de poeira”, examina unhas e orelhas atrás de sujeira e “cheira todas as meias”. A tia, vocativo
carinhoso, afetuoso, se desconstrói com exigências e absurdos. É o primeiro enquadre
semiótico-discursivo.
A partir de “Inspeciona as novas instalações que mandou construir antes de chegar...”
até o final da crônica, há um novo enquadre semiótico-discursivo, reconhecido pelo leitor em
suas referências de mundo e partilhado entre ele e o autor, identificando FIFA como a
Federação Internacional de Futebol (Fédération Internacionale de Football Association).
A metáfora criada por Verissimo não representa um signo-imagem consagrado pelos
falantes. Contudo, é facilmente reconhecida devido ao momento recente de publicação da
crônica: reforma e construção de estádios no Brasil e preparação das cidades-sede de jogos na
Copa das Confederações, um pré-teste para a Copa do Mundo de 2014. Esse dado, bem como
as exigências e vistorias rigorosas da FIFA e as denúncias de gastos exorbitantes geraram
críticas ao evento, ao governo brasileiro e à própria FIFA.
Acrescenta-se uma visão cognitiva de metáfora com os postulados de Salomão (1999),
em sua análise de processos mentais de organização, entendimento, produção. Os termos
“mesclagem” e “espaço mescla” (Salomão, 1998) são tradução de blending e evocam a
metáfora do tecido mescla, cujos fios, ainda que se misturem para compor a trama,
permanecem visíveis, sem se fundirem.
Esse processo cognitivo opera sobre dois espaços mentais: Input 1 e 2 (fontes), para
obter um terceiro espaço específico – o domínio-mescla, que incorpora estruturas parciais das
fontes e tem uma estrutura emergente própria, inédita, das situações em foco.
Confirma-se nesta linha que a cognição humana é contextualmente configurada.
Informações idênticas ou semelhantes podem ser processadas de modo distinto em contextos
diferentes.
O que chamamos de primeiro enquadre seria o Input 1: o espaço mental com significado
primeiro para Tia Fifa como a parente que vem visitar a família e promove mudanças com
suas cobranças e exigências. O segundo enquadre seria o Input 2, construído intencionalmente
pelo autor e reconhecido pelo leitor , no qual Tia Fifa é acrônimo da Federação Internacional
de Futebol.
No domínio-mescla, surge a metáfora, que incorpora estruturas de ambos domínios
parciais, formando um domínio próprio, inédito e que gera o humor. A personificação da
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instituição FIFA aproxima a realidade do país à realidade familiar do leitor e torna a crítica
mais forte e contundente.
Considerações finais
Tomando o banal, o cotidiano, Veríssimo nos leva de um fato corriqueiro à análise
crítica da participação do Brasil como sede da Copa do Mundo de 2014, a partir da metáfora
criada em seu texto.
Nesse diálogo entre cronista e leitor, percebemos a argumentação implícita na conversa
entre as personagens. As opiniões de que a realização da Copa traz gastos excessivos para o
país, de que somos pobres, de que o dinheiro investido poderia ser utilizado para melhorias na
educação ou em outro setor social carente de recursos, de que a África do Sul não aproveitou
as instalações feitas para a Copa de 2010 são rebatidas pela Tia Fifa de forma autoritária,
desmerecendo tudo o que é dito pelo outro e impondo seu poder.
Assim, podemos afirmar que o domínio real da argumentação do cronista acerca da
realidade vivida no Brasil com as reformas e construções de estádios para a Copa do Mundo
de 2014 se transpõe para outro domínio possível a partir da metáfora criada na crônica.
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AS CONTRIBUIÇÕES DO COMPUTADOR PARA A FORMAÇÃO DO
LEITOR LITERÁRIO: UMA CHAVE PARA O ENSINO DE LITERATURA
NA ESCOLA
Danielle Medeiros de Souza 1
Marly Amarilha 2
Este artigo apresenta um recorte da pesquisa de doutorado As contribuições do
computador para a formação do leitor literário: uma chave para o ensino de literatura na
escola, em que objetivamos conhecer as contribuições das multimídias integradas ao
computador para o ensino de literatura, em uma escola de Natal-RN. Esta investigação é
decorrente da participação em pesquisas desenvolvidas pelo Grupo Ensino e Linguagem, da
Linha Educação, Linguagem e Formação do Leitor, do Programa de Pós-Graduação em
Educação, da UFRN.
Nesse diálogo entre a literatura e a tecnologia, antevemos a mídia computador como uma via
formativa e metodológica que pode contribuir para o ensino de leitura e de literatura no espaço escolar.
O contexto em que mudanças nos modos de ensinar e aprender se fazem necessárias é
justamente aquele em que a escola enfrenta dificuldades para acompanhar o progresso
científico e tecnológico da pós-modernidade, momento complexo, epistemologicamente
híbrido e de saberes fragmentados (CORACINI, 2005). Admitimos viver, hoje, na era
eletrônica e digital, momento em que os meios de comunicação expandem-se, as multimídias
tornam-se onipresentes, o acesso às informações e o exagerado volume destas exigem cautela
e investimento na formação crítica por parte das instituições formadoras.
Havemos de convir que as transformações tecnológicas têm mobilizado mudanças nas
concepções e nas práticas de leitura, o que repercute diretamente na relação do leitor com o
texto literário. Também as mídias têm exigido a quebra de paradigmas e inovações
relacionadas à formação cultural, midiática, artística e às práticas de leitura e de letramento.
Ao problematizar os novos modos de ler, frente às linguagens tecidas nas máquinas
multi/hipermidiáticas, Santaella (2004) atenta para o fato de que os leitores de arquiteturas
fluidas, leves e voláteis do ciberespaço diferenciam-se do leitor de livros, pois cada forma de
ler “é protóptica de um tipo de suporte e sistema de codificação de mensagens. [...]. A
linguagem hipermídia inaugura uma maneira nova de ler” (SANTAELLA, 2004, p. 177).
É fato que a literatura, na atualidade, já pode ser encontrada em meios digitais, seja por
meio de e-books e livros simulados. Do mesmo modo, expande-se a literatura eletrônica,
criada exclusivamente para interface digital (HAYLES, 2009).
Segundo Miguel Rettenmaier (2009), apesar de estudos conservadores e contrários, que
reforçam a distância entre a literatura e o computador, já há uma literatura na rede à espera do leitor.
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Também já é real o fato de que o computador está começando a entrar na escola. No Brasil,
isso vem se concretizando por meio de programas como o ProInfo – Programa Nacional de
Tecnologia Educacional, que, sob a regência do MEC, distribui e instala computadores nas
escolas para promover o uso pedagógico de Tecnologias de Informática e Comunicações (TICs).
Nessa discussão, algumas aproximações entre a literatura e a tecnologia podem ser
consideradas; basta ponderarmos que o computador exige o domínio da leitura; que a
literatura está mais acessível graças à sua difusão nas TICs; que a literatura humaniza o
usuário da tecnologia; que a tecnologia promove novas formas de participação na leitura do
texto; que a literatura da atualidade, mesmo a impressa, passa pelo computador, em processos
de digitalização, o que imprime nela certa “essência eletrônica” (RETTENMAIER, 2009).
Para esta pesquisa, julgamos necessária uma intervenção pedagógica numa turma de 5º
ano de escola pública municipal, da cidade de Natal–RN, com oito sessões de leitura,
pautadas na metodologia da andaimagem (GRAVES; GRAVES, 1995), nas quais foram lidos
textos de literatura eletrônica, textos em flipbook no computador e em livro impresso, com a
mediação da professora titular da turma.
Além da intervenção pedagógica, baseada em princípios da pesquisa-ação (THIOLLENT,
2000), também recorremos ao diário de campo, à entrevista individual com os sujeitos, ao registro
fotográfico, ao registro em blog e em portfolio, construídos para a pesquisa, e à realização de
encontros de formação com a professora da turma. Os sujeitos da pesquisa são constituídos por
uma professora e por 23 alunos, com faixa etária entre 9 e 14 anos de idade.
As respostas dos aprendizes apontam para algumas contribuições do computador em
situação de aprendizado da literatura na escola, conforme está expresso a seguir:
Quadro 02: As contribuições do computador para a formação do leitor
Respostas do blog
Categorias

Entrevistas Finais

Frequência por
ocorrência

Categorias

Frequência por
ocorrência

Indicativos de formação
leitora

45

Indicativos de formação leitora

7

Indicativos de formação
literária

10

Indicativos de formação
literária

3

Indicativos de formação
midiática

5

Indicativos de formação
midiática

4

Interação entre os sujeitos

4

Interação entre os sujeitos

3

Adequação do computador
para a leitura literária

6

Adequação do computador para
a leitura literária

5

Formação de repertório

19

Formação de repertório

4

Relação de protagonismo no
ato da leitura

29

Relação de protagonismo no ato
da leitura

7

Estímulos à criatividade

5

Estímulos à criatividade

0

Fonte: dados construídos pela pesquisadora.
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Como vemos, os aprendizes evidenciaram aspectos formativos, com uma maior
incidência para a formação leitora (52 ocorrências); mas também ressaltaram a formação
literária e a formação midiática. Também consideram o computador como possibilidade
midiática que contribui para o ensino da literatura e da própria mídia. Destacamos, ainda, que
os sujeitos abordam o computador como um meio de estímulo à criatividade, de construção de
uma comunidade leitora, de formação de repertório e de estímulo à relação de protagonismo
por parte do leitor.
Em meio aos gostos e às preferências dos leitores, evidenciamos alguns registros que
expressam a recepção dos sujeitos.
Quadro 03: A recepção dos sujeitos
Categorias

Frequência por
ocorrência

Experiência estética do tipo poiesis

24

Experiência estética do tipo aisthesis

66

Experiência estética do tipo katharsis

114

Relação de prazer com o suporte computador

13

Relação de prazer com a linguagem híbrida e multimodal

24

Fonte: dados construídos pela pesquisadora.

Esses conteúdos manifestos testemunham a favor da experiência de leitura via computador,
considerando alguns aspectos essenciais do processo de apreciação do literário, como: a
experiência estética em seus três níveis de poiesis, aisthesis e katharsis; a relação de identificação
com os textos e suportes; as possibilidades de acessibilidade e interação; a posse do computador
em atendimento à subjetividade do leitor; o exercício de coautoria (JAUSS, 1979).
Ainda no que se refere à recepção dos sujeitos, é importante evidenciarmos alguns
resultados referentes às suas preferências.
Quadro 04: As preferências dos leitores
Respostas do blog
Categorias

Entrevistas
Frequência por
ocorrência

Categorias

Frequência por
ocorrência

Preferência pela literatura eletrônica

7

Preferência pela literatura eletrônica

4

Preferência pelo flipalbum

4

Preferência pelo flipalbum

2

Preferência pelo computador

3

Preferência pelo computador

2

Preferência pelo livro impresso

19

Preferência pelo livro impresso

24

Fonte: dados construídos pela pesquisadora.

Com a abordagem dessas preferências, não buscamos enaltecer o suporte livro, nem
supervalorizar o computador, mas sim defender a subsistência entre ambos, com vistas ao
fortalecimento do trabalho pedagógico com a literatura nas escolas.
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Por meio deste percurso, foi possível compreender a relevância do computador no
ensino de literatura, uma vez que ele: auxilia na abordagem da literatura como arte; permite a
formação de repertório; forma habilidades leitoras específicas; abre possibilidades para a
formação midiática; cria canais de comunicação e de estímulo à leitura; permite a experiência
estética e o prazer do texto.
Apesar dessas contribuições elencadas, os resultados apontam para alguns entraves que
podem inviabilizar o uso do computador para o ensino da literatura, como a fragilidade na
experiência leitora, literária e midiática e as condições estruturais e metodológicas de
democratização da literatura e do computador na escola.
Entretanto, constatamos que o computador pode ser um aliado na luta pela valorização
do texto literário na escola, atuando como um mediador de potencial formativo e de
relevância para os leitores da atualidade.
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O PAPEL DA LITERATURA NA FORMAÇÃO DO LEITOR: EM FOCO O
PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA DA ESCOLA
Darciene Barros Leão Cirino 1
Selma Martines Peres 2
Todos nós lemos a nós e ao mundo à nossa volta para
vislumbrar o que somos e onde estamos. Lemos para
compreender, ou para começar a compreender.
Alberto Manguel

A presente epígrafe e as palavras de Antônio Cândido, ao afirmar que a literatura
sempre comunica algo a qualquer pessoa remetem para a importância do papel da literatura na
comunicação, transmissão de conhecimentos e cultura de uma comunidade. Partindo da
compreensão acerca da importância da leitura literária o que se pretende neste texto é sinalizar
para o uso da literatura na escola e sua articulação com às políticas públicas para a leitura, em
especial, o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE).
Iniciamos essa discussão comungando do posicionamento de que a leitura literária
oportuniza interpretações e compreensões respaldadas em perspectivas sociais e culturais, que
abrangem diferentes temas e contextos sociais, com a expressão de valores, atitudes, dentre
outros. Através da leitura literária, as habilidades de pensar, compreender, imaginar e ir além
do texto, podem se tornar possíveis.
Segundo Walty (2006, p. 52) o que caracteriza o texto dado como literário é justamente
sua polissemia, suas lacunas a serem preenchidas pelo leitor. Na sociedade contemporânea, na
qual a leitura é valorizada como estratégia fundamental para o homem compreender a
realidade que o cerca de forma crítica, a literatura exerce papel fundamental. Não se trata,
portanto, de dar um valor salvacionista à literatura, nem tão pouco responsabilizá-la pelo
suprimento dos déficits e dificuldades educacionais.
Ao abordar a leitura e literatura, Soares (2006) afirma que o desenvolvimento e o gosto
pela leitura tem sido comprometido pela inadequada escolarização da literatura. Para a autora,
a escolarização da literatura é inevitável, isto porque é a essência da escola instituir os saberes
constituídos a partir da didatização e da pedagogização de conhecimentos e práticas escolares.
Segundo ela, é necessário que se saiba ou se descubra práticas de leitura mais adequadas à
escolarização da literatura por intermédio da consideração do meio social dos leitores.
Ao refletirmos sobre o espaço escolar e os profissionais que nela atuam, percebemos
que muitas instituições do país nem sempre dispõem de bibliotecas, salas de leitura ou
qualquer outro tipo de lugar destinado para à leitura e, ainda, que raramente tem profissionais
1
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formados para atuar nas bibliotecas das escolas. Esta situação tem gerado dificuldades
inerentes à própria formação de leitores. Pensar a leitura literária na escola e articulação com
as políticas públicas de leitura possibilita refletir acerca de aproximação ou distanciamento
entre aluno, leitura e literatura. De modo evidente é necessário investir e qualificar todos
mediadores de leitura para que possam contribuir com a formação de leitores críticos e
proficientes. Nesse sentido, refletir sobre o PNBE, enquanto política pública de leitura
implementada pelo governo federal, pode se configurar numa forma de se problematizar a
relação leitura literária e escola.
O Programa Nacional BibliotecaEscolare a formação de leitores
As primeiras iniciativas dos órgãos públicos para a inserção das questões relativas ao
incentivo à leitura e o uso da literatura nas escolas aparecem a partir de 1930, com a criação
do Ministério da Educação e Cultura (MEC). Contudo, é a partir da década de 1970 que essa
discussão toma mais corporeidade (FERNANDES, 2013). Paiva (2012) ressalta que na
década de 1980, a formação de leitores entra na pauta das políticas públicas, mesmo que ainda
de forma incipiente.
Dentre as iniciativas de incentivo à leitura por parte do governo federal, o PNBE,
instituído pela Portaria Ministerial n 584, de 28 de abril de 1997, tem como objetivo
promover cultura e estimular a leitura de alunos e professores através da distribuição de
acervos à escolas públicas de todo país.O quadro a seguir sintetiza as ações do PNBE desde
sua criação até os dias atuais.
Quadro 1 – Hitórico de distribuição de acervos do PNBE
ANO

ACERVOS

BENEFICIADOS

1998

Obras de literatura e livros para a qualificação
de professores do Ensino Fundamental
Obras de literatura

Alunos de 1ª a 8ª sériede escolas públicas com
mais de 500 alunos.
Alunos de 1ª a 4ª sériede escolas públicas com
mais de 150 alunos.
Professores de 30.718 escolas em todo país.

1999
2000
2001a
2004

Obras para a formação de professores do
Ensino Fundamental (PCN, RECNEI, etc.)
Literatura em Minha Casa
Obras de literatura

2005
Obras de literatura
2006
2007
2008

Obras de literatura
______________________
Obras de literatura

2009
Obras de literatura
2010
Obras de literatura
2011
Obras de literatura

Alunos da 4ª, 5ª, 8ª séries, etapa final do EJA,
biblioteca do professor e escolar e Casa da
Leitura.
escolas públicas com séries iniciais do Ensino
Fundamental
escolas públicas com as séries finais do Ensino
Fundamental.
Não houve Distribuição
escolas públicas com as séries iniciais do Ensino
Fundamental, Educação Infantil e Ensino Médio.
escolas públicas com as séries finais do Ensino
Fundamental e Ensino Médio
escolas públicas com as séries iniciais do Ensino
Fundamental, Educação Infantil e EJA.
escolas públicas com as séries finais do Ensino
Fundamental e Ensino Médio.
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2012
Obras de literatura
2013
Obras de literatura
2014
Obras de literatura

escolas públicas com as séries iniciais do Ensino
Fundamental Educação Infantil e EJA.
escolas públicas com as séries finais do Ensino
Fundamental e Ensino Médio.
escolas públicas séries iniciais do Ensino
Fundamental, Educação Infantil e EJA.

Fonte: http:∕∕www.fnde.gov.br∕programas∕biblioteca-da-escola-dados-estatisticos.

Conforme apresentado no quadro, desde sua gênese, o PNBE tem se mantido como um
programa de distribuição de livros para as escolas do Brasil. Esta política implementada no
final da década de 1990 vem se mantendo como um programa que busca garantir o acesso do
alunado ao material de leitura. Tomando-se por base que o Brasil precisa superar velhas
barreiras para a promoção da prática da leitura, pois ainda “somos um país de poucas e
precárias bibliotecas, numa realidade de livros caros para uma população na sua maioria
pobre”(SOARES, 2008, p. 21-23), daí a pertinência de ações que viabilizem o leitor a ter o
acesso ao livro.
Contudo, não basta garantir apenas o acesso ao livro enquanto bem cultural é preciso
possibilitar o manuseio, a contemplação e a leitura significativa deste material (PAIVA,
2012). O objetivo deve ser que os livros sejam lidos e contribuam para diminuir “o abismo
que infelizmente ainda ocorre neste país entre o livro e o estudante”(MACIEL, 2008, p.18),
em especial, para aqueles que não tiveram condições favoráveis de leitura e que encontrem na
escola terreno fecundo para a constituição de práticas e leituras.
Nesse sentido, faz-se necessário compreender e tomar a literatura como elemento
fundamental para a formação de leitores e de aproximação entre leitor e livro. A leitura
literária potencializa ao leitor estabelecer relações de ordem estética, ética, afetiva,
contribuindo para a ressignificação concepções, crenças e valores de uma sociedade.
Outro aspecto a ser observado na implementação desta política pública é compreender o
protagonismo dos professores ou a falta dele, enquanto mediadores da leitura. O PNBE não
tem privilegiado o professor como sujeito promotor e formador de práticas de leitura literária,
haja vista que seu principal objetivo é a distribuição de acervo para as bibliotecas escolares.
O PNBE, como toda política pública de leitura, apresenta alguns benefícios e
incongruências em sua constituição. É preciso problematizar e repensar este programa
principalmente quando se observa que o livro sozinho, fechado ou guardado não atinge
nenhum objetivo. Por isso, investigar a apropriação que as escolas, os professores e alunos
vem fazendo do material PNBE, no sentido de nortear novas ou antigas ações, programas e
políticas que contribuam com a formação de leitores dentro e fora da escola. Retomando as
palavras de Antônio Cândido (2004) afirmamos que dentre os direitos do cidadão, temos
direito à leitura e por que não dizer, o direito à leitura literária.
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PROVINHA BRASIL, AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA E LETRAMENTO
ESCOLAR
Darlize Teixeira de Mello 1
Introdução
Este trabalho tem por objetivo evidenciar uma mostra dos resultados da aplicação da
Provinha Brasil na RMEPA, tendo como corpus de análise as edições de 2008 a 2010, com
vistas a examinar seu uso enquanto instrumento de avaliação diagnóstica e prognóstica. O
corpus de análise são as fichas de resposta (gabarito) da Provinha Brasil das edições de 2008
a 2010/Testes 1 e 2 de cada turma de escolas da RMEPA que aplicaram a Provinha Brasil, as
quais tiveram seus gabaritos cedidos pela Secretaria de Educação. A análise estatística desses
dados contou com o auxílio do software estatístico SPSS (Statistical Package for Social
Sciences) versão 10.0 para Windows.Tais dados estatísticos foram analisados de forma que
ficassem em evidência as questões de maior e menor percentual de acertos 2.
Para esse trabalho darei ênfase às questões de menor percentual de acertos, salientando
o descritor reconhecer o assunto de um texto. Explicito, inicialmente, que as questões com
menor percentual de acertos, ao representarem, aparentemente, aquelas com maior grau de
dificuldade para os alunos da RMEPA, encontram-se em sua maioria entre as questões que
avaliam as habilidades relacionadas ao eixo leitura. Passo à discussão das questões com
menor percentual de acertos na RMEPA.
Reconhecer o assunto de um texto
As questões, as quais envolvem a habilidade de reconhecer o assunto de um texto
totalizam oito. Contudo, devido ao número de laudas desse texto, apresentarei quatro
questões.

1

Doutora em Educação. Professora da Universidade Luterana do Brasil e da Rede Municipal de Ensino de Porto
Alegre. Porto Alegre, RS. E-mail: darlizemello@terra.com.br.
2
A escolha de 62 questões para análise de um total de 144 corresponde às que a RMEPA obteve maior e menor
percentual de acertos. Para saber mais ver Mello (2012).
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Figura 1: Caderno do Aluno 3 – Questão 23/Teste 1.
Fonte: BRASIL (2008b, f.25).

Figura 2: Caderno do Aluno 4 – Questão 22/Teste 2.
Fonte: BRASIL (2009a, f. 23).

Figura 3: Caderno do Aluno 5 – Questão 24/Teste 2.
Fonte: BRASIL (2009a, f. 25).

Figura 4: Caderno do Aluno 6 – Questão 22/Teste 2
Fonte: BRASIL (2010a, f. 23).

3

A questão 23, da edição de 2008/Teste 1 (FIGURA 1) apresenta o seguinte comando no Guia de Aplicação:
Leia o texto silenciosamente e depois responda à questão. O assunto do texto é.
4
A questão 22, da edição de 2009/Teste 2 (FIGURA 2) apresenta o seguinte comando no Guia de Aplicação:
Leia o texto silenciosamente. Depois que todos terminarem de ler eu vou dizer o que é para fazer. Esse texto fala
principalmente sobre.
5
A questão 24 - edição de 2009/Teste 2 (FIGURA 3) apresenta o seguinte comando no Guia de Aplicação: Leia o
texto silenciosamente e depois responda à questão. Não leia em voz alta e não mostre a resposta para os colegas.
6
A questão 22 - edição de 2010/Teste 2 (FIGURA 4) apresenta o seguinte comando no Guia de Aplicação: Leia
silenciosamente. Quando todos terminarem de ler, eu vou dizer o que é para fazer. ESSE CARTAZ FALA
PRINCIPALMENTE SOBRE.
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Nessas questões, em que a habilidade requerida quanto ao item é reconhecer o assunto
de um texto, destaco que as questões em que o assunto do texto a ser reconhecido é um
aspecto de preservação ambiental: Praias limpas (Q. 23/2008/Teste1 – FIGURA 1); Dicas
para salvar o planeta (Q.22/2009/Teste 2 – FIGURA 2) e Campanha de combate à Dengue
(Q. 22/2010/Teste 2 – FIGURA 4 ) visam ensinar os cuidados com o planeta. Nesse sentido,
percebo que tais ordens discursivas sobre a preservação planetária passam a fazer parte desse
instrumento avaliativo, tendo em vista a constituição de uma consciência de preservação
planetária.
Outro aspecto a ser destacado é a origem dos fragmentos de textos que compõem as
questões, geralmente extraído de sites destinados ao ensino de ciências ou ao público infantil.
Em relação a esse aspecto, pondero que os fragmentos de textos dessas questões circulam em
suportes específicos – no caso, na revista Recreio – que, embora não possa ser enquadrada no
gênero “científica” 7, traz, em suas páginas, fragmento de textos que abordam, de maneira
informativa/lúdica, esse aspecto, bem como o seu site e outros sites informativos sobre temas
dessa área (ciências) e tais suportes de textos. No entanto, embora circulem nas bibliotecas
escolares, nas salas de informática das escolas, parecem não ser procurados pelos alunos.
Nesse caso, estou novamente pontuado uma questão de aspecto de domínio de linguagem
pouco conhecido de determinados alunos, podendo ser um dos fatores de baixo percentual de
acertos.
Em relação ao uso da imagem, podemos observar que nas questões 23, edição
2008/Teste 1 (FIGURA 1), e 22, edição 2010/Teste 2 (FIGURA 3), esse possa ter sido um
elemento dificultador para o leitor iniciante, uma vez que as alternativas de respostas
permitem inferências “inadequadas” ao texto, considerando a imagem. Cito as alternativas:
(A) brincadeira nas praias; (C) passeio de carro e (D) restos de comida, como possibilidades
a serem marcadas “erroneamente” na questão 23, edição de 2008/Teste 1, para responder à
pergunta O assunto do texto é, e, as alternativas: (B) A DESCOBERTA DE UM NOVO
MOSQUITO; (C) UMA GUERRA ENTRE PAÍSES e (D) BRINCAR DE TIRO AO ALVO
como possibilidades a serem marcadas “erroneamente” na questão 22, edição de 2010/Teste
2, para responder à pergunta: Esse cartaz fala principalmente sobre.
Ao comparar questões do teste 1 e do teste 2 das edições de 2008-2010, que focam no
item reconhecer o assunto de um texto, observo que a resposta certa pode posicionar o aluno
no nível 4 dos cinco níveis de desempenho constituídos com a análise dos resultados da
primeira edição da Provinha Brasil 2008-2010/ Teste 1 e 2.
Neste nível, os alunos leem textos simples e são capazes de interpretá-los, localizando
informações, realizando inferências e reconhecendo o assunto ou a finalidade a partir da
leitura autônoma desses textos.
Assim sendo, passo a colocar em suspeição tais resultados, a questionar o quanto as
questões elaboradas para avaliar habilidades do eixo leitura estariam coerentes com as
7

Aqui não entrarei no mérito “do conhecimento científico” abordado nesses fragmentos de texto, pois exigiria
escrita de um outro texto.
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elaboradas antes para avaliar o eixo apropriação do sistema de escrita. Explico. Em relação
às questões do eixo leitura, a RMEPA obteve um percentual de acertos de 67,6% a 38,3%
destoando dos resultados examinados no eixo de apropriação do sistema de escrita, com uma
faixa de 95,9% a 85,4%, tais resultados nos levam a discutir se os alfabetizandos podem ser
posicionados em tal faixa de acertos, ao entender que as questões desse eixo, em sua maioria,
não foram elaboradas de forma adequada. Digo isso por considerar que tais questões
produziram resultados que se mostram incoerentes com os apresentados antes em relação ao
outro eixo, ou melhor, inadequados para a sua realização por alunos em fase de alfabetização
quanto à avaliação de habilidades como as de identificar a finalidade do texto, reconhecer seu
assunto, bem como suas informações explícitas e implícitas.
Considerações finais
Entendo que, ao olhar para tais resultados, deveríamos encontrar as questões dos dois
eixos posicionadas tanto nos maiores quanto nos menores percentuais de acertos, e não em
polos opostos. Na medida em que as questões do eixo leitura apresentam um formato que não
considera que os sujeitos que realizarão os testes não são proficientes para a leitura de
determinadas questões sem o apoio do professor/aplicador, descartando tal possibilidade
quando ela mais se faz necessária, o acesso ao que é solicitado em tais questões fica
prejudicado, impedindo aos alfabetizandos que mostrem seus conhecimentos quanto à
finalidade de um texto, seu assunto, suas informações explícitas e implícitas por não terem, no
momento do teste, “os óculos” adequados para a leitura independente dessas questões –
deixando, dessa forma, de mostrar os conhecimentos que possuem sobre cada um dos itens
avaliados por elas. Assim, só realizam tais questões aqueles alunos que estão alfabetizados, e,
portanto leem de forma independente os comandos de cada questão, o texto que a acompanha,
assim como possíveis perguntas sobre ele e as alternativas de respostas. Tais alunos, e
somente eles, não precisam do auxílio do professor/aplicador para saber o que está sendo
perguntado a cada questão do eixo leitura, a cada teste, a cada edição sobre as habilidades
mencionadas antes.
Alerto, assim, sobre a (in)visibilidade do letramento por decorrência de questões que se
mostram inadequadas, em sua maioria, quanto à sua formulação, para mostrar o que os
alfabetizandos sabem sobre finalidade, assunto, informações explícitas e inferências. Digo
isso, por julgar que o posicionamento da concentração dos maiores percentuais de acertos das
questões da Provinha feita pelos alfabetizandos da RMEPA, que participaram dessa avaliação
no período do trabalho de campo, de 2008 a 2010, ficar no reconhecimento de letras, de
sílabas e na leitura de palavras formadas por sílabas canônicas e não canônicas, como
também, mas com menor ênfase, na finalidade do texto, decorre de como foram formuladas
tais questões. Isto é, a concentração dos maiores percentuais de acertos nessas questões não
decorre do que os alfabetizandos da RMEPA sabem, mas do que foi avaliado e da forma
como foi avaliado e que ocasiona a visibilização da alfabetização avaliada.
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A LEITURA NAS MARGENS DO CURSO DE UMA FORMAÇÃO
LICENCIADA COMO UMA JANELA PARA A EDUCAÇÃO EM DIREITOS
HUMANOS
David da Silva Pereira 1
Silvana Dias Cardoso Pereira 2
Este texto explora as possibilidades de leituras de formação em Educação destinada ao
esforço realizado para contribuir efetivamente no itinerário formativo de licenciandos em
Matemática. De início, destaca-se que a formação específica buscada pelo licenciando não diz
respeito ao campo das Letras ou das Humanidades. Contudo, a essência da formação docente
diz respeito à relação com o outro e, mais do que isso, à compreensão do outro para bem
exercer o ensino dos conteúdos específicos de um campo aparentemente distante da leitura – a
Matemática.
As disciplinas pedagógicas que constam da matriz curricular do Curso de Licenciatura
em Matemática da UTFPR, em Cornélio Procópio, estão concentradas no 2º. e dispersas no
3º. e 6º semestres. No segundo semestre, são oferecidas disciplinas como Didática Geral,
História da Educação e Psicologia da Educação. No terceiro, a Organização do Trabalho
Escolar e Gestão Pedagógica. No sexto, a Política Educacional e a Metodologia da Pesquisa
em Educação.
Essa apresentação é relevante, pois as demais disciplinas dizem respeito à formação em
Matemática e no Ensino da Matemática. Certamente, trata-se de dois desafios gigantescos: de
um lado, conhecer uma Matemática distante daquela ensinada na Educação Básica; de outro,
auxiliar no processo de conhecimento de outros seres humanos.
Contudo, a formação docente requer o desenvolvimento de outras habilidades, distintas
na essência daquelas destinadas à formação do pesquisador. Daí porque os cursos de
Licenciatura têm uma missão dúplice – formar o docente apto à pesquisa e o pesquisador apto
à docência. Apesar da complementaridade aparente, há muitos conflitos no percurso do
licenciando às voltas com disciplinas que lhe parecem hostis, posto que à margem daquilo
que buscava. Isso porque ao invés de acompanhar a demonstração de teoremas ou investir
parte considerável do semestre na resolução de listas de exercícios, o licenciando é convidado
a um esforço que, em princípio, afastado de suas pretensões na Educação Superior: o
exercício da leitura.
Contudo, mais do que ler com o objetivo de responder um conjunto de questões, de
forma individual ou associada aos demais colegas, o licenciando é chamado a efetuar leituras
com a finalidade de ampliar o seu itinerário formativo. Essa mudança de atividades é

1

Professor da UTFPR, Câmpus de Cornélio Procópio, vinculado à Coordenação da Licenciatura em Matemática
e responsável pelas disciplinas de formação pedagógica do Curso. Doutor em Ciência Política
(UNICAMP/2013), e Mestre em Educação (UNICAMP/2006) e em Geografia Humana (USP/2002).
2
Professora da Educação Superior desde 2011. Mestre em Educação (UNICAMP/2007).
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orientada pela compreensão de argumentos dispostos por autores assim como pela observação
e identificação da estrutura textual que resulta no aprofundamento quanto à elucidação da
formação do discurso 3. Além das leituras, as atividades preparatórias dizem respeito à
demonstração desse esforço de análise com vistas à elaboração de “estruturas” e “sínteses”
dos textos para as aulas 4.
A dinâmica das aulas consiste na apresentação inicial da estrutura do texto, o que
possibilita ao aluno a identificação de elementos já selecionados em seu exercício prévio, mas
não tem a pretensão de funcionar como um “gabarito” a exemplo das listas de exercícios das
disciplinas matemáticas. Ao contrário, a estrutura é oferecida ao início da aula como um
contraponto à produção realizada, a fim de ser objeto de questionamento por meio do diálogo
sobre as leituras realizadas pela turma.
O resultado são leituras essencialmente plurais, posto que realizadas a partir do
itinerário formativo de cada aluno, um exercício essencialmente individual que resgata as
experiências de formação na Educação Básica ao passo que promovem discussões pertinentes
à prática do docente 5.
Dessa forma, como etapas da formação docente emergem: o aprimoramento da
formação do leitor, do intérprete, do analista dos discursos e o desenvolvimento da
capacidade de considerar posições diversas sobre a mesma questão, sem, contudo, aceitá-las
tão-somente. Ao contrário, objetiva-se a valorização da leitura de mundo por meio da
leitura do texto acadêmico.
Busca-se a ampliação do universo cultural e do conhecimento sobre o ofício docente e
sobre a escola em grau superlativo porque o docente deve oferecer muito mais que o
conhecimento técnico ou específico de uma determinada área ou componente curricular ao
seu aluno. Deve oferecer o acolhimento necessário à realização da mediação efetiva entre o
saber acumulado e as experiências vividas por seus alunos.
Como intérprete de textos propostos por cada disciplina, o aluno se vê diante do desafio
de verbalizar as suas impressões e interpretações por meio do exercício da exposição acolhida
pelo docente e pelos colegas. Nesse sentido, a construção de um ambiente propício à escuta e
à fala é essencial à participação intensa dos alunos nas aulas.
O exercício de contraposição de ideias e de construção de sentido a partir do itinerário
formativo de cada aluno é desenvolvimento em cada encontro com a turma, de modo a
conformar um conjunto de ideias que oportunizarão as reflexões futuras. Tais reflexões têm
lugar em dois ou três momentos de avaliação individual, denominadas provas pelo costume,
3

Colocar em dúvida é uma atitude que estimula a escuta e que valoriza uma forma de interrogar, como ofereceu
FOUCAULT (apud VEIGA-NETO, 2007).
4
Esse conjunto de atividades vem sendo desenvolvido desde 2010/2011, em disciplinas de formação pedagógica
do Curso de Licenciatura em Pedagogia e em outras Licenciaturas da UFOP. Em 2012/2013, na Licenciatura em
Pedagogia e em outras da Unifap. Em 2013/2014, na Licenciatura em Matemática da UTFPR, Câmpus de
Cornélio Procópio/PR.
5
BORDIEU denomina esse acúmulo constituído pelo aluno por meio de suas experiências de vida e escolares de
“bagagem social e cultural” (apud NOGUEIRA & NOGUEIRA, 2002).
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mas que são exercícios de criação de textos e de elaboração de produções diante de três
propostas diferentes: uma dissertação, um parecer técnico e uma ou duas questões.
Trata-se de exercícios dissertativos que pressupõem a organização lógica de ideias e a
adoção de uma estrutura discursiva mínima impessoal. Como objeto, a reunião de posições
sobre as questões apresentadas como desafios de reelaboração e de síntese das atividades
prévias aos encontros. A participação pertinente na aula seguinte exige novo esforço prévio e
desencadeará o hábito da preparação, da participação e da reflexão contínuas sobre os temas
analisados 6.
Se as disciplinas tratam de questões fundamentais à formação docente, mas diversas
entre si. A questão essencial é a possibilidade do exercício da leitura orientada ao
desenvolvimento de uma postura crítica diante de afirmações e de argumentações de
autores, por vezes descontextualizadas da realidade escolar dos itinerários formativos dos
licenciandos. Por isso, o exercício da leitura orientada à identificação de posicionamentos e de
argumentações auxilia a construção de raciocínios que fundamentam falas, que possibilitam
escutas, que não só aquelas que provêm do professor ou orientador, mas que são resultados
parciais de uma construção partilhada.
A elaboração de textos se beneficia, sem dúvida, do acúmulo de leituras e prepara o
licenciando para as etapas finais do Curso, ocasião em que terá que apresentar uma proposta
de investigação, efetivá-la e defendê-la em banca pública em dois semestres.
Esses instrumentos metodológicos são associados a técnicas de estímulo da participação
que tem como foco a centralidade da partilha e da discussão fundamentada ao invés do
monólogo do professor. Trata-se de uma postura que potencializa a leitura nas margens do
curso de uma formação licenciada como uma janela para a Educação em Direitos
Humanos 7, pois tem por objetivo promover a dignidade do licenciando e do professor em
formação, como alguém que também acolha e procure compreender a diversidade de leituras
possíveis e realizáveis por seus alunos 8.
É assim que se objetiva contribuir no processo de formação docente por meio de
instrumentos que são empregados com vistas à valorização da leitura, da palavra e da escuta
por todos.
Referências
BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Conselho Pleno
(CNE/CP). Parecer n. 08/2012 – Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos
6

Mais do que a imposição de um discurso, o diálogo pressupõe uma troca, concepção defendida por FREIRE
(1980).
7
Estabelecida em suas Diretrizes pela Resolução n. 01/2012, fundamentada no Parecer n. 08/2012 do CNE/CP.
8
De um lado, essa disposição está direcionada ao que LIBÂNEO denominou de “a aula como forma de
organização do ensino”. De outro, diz respeito a uma disposição de libertar o aluno das amarras do monólogo
docente com vistas à valorização do seu percurso, a torná-lo protagonista do processo de criação. Nessa direção,
a orientação da Resolução n. 1, de 30 de maio de 2012 do CNE/CP, que estabeleceu diretrizes para a Educação
em Direitos Humanos e o Parecer n. 08/2012, do mesmo órgão, que a fundamenta.
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na íntegra no DOU de 31/mar/201, p. 44.
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(CNE/CP). Parecer n. 08/2012 – Resolução n. 1/2012 – Estabelece Diretrizes Nacionais
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FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido, 8ª. Ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980.
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PERCEPÇÃO DO NÍVEL DE LEITURA DAS TURMAS DO PARFOR EM
CONTRASTE COM A TURMA REGULAR DE PEDAGOGIA DO UNASP-SP
David Mesquita da Costa 1
Introdução
A despeito de muitas mudanças que este século vem passando, parece que em algumas
áreas de atuação do ser humano tais transformações não vêm se mostrando ou vêm se
apresentam lentamente. Crê-se que seja o caso da formação do novo leitor brasileiro, em face
das atuais competências leitoras que são requeridas desse novo leitor no dia a dia, uma vez
que não basta apenas saber decodificar o alfabeto da língua materna ou ler e interpretar um
texto, pensando que entendeu o que o autor quis dizer, como outrora, mas sim ser capaz de ler
e interagir com o autor do texto e com as intenções que o mesmo (autor) propõe ao leitor e à
sociedade em que esse leitor atua, capacitando-o, assim, a intervir com mais consciência e
responsabilidade no crescimento holístico desse leitor.
A dificuldade de leitura no Brasil
Uma forte e adequada comprovação de que a leitura e o leitor brasileiro vêm obtendo
poucas ou nenhumas alterações se dá com os resultados apresentados por alguns instrumentos de
pesquisa que vêm sendo utilizados desde o início deste novo século. Vale à pena mencionar aqui
os resultados do PISA, do ENEM, da Prova Brasil, do ENADE e da pesquisa Retratos da leitura
no Brasil 2. Destes, aqui será apresentado apenas um, em virtude de espaço, ou seja, os resultados
da pesquisa Retratos da leitura no Brasil que se encontra em sua 3ª edição (2011-2012).
De vários itens pesquisados em Retratos da leitura no Brasil, serão destacados aqui os
seguintes resultados: 1) Quem mais influencia os leitores a ler? 2) Gosto pela leitura. A
escolha desses dois itens se justifica pelo quadro geral do nível de leitura do brasileiro e pelo
trabalho de pesquisa que originou esse artigo.
Quanto ao primeiro item – quem mais influencia os leitores brasileiros a ler – traz uma
categorização de dez possibilidades, tais como pais, amigos, professores, esposo (a), dentre
outros, como pode ser observado na pesquisa. Talvez o resultado mais significativo devesse ser
dos pais, uma vez que o processo de um bom leitor deveria se iniciar no lar e ter uma
continuidade com a escola e a sociedade. Mas a pesquisa vem mostrando que 42% de não leitores
e 45% de leitores apontam os professores como aqueles que os mais influenciam a ler. Percebe-se
aqui uma troca de valores, a qual vem trazendo algumas consequências negativas ao longo da vida
acadêmica e social da maioria das crianças deste país, tais como, a transferência do papel de

1

Mestre em Educação - Professor do Curso de Pedagogia do UNASP-SP, na área de Metodologia da Língua
Portuguesa – david.costa@unasp.edu.br.
2
Retratos da leitura no Brasil - http://www.prolivro.org.br/ipl/publier4.0/dados/anexos/2834_10.pdf
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educar, o lugar dos primeiros e principais estímulos à aprendizagem e o lugar, onde se deveria
formar um cidadão consciente e participante de uma sociedade mais justa e igualitária.
O segundo item quis verificar como vem se dando o gosto pela leitura, uma vez que
esse requisito (gostar de ler) é sem dúvida o primeiro passo a ser ensinado à criança que
deseja ser uma boa leitora para toda a vida.
Como se percebe, o leitor brasileiro está a caminho de amortecer em si o primeiro
requisito para ser tornar um autêntico leitor. O prazer pela leitura desencadeia no ser humano,
via cérebro, elementos químicos que seduzirá esse leitor a procurar cada vez mais outras
fontes de leitura, capacitando-o, dessa forma, a ser a cada dia “O leitor” tão sonhado e
almejado em nossa sociedade. Além disso, ele ainda poderá a vir ser aquele pai, mãe e
professor (a) que servirão de modelo e estímulo aos futuros leitores que se necessita em
qualquer sociedade que visa o progresso com humanidade. No entanto os resultados dessa
pesquisa indicam o leitor brasileiro a cada ano tem diminuído o seu gosto pelo ato de ler.
A pesquisa em si
Foi por ter essa visão que esta pesquisa teve como objetivos fazer um diagnóstico do
nível de leitura, interpretação e escrita das turmas do PARFOR 3 (iniciantes em 2011) em
contraste com a turma regular do curso de Pedagogia do UNASP-SP (também iniciante em
2011). Além disso, procurou se estabelecer uma sistematização de atividades de nivelamento
em leitura, interpretação e escrita dessas referidas turmas, uma vez que as mesmas
seriam/serão submetidas à avaliação do ENADE, em novembro de 2014.
A partir dessa observação inicial surgiu a problemática dessa pesquisa, a qual foi de
verificar se o nível de letramento dos alunos ingressantes regulares do Curso de Pedagogia em
2011 era realmente muito acima do grupo de alunos iniciantes do PARFOR, também em
2011, conforme a percepção inicial do corpo docente?
Para tanto se partiu de uma metodologia indutiva e de uma pesquisa exploratória,
utilizando-se de instrumentos tais como – questionário socioeconômico, testes de cloze,
simulados semestrais e avaliações diagnósticas semestrais (segundo as habilidades propostas
pela matriz de referência do ENADE para as questões objetivas de conhecimentos gerais).
Esse processo ainda se encontra em andamento, uma vez que o mesmo só se findará com o
final do ano letivo de 2014 e com os resultados do ENADE, também, de 2014, o qual só se
conhecerá em 2015. No entanto já há alguns resultados parciais e até conclusivos, que serão
mostrados e analisados a seguir.
Alguns resultados da pesquisa
É importante relembrar aqui que essa pesquisa é fruto de uma percepção inicial e
empírica do corpo docente do curso de Pedagogia desta IES, em relação ao desnível de leitura
3

Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR).
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e escrita apresentado por essas turmas, ao se ter o 1º encontro com os alunos recém-chegados
do PARFOR que foram divididos em três turmas (uma à tarde – CPPC – com 45 alunos e
duas à noite – CPPA – com 25 alunos e a - CPPB – com 39 alunos)
Os resultados iniciais obtidos, após aplicação e correção da 1ª avaliação diagnóstica de
leitura (instrumento de avaliação composto por oito questões de conhecimento geral de
múltipla escolha), realizada em fevereiro de 2011, mostraram que essa percepção, comparada
com a turma regular (CPA) do curso de Pedagogia não se comprovou como mostra a tabela 1
abaixo, onde o desempenho médio de cada turma se mostra muito próximo um do outro.
AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS – MÉDIAS POR TURMA
TURMAS

PERÍODO

CPA
CPPA
CPPB
CPPC
MÉDIA
GLOBAL

NOTURNO
NOTURNO
NOTURNO
VESPERTINO

1ª AVAL.
2011
5.20
3.86
4.88
3.85

2ª AVAL.
2012
2.03
2.14
2.46
2.10

3ª AVAL.
2013
2.42
1.18
3.14
2.55

4ª AVAL.
2014
2.09
4.16
3.27
2.82

4.4

2.18

2.32

3.09

Tabela 1 - Resultados das 4 Avaliações diagnósticas de leitura 2011-2014

Em 2012, já no primeiro mês de aula – fevereiro – as turmas foram submetidas a uma
segunda avaliação diagnóstica, similar à primeira no que tange às habilidades, mas com outras
questões, a fim de analisar o que se acrescentou procedimentalmente à capacidade leitora
dessas turmas, após um ano (2011) de nivelamento na área de linguagem. A tabela 1 (Figura
4) também mostra que os resultados dessa segunda avaliação foram surpreendentemente
negativos, já que se esperava um crescimento e não o que se consumou.
O que se revelou foi que o trabalho de nivelamento iniciado em 2011, aparentemente, não
teve efeito positivo nenhum, além disso, a média global das quatro turmas passou de 4.4 para
2.18, trazendo sérias preocupações para o corpo docente, principalmente no que diz à preparação
para o ENADE de 2014. Contudo os números, também, mostram um lado positivo que deve ser
levado em conta, ou seja, as três turmas do PARFOR (CPPA e CPPB – noturnas – CPPC –
vespertina) mostraram uma superação procedimental de leitura acima da turma regular (CPA).
Isso poderá ser percebido nas duas avaliações seguintes (3ª e 4ª avaliações), quando,
depois de uma tomada de consciência com cada turma, tentando entender o ocorrido na
segunda avaliação. É verdade que os resultados da terceira avaliação não se comparam com os
resultados da 1ª avaliação, mas se percebe, como dito, que melhorou um pouco mais em
relação à segunda. Como também na quarta avaliação, quando os resultados melhoraram
ainda mais, demostrando uma recuperação esperançosa.
No início do segundo semestre de 2012, outro instrumento avaliativo foi utilizado para
se verificar como estava o nível de leitura e compreensão de texto das quatro turmas, a partir
de outro ponto de vista. Esse instrumento é o Teste de Cloze, o qual, segundo Santos (2005, p.
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60), “instrumentos, como o Teste de Cloze, constituem um dos procedimentos mais utilizados
para a avaliação da legibilidade linguística e conceitual dos textos e para o diagnóstico da
compreensão leitora dos estudantes”.
Os resultados desse primeiro teste de Cloze acabaram comprovando que o nível de
leitura e compreensão da turma confirmava a defasagem em leitura já prevista nas avaliações
anteriores. Isso se constata nos resultados abaixo.

Nº de
participantes

Quant. de acertos
de palavras
0-31

Quant. de
acertos de
palavras
32-41

Quant. de
acertos de
palavras
42-72

220

69

96

55

Nível de
leitura

0% - 44%
(FRUSTRAÇÃO)

45% - 57%
(INSTRUCIONAL)

58% em diante
(INDEPENDENTE)

Porcentagens

31,40%

43,60%

25%

Tabela 2 - Resultados do Teste de Cloze 1 aplicado no 2º semestre de 2012.

Os resultados acima indicam que numa amostra de 220 alunos das quatro turmas (CPA,
CPPA, CPPB E CPPC), 69 alunos (31,4%) estão em um nível de frustação de leitura e
compreensão de texto. Conforme Santos (et. al, 2002, p. 550) “o nível de frustração,
correspondente ao percentual de acerto de até 44% do total de palavras omitidas do texto,
indica que o leitor conseguiu retirar poucas informações da leitura e, consequentemente,
obteve pouco êxito na compreensão”.
Já 96 (43,6%) deles não estão em uma situação confortável, uma vez que eles se
encontram no nível instrucional, o qual aponta que sem auxílio do professor, por exemplo,
esses alunos sentirão muita dificuldade para ler e interpretar os textos acadêmicos e científicos
que são usados com frequência no ensino superior.
No segundo semestre de 2013, foi aplicado o segundo teste de cloze. Assim como
aconteceu com a segunda avaliação diagnóstica, realizada em 2012, quando os resultados
vieram negativos em relação à primeira, no 2º teste de cloze o fenômeno se repetiu.

Nº DE
PARTICIPANTE

Quant. de
acertos de
palavras

Quant. de
acertos de
palavras

CP73A

35

0-22
34 (97%)

23-28
1 (3%)

CPP73A

22

21 (97%)

1 (3%)

0

TURMA

Quant. de acertos
de palavras
29-50
0

CPP73B

23

23 (100%)

0

0

CPP72A

31

31 (100%)

0

0

TOTAL

111

109 (98%)
2 (2%)
FRUSTAÇÃO
INSTRUCIONAL
CLASSIFICAÇÃO
(0-44%)
(45-57%)
Tabela 3 - Resultados do Teste de Cloze 2 aplicado no 2º semestre de 2013.
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Isso só enfatiza a defasagem inicial e a pouca contribuição do currículo convencional
para diminuir essa defasagem inicial em leitura. O fato é que se está a um semestre do
ENADE, da formatura e da entrada efetiva em uma escola como professora regente, e o que
se percebe é que houve pouco aproveitamento de um curso de graduação e de tudo que esse
curso podia oferecer. Contudo isso é inquietação para outra investigação, no que diz respeito
ao currículo do curso de Pedagogia e a formação adequada de futuras professoras leitoras.
Considerações finais
Apesar da pesquisa ainda está em andamento, indo para a finalização no final deste ano,
ela apresentou mais questionamentos do que respostas até agora. Contudo se pode concluir
parcialmente que, apesar da problemática original dessa pesquisa ter sido respondida
inicialmente, isto é, a defasagem de leitura e escrita, supostamente atribuída as turmas do
PARFOR, em relação à turma regular do curso de Pedagogia do Unasp-SP, não se
concretizou em nenhuma das avaliações até aqui realizada. Ainda falta saber até quando o
trabalho de nivelamento está dando resultado individualmente, já que coletivamente pouco se
percebeu até agora.
Referências
CAPES, disponível em - http://www.capes.gov.br/educacao-basica/parfor - acesso em
20/11/2013.
INEP,
disponível
em
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/relatorio_sintese/2011/2011_rel_pedag
ogia.pdf – acesso em 20/11/2013.
SANTOS, Eva Catalina Pierotti dos. Compreensão de leitura: aplicação da técnica de cloze
em estudantes universitários. INTELLECTUS – Revista Acadêmica Digital das Faculdades
Unopec – ISSN 1679-8902, 2005.
SANTOS, Acácia A. Angeli dos (et. al). O Teste de Cloze na Avaliação da Compreensão em
Leitura. Psicologia: Reflexão e Crítica, 15(3), pp. 549-560, 2002.
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EXPERIÊNCIA EST-ÉTICA EM FABULAÇÃO LITERÁRIA
Davina Marques 1
Fabulation is the artistic practice of
fostering the invention of a people to come.
Ronald Bogue

Em abril do ano passado, enquanto participava ativamente de um grupo de pesquisas da
Universidade de São Paulo, o GENAM – Grupo de Estudos em Narrativas Médicas 2, tive a
oportunidade de ler um artigo que tem me dado a pensar desde então. Publicado no New
England Journal of Medicine (Kleinman, 2013), “From Illness as Culture to Caregiving as
Moral Experience” 3 traz uma reflexão de um médico bastante experiente que, por causa da
doença da esposa, assume o lugar de cuidador. Além de observar problemas no sistema de
ensino norte-americano da medicina e de enfatizar a instrumentalização dessa profissão, o
autor aponta para o resgate da figura do cuidador, mostrando a necessidade de uma postura
moral nas relações entre médicos e pacientes.
O texto me chamou a atenção porque funciona para inspirar os profissionais da saúde a
pensar nos seus encontros com os pacientes e suas famílias. De fato, se entendermos a ética
relacionada à moral, como um sistema de princípios que governam ações individuais e
coletivas, podemos notar a sua ausência nos cursos de formação de futuros médicos. Por outro
lado, parece-me interessante pensar a ética para além da questão moral, interessa-me a
possibilidade de pensar o cuidado e a medicina em defesa de um fazer mais próximo da
estética.
Não há como discorrer sobre as origens da ética e da estética em um texto tão breve.
Posso apenas lembrar quatro autores que sustentam essa ideia. Primeiramente, o filósofo e
professor Daniel Lins (2012a; 2012b), autor do jogo de palavras em português que apontou
para a ética presente na palavra estética = est-ética. Poderíamos então ampliar a discussão
1

Doutora em Letras – Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa/USP; Instituto Federal de São
Paulo; Hortolândia, SP. E-mail: davinamarques@hotmail.com.
2
“Este projeto visa a analisar e interpretar diferentes tipos de narrativas produzidas durante o ato médico (na
relação paciente-médico-doença) de acordo com critérios teórico-metodológicos provenientes da teoria da
literatura e dos estudos da linguagem, buscando uma interpretação mais profunda e abrangente desses textos a
partir da relação que estabelecem entre discurso e representação da realidade, entre linguagem e verdade,
mediante uma abordagem interdisciplinar relativamente inédita no Brasil. No limite, o objetivo do projeto é um
melhor aparelhamento da prática médica pela via da literatura, verticalizando-se, neste estudo, a apreciação do
ato clínico enquanto produtor de discursos e de conhecimento sobre o outro e sobre a realidade por meio da
linguagem, e não apenas por meio da chamada evidência científica. Tal projeto vem se realizando em parceria
entre a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e a Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo.” Coordenação de Fabiana B. Carelli e Carlos Eduardo Pompilio, ambos da USP. Descrição do projeto
disponível no currículo lattes de F. Carelli (2014). Sobre a relação medicina e literatura presente neste trabalho,
ver CARELLI, F; POMPILIO, C. E., 2013 e CARELLI, F. et al, 2013.
3
“Da doença como cultura para o cuidado como experiência moral” (tradução minha).
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proposta por Kleinman, entendendo a questão do cuidado sob uma perspectiva est-ética, que
atravessaria os encontros clínicos, espaço onde as vidas dos pacientes e dos profissionais da
medicina poderiam ser transformadas através das ações e contra-ações desses indivíduos,
construindo novas tramas, constituindo outros sentidos, permitindo distintos resultados. A
partir de uma perspectiva de vida profissional como uma estética, a vida como obra de arte,
uma estética da existência, ideia defendida por Michel Foucault (2006), os profissionais da
saúde poderiam realmente atuar de forma diferenciada nos seus encontros est-éticos com
pacientes e suas famílias, em um movimento de encontro, como sugerido por Kleinman.
Tenho observado essa est-ética em textos literários. Meu objeto de pesquisa do
doutorado, “Campo Geral”, de João Guimarães Rosa (1984), apresenta elementos de uma
ética da prática médica que, na verdade, entendo como uma postura est-ética. 4 Isso se deve
àquilo que esse nosso escritor traz para compor a teia da sua fabulação literária. E empresto a
ideia de fabulação de Gilles Deleuze e Félix Guattari. 5
Apresento, então, dois episódios da invenção rosiana.
Encontros médicos de “Campo Geral”
Friedrich Nietzsche dizia que os artistas e os filósofos são “médicos de si e do mundo” e
há, portanto, uma “tarefa de saúde” na literatura (DELEUZE, 1992, p.04). Os artistas seriam
sintomatologistas, capazes de aprofundar sintomas em suas obras.
Em “Campo Geral”, o protagonista, uma criança de sete-oito anos, Miguilim, é gentil,
sensível e respeitoso, mas tem saúde debilitada. Precisou tomar banho de sangue de tatu
quando criança, para “vingar”. Não havia médicos onde morava e Seu Deográcias, que
entendia de ervas, era quem a família buscava quando alguém sentia algum mal-estar. Além
de receitar remédios amargosos, ao examinar o menino, deixou-lhe a impressão de que
poderia morrer logo. Seo Deográcias buscava doenças nas pessoas.
Outros dois encontros médicos acontecem para Miguilim: um era um médico de
verdade, que passava pela região; o outro era o Seo Aristeu, também da terra. O médico “de
fora” percebe que Miguilim precisa de óculos e convida-o para seguir viagem com ele, viver
na cidade, estudar, trabalhar... Podemos dizer que oferece ao menino uma certa “cura”.
No entanto, Seo Aristeu assume o lugar privilegiado nesses encontros. Rosa nos dá
pistas para que o vejamos assim. “Aquele homem parecia desinventado de uma estória”
(ROSA, 1984, p.64). Aristaios foi um deus grego dos pastores e dos queijos, cuidador das
abelhas e especialista em mel e ervas medicinais. Seu nome vem do grego aristos e significa
“o melhor”, “mais útil”. Por que poderíamos considerá-lo assim?

4

Aliás, Guimarães Rosa tinha formação médica.
Discuti amplamente a cartografia da ideia de fabulação presente nos textos de Gilles Deleuze e Félix Guattari
na minha tese de doutorado, principalmente a partir da pesquisa de Ronald Bogue (2010; 2012). Cf. MARQUES,
2013.
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A personagem aparece na história no dia derradeiro do trato que Miguilim havia feito
com Deus depois da visita de Seo Deográcias: ou ele se curaria ou morreria em dez dias.
Miguilim chorava e dizia que ia morrer.
Seo Aristeu, chamado por Dito, irmão de Miguilim, chegou alto, forte e bonito, fazendo
mesuras e reverências a todos, movendo-se na casa como um dançarino. Quando falava, usava
rimas e fazia toda a família rir. Ele não procurava uma doença no menino. Ele OLHA para
Miguilim e VÊ um menino triste, um menino que estava lidando com “os desatinos das
pessoas grandes” (ROSA, 1984, p.28). “Ei e ei, Migulim, você chora assim, assim — p’ra cá
você ri, p’ra mim!...” (ROSA, 1984, p.64). Ele perguntou ao menino o que ele tinha e
Miguilim respondeu que ia morrer, achava que estava héctico ou tísico.
Seo Aristeu foi tão assertivo ao dizer que não havia esse tipo de doença naquela região e
falou tão firmemente com Miguilim — “bom de tudo é que tu’ tá: levanta, ligeiro e são,
Miguilim!” (ROSA, 1984, p.64), que o menino, dividido, levantou-se, passou a rir e tremia de
alegria.
O homem ficou para o almoço e enchia a casa de “coisas dançadas no ar” (ROSA, 1984,
p.66), fazendo-a mais espaçosa, mais leve, mais alegre. E contava histórias – que Miguilim
queria escutar muito, sempre. Miguilim estava “curado”.
Mais tarde, quando tem que decidir sozinho o que fazer, Miguilim inventa-se como
personagem de sua própria história, em “o Menino do Tabuleirinho”. Conta histórias também
para o Dito, quando este adoece. Contar histórias passa a fazer parte de sua vida e ajuda-o a
pensar, criar saídas para suas próprias crises.
Temos nessa obra literária uma oportunidade de pensar questões de saúde em nosso
país. Falta de tratamento mata (em um episódio que não descrevi, Miguilim perde um de seus
irmãos); há rems que não resolvem (Seo Deográcias, que buscava doenças); há cuidados que
nos transformam de maneira técnica (o médico de “fora”); e há tratamentos que nos afetarão
para sempre (Seo Aristeu, o médico que ouve, observa, importa-se e devolve a alegria de
viver).
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FORMAÇÃO DE LEITORES LITERÁRIOS NO IFBA CAMPUS SANTO
AMARO: RELATOS SOBRE O PROJETO NOS CAMINHOS DA LEITURA
Dayb Manuela O. dos Santos 1
Neste texto relato o Projeto Nos Caminhos da Leitura, desenvolvido no Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA, Campus Santo Amaro, em 2009.
Esse projeto objetivou comunicar a natureza social da leitura e formar promotores de leitura
para atuar em escolas públicas de Santo Amaro, município do interior da Bahia. A concepção
de leitura assumida, como prática cultural, aproxima-se da história cultural. Destacamos nessa
experiência os Círculos de Leitura, que consistem na leitura em voz alta de um texto literário
por um leitor guia.
O perfil do corpo discente do IFBA é constituído por filhos de trabalhadores,
trabalhadores e chefes de família que apresentam, em sua maioria, forte demanda de política
de assistência estudantil. Nesse contexto, dentre os programas que integram a política de
assistência estudantil do IFBA, há o Projeto de Incentivo a Aprendizagem (PINA), o qual visa
contribuir para a formação dos estudantes bolsistas e é constituído por diferentes projetos
vinculados às diversas áreas do conhecimento. É neste contexto que desenvolvo, como
pedagoga da instituição, O Projeto Nos Caminhos da Leitura, um dos projetos PINA.
Leitura, literatura e círculos de leitura: relatos e reflexões sobre o projeto nos caminhos
da leitura
Mais do que um elemento do universo acadêmico, a leitura constitui uma prática
cultural, presente na história social e cultural da humanidade (CHARTIER, 1999;
DARNTON, 1992). A perspectiva de que a realidade brasileira conta com um número
reduzido de leitores e pouca presença do escrito não sustenta o projeto ora relatado. De outro
modo, partimos da noção de que o público alvo deste trabalho já se constitui como leitor,
sendo esta constituição um processo em contínuo andamento.
Os textos literários são priorizados em função de seu aspecto não pragmático e de sua
potencialidade em desvincular a leitura da absoluta obrigatoriedade a que é associada nas
vivências escolares.
Perrone-Moisés (1990) aborda a literatura como uma das formas utilizadas para reforçar
o real, via de regra, insatisfatório para nós. Através da literatura, há a possibilidade de
reconstruir o mundo pelas palavras, dizendo como o mundo e nós estamos incompletos e/ou
dizendo como seriam as formas ideais.
As práticas de leitura propostas foram desenvolvidas sobretudo através dos Círculos de
Leitura. Como apontam Besnosik; Barreto (2007, p. 6) a respeito dos Círculos de Leitura,
1
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“esta prática é originária dos Encontros de Leitura promovidos pela Fundação Biblioteca
Nacional, por meio do Programa Nacional de Incentivo à Leitura, PROLER”, iniciado em
1992.
A novidade dos Círculos de Leitura não está na leitura em voz alta, mas na combinação
desta com a disposição do espaço em círculo, o que propicia maior aproximação entre os
presentes. Busca-se com essa atividade facilitar a partilha de opiniões sobre o lido e
autopercepção dos participantes como produtores de sentido.
Organizamos o Projeto Nos Caminhos da Leitura em dois eixos: o primeiro refere-se a
encontros de leitura com a participação dos bolsistas no IFBA, na condição precípua de
ouvintes e, gradativamente, de leitores guias; além disso, participamos de encontros regionais
de leitura e tivemos sessões temáticas de cinema. Já o segundo eixo, é constituído por
encontros de leitura em escolas públicas de Santo Amaro, mediatizados pelos estudantes
bolsistas, em quatro encontros semanais.
Para a realização de Círculos de Leitura com os bolsistas do IFBA, organizamos os
primeiros encontros com a minha mediação, os seguintes, mediados pelos próprios estudantes,
a partir de orientações em momentos específicos de planejamento. Nos encontros mediados
por mim, trabalhamos com contos e crônicas como Felicidade Clandestina, de Clarice
Lispector e O homem nu, de Fernando Sabino, todos de minha escolha.
Já nos encontros mediados pelos estudantes, ainda no IFBA, deixamos sob
responsabilidade dos mesmos a seleção dos textos para leitura. Assim, cada estudante teve
oportunidade de escolher um texto de sua preferência, desde que atendessem aos critérios de
serem, primeiro, considerado texto literário, e segundo, que fossem contos, crônicas ou
poesias.
Ainda que tenhamos realizado essa tentativa de conciliação de preferências literárias,
avaliamos a necessidade de maior esforço em fazer emergir nas atividades do projeto os
textos que compõem o cotidiano dos estudantes, aqueles que provavelmente, com maior
espontaneidade, perpassam as suas vivências como adolescentes e sujeitos sociais.
De forma geral, os encontros de leitura, pautados nos círculos de leitura, caracterizaramse pela leitura inicial do texto e na posterior discussão dos sentidos atribuídos aos textos pelos
estudantes. Assim, discutíamos o que gostamos ou não nas leituras, situações que chamaram a
nossa atenção, o auto-reconhecimento no texto literário ou distanciamento do mesmo,
identificação ou não com o autor, encantamentos diante da peculiaridade com que
determinados assuntos, simples ou complexos, são tratados no universo literário, entre outros
assuntos. Neste sentido, ler para Goulemot (2001, p. 108):
[...] não é encontrar o sentido desejado pelo autor, o que implicaria que o
prazer do texto se originasse na coincidência entre o sentido desejado e o
sentido percebido, em um tipo de acordo cultural, como algumas vezes se
pretendeu, em uma ótica na qual o positivismo e o elitismo não escaparão à
ninguém. Ler é, portanto, constituir e não reconstituir um sentido.
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Deste modo, as discussões de cada encontro foram fundamentadas nas leituras que
realizamos, tomando o direcionamento construído pelos leitores presentes nas situações de
compartilhamento de impressões, dúvidas, espantos, prazeres e relatos de vidas.
Ao mesmo tempo, procuramos refletir constantemente sobre o papel de mediadores que
assumimos nessa experiência, papel que nos exige a própria constituição enquanto leitores
habituados aos textos literários e profissionais reflexivos em relação à formação de leitores.
Besnosik (2002, p. 162) ao abordar encontros de leitura de textos literários com professoras
de zona rural da Bahia afirma que “a mediação texto/leitor além da reflexão teórica, exige,
especialmente em nosso trabalho, afinidade e familiaridade com a leitura do texto ficcional”.
Em relação ao segundo eixo, as atividades de formação leitora foram realizadas com
crianças do segundo ano do Ensino Fundamental I. Tivemos a presença de quatro bolsistas,
realizamos encontros de leitura em uma turma do segundo ano do Ensino Fundamental I.
Nesta experiência, realizamos através de contação de histórias, músicas e vídeos, leituras de
textos de obras a exemplo da A arca de Noé, de Vinicius de Moraes e Ou isto ou aquilo, de
Cecília Meireles.
Neste contexto, ressaltamos que embora haja em algumas pesquisas como Soares
(1999) a crítica à recorrência a autores como os aqui citados em situações de escolarização da
literatura infantil, ponderamos a relevância desses textos no trabalho aqui relatado, dado o
desconhecimento prévio dos alunos em relação a grande parte dessas obras, tanto os bolsistas
do IFBA quanto as crianças do Ensino Fundamental, assim como a recepção festiva e curiosa
demonstrada pelas crianças nos encontros mediados pelos bolsistas.
Considerações finais
Consideramos que as leituras realizadas e discussão sobre formação de leitores
presentes no Projeto Nos Caminhos da Leitura propiciou aos participantes dessa atividade o
aprofundamento da consciência do estatuto de leitor, da vontade de ler e de participar do
contexto cultural mais amplo, formado por múltiplas linguagens.
Por fim, esse trabalho tem evidenciado a necessidade da escola propiciar a construção
autônoma de significados em relação às obras trabalhadas, sem atrelar obrigatoriamente essa
atividade a objetivos pragmáticos, sobretudo em relação à leitura literária, assim como a
importância de esforços coletivos para a formação de leitores.
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Débora Pires Finamore 1
Não há melhor maneira de abrir
o apetite de um leitor do que lhe
dar a farejar uma orgia de leitura.
Daniel Pennac

As últimas décadas do século XX e a primeira do século XXI, assistiram dois
fenômenos na área da leitura: um boom editorial de títulos, descartáveis, para jovens e o
crescimento célere do tempo de acesso, especialmente dos jovens, à internet. Paralelo a esses
fenômenos, vozes conservadoras e passivas, vindas especialmente das escolas secundárias e
dos pais de alunos dessas escolas, pontuaram: "Os jovens de hoje só leem bobagens." "Com o
advento da internet, os jovens estão lendo cada vez menos."
Essas vozes, no entanto, são desmentidas, ainda hoje, não só pela prática de educadores
e pais atuantes, bem como pelas pesquisas de órgãos relacionados à leitura dos jovens
brasileiros, como, por exemplo, o Instituto Pró-Livro 2. O que esses agentes de educação
observam é que: 1. jovens de qualquer tempo leem livro descartáveis, e esse tipo de leitura
não exclui a dos clássicos; 2. o advento da internet não diminuiu a quantidade de leitura dos
jovens, pelo contrário, não só aumentou a quantidade de leitura, como também aumentou a
diversidade de gêneros lidos.
Acordes com as segundas vozes, buscamos apresentar uma bem sucedida experiência
do ensino de Literatura – Clássica – nos níveis fundamental e médio, realizada em duas
escolas no estado do Rio de Janeiro, desde 2001. No Colégio São Vicente de Paulo, escola
religiosa particular, situada na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro (RJ), lecionamos
Literatura para o 9º ano do ensino fundamental. E, na Escola do CEPE – Centro de Estudos e
Pesquisas Educacionais, escola laica particular, situada na região serrana do estado do Rio de
Janeiro, no município de Miguel Pereira, lecionamos Literatura Brasileira para as três séries
do ensino médio.
Por crermos que a escola é responsável pelo letramento do aluno, julgamos que ela deve
proporcionar ao educando o domínio da expressão e da compreensão de sua língua, em suas
várias modalidades, a fim de que este possa construir sua autonomia. Por isso, optamos por
trabalhar com os clássicos da literatura mundial, nos quais o dialogismo é largamente
exercitado.
O fato de atendermos a uma parcela privilegiada da população, aquela que não necessita
trabalhar antes da maioridade, permitiu-nos também retornarmos a um velho e salutar hábito
1
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da escola no qual cremos, a adoção de um livro por bimestre. Além disso, os alunos do
Colégio São Vicente de Paulo participam, quinzenalmente, do projeto CIRANDA DE LIVROS,
organizado pela biblioteca do colégio, com a colaboração ativa dos alunos que escolhem os
títulos, geralmente contemporâneos, que irão compor a ciranda de livros de sua turma. Na
Escola do CEPE, os alunos participam do projeto LIVRO EXTRA que consiste na leitura de
outros títulos clássicos e também de contemporâneos que se relacionam intertextualmente
com os clássicos lidos.
Partindo do valor semântico da palavra CLÁSSICO – o que pertence à primeira classe; o
que é próprio para a classe/sala de aula –, consideramos ainda uma de suas adjetivações
basilares – a qualidade –, para legitimar nossa escolha. Entendemos por clássicos livros de
qualidade que perduram através do tempo encantando, revoltando, incomodando, agindo
sobre pessoas – crianças, adolescentes, adultos – de sucessivas gerações. Decidimos trabalhar
com eles e não com os contemporâneos infanto-juvenis, porque acreditamos na qualidade e
adequação indubitáveis destes, atestados pela sua sobrevivência ao tempo, enquanto que os
contemporâneos ainda não passaram pelo crivo deste cruel juiz: o tempo. Ainda, os textos
contemporâneos não oferecem maiores dificuldades aos alunos – como, por exemplo, a
contextualização histórica – que requeiram ou justifiquem a orientação do professor; os
clássicos exigem esta orientação.
O papel do professor não se limita, neste caso, a uma orientação superficial, que muitos
creem ser a adequada à clientela jovem. Ao contrário, exige-se do professor um conhecimento
profundo dos livros a serem trabalhados de modo que não só a questão formal da
normatividade da língua como também a questão conteudística, que envolve os conceitos de
intertextualidade e narratividade, possam ser devidamente transmitidas aos alunos.
Cumpridas as exigências do profissional, do texto e do prazo adequados, falta relatar a
recepção da clientela a esse projeto aparentemente sisudo. A duração do projeto – treze anos –
poderia nos servir como comprovação de uma boa recepção e aceitação por parte do alunos,
mas preferimos não falar de experiências concretas com ações condicionais. Vejamos as
características de um aluno de Literatura.
Sabemos, em princípio, que o aluno é um leitor por obrigação e aprendemos, num
durante, que a sedução através dos velhos pequenos príncipes e dos novos vampiros e
lobisomens esgota-se em si mesma, dependendo assim de que a indústria editorial promova
com frequência o lançamento destes pirilampos textuais. Comparando a literatura à
alimentação ou à sexualidade, como já o fizeram muitos dos grandes clássicos, podemos
observar que a verdadeira sedução, no que diz respeito a essas três disposições humanas –
leitura, alimentação e sexualidade –, se estabelece a partir do desejo. No caso da literatura em
classe, desejo do mestre e desejo do pupilo.
A vivência deste projeto tem-nos mostrado que o educando conhece, intuitivamente, a
capacidade e a possibilidade do educador de transmitir o seu conhecimento e exige dele o
máximo. Se suas expectativas são frustradas, solicitam leituras cômodas, entretanto, se são
atendidas apelam por leituras, supostamente incômodas, mas já sabidas por eles prazerosas,
porque enriquecedoras.
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Ao mestre cabe formar-se diariamente não só com a leitura dos clássicos a serem
transmitidos, como também com a leitura dos grandes leitores dos clássicos: escritores e
professores. No primeiro caso, servem de modo exemplar o italiano Ítalo Calvino 3, o
americano Harold Bloom 4 e a brasileira Ana Maria Machado 5. No segundo caso, são mestres
a serem ouvidos o ítalo-brasileiro Salvatore D'Onofrio 6 e o francês Daniel Pennac 7.
À escola cabe propiciar o processo de aquisição de autonomia do aluno, munindo-o com
o combustível perene que alimentará sua lanterna de Diógenes: os clássicos. Acesa, esta o
conduzirá, senão ao homem verdadeiro, ao espaços em que se encontram os homens que
buscam suas verdades – fora ou dentro das margens.
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O PROCESSO DE INCENTIVO À LEITURA: A PRÁTICA DE
PROFESSORES E SUAS INTERVENÇÕES EM SALA DE AULA
Deise Parula Munhoz 1
Introdução
O Projeto Rondon, é de responsabilidade do Ministério da Defesa, e teve sua criação em
1966, como um trabalho de Sociologia na Escola de Comando e Estado-Maior, a proposta foi
então aplicada no ano seguinte por um grupo de estudantes e professores, que resolveram
então sair em direção a Rondônia, para atuar junto às comunidades carentes daquela região.
Após alguns anos desativado o projeto Rondon voltou a ser desenvolvido somente em 2003,
subsidiado pelo governo Federal, desde sua concepção o projeto, visa promover, entre outras
coisas, a integração social. Desde sua criação, o Rondon é um projeto de cunho social cuja
finalidade maior é inserir o estudante universitário na realidade do país, visando à promoção
da cidadania e do bem estar social – sendo esse o principal objetivo do projeto. Disseminar a
informação de natureza educativa; Capacitar agentes multiplicadores em áreas específicas,
focalizando a cidadania e o desenvolvimento local sustentável, favorecendo as comunidades
mais carentes da região na qual ele irá atuar são alguns dos objetivos específicos do projeto
(MUNHOZ, RAMOS, MUNHOZ, 2009).
O relato do presente trabalho, diz respeito à participação vivenciada na “operação Rio
Grande do Sul” e “operação Xingu”, onde foram realizadas oficinas de incentivo a leitura para
professores da rede municipal nas duas regiões. Em ambas as cidades, as oficinas foram
realizadas nas escolas municipais, uma vez que o projeto contava com a parceria das
Prefeituras locais, o que facilitou o acesso ao público alvo das oficinas.
Detalhamento das atividades
Participaram destas atividades um total de 61 professores atuantes nas redes municipais
destas regiões, sendo 29 em Tavares e 32 no Pará. Em ambas as cidades, foram utilizadas a
mesma metodologia de aplicação da oficina, sendo realizado inicialmente, uma apresentação
da equipe, e uma conversa inicial sobre o tema, como forma de saber quais práticas e
conhecimentos prévios eles tinham sobre leitura. Neste momento percebeu-se que a grande
maioria afirmava que tanto nas suas práticas como em sua vida particular não adotavam como
exercício a leitura, por vários motivos – falta de tempo, não gostavam, sentiam sono quando
iniciavam a ler, etc..,no que refere-se as práticas em sala de aula, os principais motivos
apresentados foram – os alunos não gostam, eles ficam muito agitados.
1
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Após esta apresentação, foi realizada exposição dos principais aspectos da leitura, sua
importância, o papel da escola e do professor na promoção a leitura, bem como estratégias de
incentivo nas diferentes idades. Foram distribuídos folders e as cartilhas confeccionadas para
as oficinas, que continham informações acerca do tema, como: necessidades de incentivar a
leitura, fatores que podiam inibir o interesse, e atitudes dos professores podiam favorecer o
desenvolvimento deste hábito.
Na etapa seguinte, foi indicado aos professores que, divididos em grupos, criassem uma
história no formato de um livro, baseados em lendas locais, para realização desta atividade
foram distribuídos materiais para confecção do livro, após, cada grupo elegeria um
representante, que apresentaria a todos sua história.
Ao final, em forma de roda, foi questionado aos participantes sobre o que eles
“levavam” consigo da oficina, e de uma forma bastante positiva, a maioria destacou perceber
a importância da leitura, se propuseram alterar suas práticas em sala de aula, a favor do
incentivo a leitura para seus alunos, afirmando que futuramente, após aplicação de atividades
de motivação a leitura com seus alunos, entrariam em contato, via e-mail, com os oficineiros,
relatando quais resultados haviam obtidos.
Foi elaborado um instrumento, na qual foi aplicado no final das atividades, contendo
questões, a saber – já tinha conhecimento sobre a importância da leitura antes da atividade; A
atividade foi importante para me informar sobre a importância da leitura; depois da atividade
pretendo ler mais, e depois da atividade pretendo trabalhar mais questões acerca da leitura
com meus alunos, após as questões, foi deixado um espaço para comentários sobre a oficina.
Neste instrumento, os professores tinham ao lado um espaço para dar uma nota, o indicado
era que eles variassem entre 0-10.
Análise e discussão do relato
Durante a aplicação das atividades, perceberam-se muitas dificuldades na escrita de
professores, além de vários erros gramaticais em uma mesma oração. É provável que este
fato, seja decorrente da falta de leitura por parte destes sujeitos. Uma vez que, eles afirmaram
não serem leitores, destacando diversos motivos para a ausência deste hábito. Andrade
ressalta que é fundamental que o professor tenha a leitura e a escrita enquanto “práticas
incorporadas em seu horizonte de experiências cotidianas” (2007, p.11), vários estudos
apontam para uma relação próxima existente entre hábito de leitura e habilidade escrita.
Infelizmente, a realidade do Brasil no que se refere a este assunto não é muito
motivadora, estudos realizados afirmam que “cada brasileiro lê pouco mais de dois livros por
ano”, e ainda, as livrarias no Brasil encontram-se mal distribuídas e os livros custam cerca de
7% do salário mínimo brasileiro (LINARDI; LIMA, 2008, p. 8-9).
No Brasil, em 1999, o consumo per capita de livros foi de 1,8 por habitante.
Esse quadro comparativo fica ainda mais dramático quando se constata que
em outros países o livro didático tem peso menor no conjunto do índice de
leitura, ao contrário do Brasil, onde os didáticos respondem por 60 por cento
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do total de exemplares de livros consumidos, que se forem retirados da
estatística tornam ainda mais ruinoso o índice de leitura per capita brasileiro,
diminuindo-o para 1,08 livros consumidos por ano (WASSERMANN, s. d. )

Diante do exposto, e entendendo que a leitura é importantíssima na formação crítica do
individuo, como também na construção da cidadania, é que propusemos esta oficina,
acreditando que o professor é “peça chave”, para o desenvolvimento, das práticas de leitura.
No entanto, segundo afirma Freire, os alunos somente acreditarão na necessidade de manter o
hábito da leitura, apresentada por seus professores, se estes de fato acreditarem em sua
importância, inserindo esta prática em seu cotidiano, pois “dizer uma coisa e fazer outra, não
levando a palavra a sério, não pode ser estímulo à confiança (1987, p.82)”. Com isso, esperase que a leitura seja muito mais que uma indicação, se tornando uma prática diária tanto para
alunos como para seus professores. Reconhecendo a importância destes na formação destes
indivíduos, partindo da premissa que incentivar a leitura não é obrigação apenas dos
governantes, mas sim de todos que percebem sua real importância.
Considerações finais
Como resultados, pode-se afirmar que o objetivo foi alcançado – conseguimos
atingir as comunidades, levando um pouco do conhecimento científico acerca da
Leitura, expondo sua importância, bem como motivando-os tanto a praticarem a leitura,
como trabalhar em sala de aula, incentivando seus alunos para desenvolverem este
hábito. Como aspecto positivo destaca-se as notas indicadas pelos participantes, no
instrumento aplicado, onde a totalidade se concentrou acima de 7 (sete). Outra questão
significativa, é que as propostas puderam ser concluídas em sua totalidade e as
comunidades retornaram positivamente em relação às oficinas ministradas, como na
oficina de incentivo a leitura aplicada na Operação Rio Grande do Sul, onde após 6
(seis) meses da participação da oficina alguns professores deram retorno, afirmando que
a partir de sua participação nesta atividade, passaram a priorizar ainda mais suas
atividades de incentivo a leitura em sala de aula, e suas práticas superaram às suas
expectativas, onde seus alunos passaram a valorizar ainda mais, e praticar com maior
frequência a atividade de leitura, e também passaram a frequentarem mais a biblioteca
da escola.
Acreditamos, que ações como estas são de suma importância, pois possibilitam o
processo de inclusão social, por meio da conscientização política e cidadã da
comunidade, no que tange principalmente à educação, acesso a informação e o direito a
cidadania (BATISTA, 2005). Ainda que reconheçamos que muito ainda se tem por fazer,
no que se refere à promoção à leitura, acredita-se que mesmo não tendo sido atingido
um público tão grande quanto gostaríamos, pôde-se perceber que os professores
participantes atuaram posteriormente na condição de multiplicadores, tanto em relação
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a seus pares, como em sala de aula, alcançando o objetivo principal das oficinas, que era
promover o incentivo a leitura.
Referências
ANDRADE, Ludmila Thomé de. Professores leitores e sua formação: transformações
discursivas de conhecimentos e de saberes. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.
BATISTA, Roseli Araújo. O acesso à informação como requisito para exercício da cidadania.
In: Mídia Cidadã, 2005, São Bernardo do Campo. O acesso à informação como requisito
para
o
exercício
da
cidadania,
2005.
Disponível
em:
<http://www2.metodista.br/unesco/agora/mapa_animadores_pesquisadores_roseli.pdf>.
Acesso em: 19 abr. 2009.
FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. São Paulo:
Cortez, 2005.
LINARDI, Fred; LIMA, Eduardo. Ler por prazer é o X da questão. In: Nova Escola. 2008.
[Rio de Janeiro]. Disponível em: <http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/praticapedagogica/x-questao-423887.shtml>. Acesso em: 07 de maio de 2013.
MUNHOZ, D. P.; RAMOS, C. R.; MUNHOZ, A. P. Uma experiência de vida no projeto
Rondon: a extensão universitária como ferramenta de desenvolvimento social.
EXTENSIO: Revista Eletrônica de Extensão, v. 6, n. 8, dez. 2009.
WASSERMANN, Raul. Livro e crescimento sustentado. In: Leia Brasil, 20_?.[Rio de
Janeiro]. Disponível em: <http://www.leiabrasil.org.br/index.php?leia=texto&id=285>.
Acesso em: 06 de jul. 2013.

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

973

PENSANDO A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL: DESAFIOS,
POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES
Dejanira Fontebasso Marquesim 1
Suselei Aparecida Bedin Affonso 2
Buscando atender as orientações contidas no Plano Nacional de Educação (PNE – PL
8035/10), que definem o ano de 2016 como data base para que a educação pública nacional
passe a atender as crianças e adolescentes em período integral, o Município de Campinas vem
planejando e desenvolvendo nos últimos anos, algumas ações articuladas no sentido de
garantir a qualidade do ensino e o direito à educação como requer a legislação, tais como, a
implementação do ensino fundamental de nove anos, a progressiva supressão do período
intermediário nas escolas municipais e a implementação do Programa Mais Educação. No ano
de 2013, a Secretaria Municipal de Educação (SME) instaurou um processo reflexivo entre
seus profissionais, mobilizando a discussão sobre a Escola de Educação Integral a ser
implementada no município e, o ano de 2014 foi especialmente marcado pelo desafio do
início do funcionamento da experiência da Educação Integral em duas unidades escolares que
se constituíram como Projeto Piloto. O presente trabalho, portanto, tem como objetivo discutir
o processo de reflexão e transformação do trabalho dos docentes, dos profissionais da escola e
da equipe educativa envolvidos na proposição da escola de educação integral desde sua
concepção e seu primeiro ano de funcionamento.
No início de 2003, a Secretaria Municipal de Educação, por meio do comunicado
SME/DEPE nº 02 publicado no Diário Oficial de 07/03/2013 que disciplinou o pagamento de
Horas Projetos 3 (HP) realizadas pelos professores e determinou como uma das prioridades
para ano de 2013 o estudo para implementação da escola integral no município, apresentando
em seu texto as escolas EMEF Padre Francisco Silva e EMEF Professor Zeferino Vaz como
unidades que deveriam compor o projeto piloto no munícipio.
A instauração de um processo reflexivo dos profissionais da rede municipal em torno da
implementação da Escola Integral nessas unidades educacionais para o ano de 2014 ficou
clara a partir da publicação do Comunicado SME/DEPE nº 05 no Diário Oficial de 02 de abril
de 2013 que indicou a organização de uma Comissão de Estudos composta por profissionais
das duas unidades educacionais e da Portaria SME/FUMEC nº 02 de 2013, de 07 de maio de
2013, a qual relacionou nominalmente os representantes dos diferentes segmentos da
comunidade das duas escolas (professores, equipe gestora, pais, especialistas da SME,
sindicato, entre outros) que comporiam a comissão responsável pela realização de estudos
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para implementação da escola integral. O desafio dessa comissão consistiu em refletir sobre a
concepção e modelo de Escola Integral a ser implementado no ano letivo de 2014, de modo a
contemplar um único turno de no mínimo de 7 horas diárias para o atendimento de todos os
alunos que já eram atendidos nas duas unidades em dois turnos diários, bem como estabelecer
as condições necessárias para viabilizar tal atendimento, em relação à estrutura física,
recursos humanos e estrutura curricular.
Nos debates iniciais, a comissão, entendendo que a mera ampliação da jornada escolar
não garantiria processos de aprendizagem mais significativos, optou por adotar a
nomenclatura Escola de Educação e Tempo Integral, vislumbrando um modelo que
possibilitasse diferentes oportunidades de aprendizagens considerando a condição
multidimensional da comunidade escola, superando a ideia de meramente ocupar os
estudantes no período contrário ao das aulas regulares, mediante oferecimento de oficinas ou
atividades recreativas, desvinculadas dos conteúdos curriculares (COELHO, 1997). Nessa
perspectiva, se buscou definir os princípios norteadores desse Projeto Piloto e as modificações
necessárias na organização do currículo, dos tempos e espaços, bem como refletir sobre as
possibilidades, os limites e os desafios ao trabalho docente.
Foi consenso entre os profissionais das escolas envolvidas que ao conceber uma
proposta diferenciada de escola, seria necessário atravessar um processo longo de
experimentação e ensaio e erro, no intuito de transformar a escola organizada com aulas de
cinquenta minutos, turmas definidas, currículo por disciplinas, numa escola que se propõe a
um currículo sem hierarquização das disciplinas, organizado por eixos de trabalho (
PISTRAK, 2003), com professores que atuam com todos os alunos em diferentes formas de
agrupamento, com estudos baseados na construção do conhecimento e não pautado em
conteúdos específicos que não se conectam.
A efetivação dessas transformações na prática exigiria dos profissionais uma mudança
no seu trabalho, no modo de pensar a escola e a educação. Fazia-se, portanto, imprescindível
envolver todos os profissionais da equipe e comunidade durante o processo de construção da
proposta e de sua implementação, numa relação de partilha sobre o trabalho. Dessa forma não
poderíamos deixar de garantir espaço para reflexão coletiva ao longo de todo esse percurso.
Diante dessa necessidade, o coletivo de profissionais pautou uma exigência importante
para a Secretaria Municipal de Educação de Campinas: uma nova jornada precisava ser
instituída para os profissionais que trabalham nas duas unidades pois era imperativo a
organização de espaços de reunião do coletivo para planejamento, reflexão e formação
Uma vez garantida essa condição, a implementação e funcionamento desse novo
modelo de educação recolocou os profissionais da escola, principalmente os docentes, num
processo de reflexão sobre a escola, seu ambiente de trabalho, como descrito por Larrosa
(2002), pensando sobre o que se quer e rompendo com alguns modelos já consolidados.
Pensamos que o caminho possível e imprescindível para proporcionar essas mudanças seja o
trabalho coletivo de planejamento e formação,
Nesse sentido pretendemos superar a histórica divisão entre idealizadores e
implementadores na educação ao longo dos anos, na qual os governos e suas equipes de
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gabinete pensam as mudanças que vão ocorrer na escola, enquanto que as equipes das
unidades acabam relegadas ao plano da execução das ideias. No nosso caso, tomamos posse
do processo de reflexão sobre como fazer, o que fazer e diante dessa realidade nos colocamos
num contínuo de reflexão, diálogo e construção que tem seu início marcado no tempo, porém
não pretende se encerrar com data marcada, nos propomos a pensar educação dando sentido à
nossa experiência.
E pensar não é somente “raciocinar” ou “calcular” ou “argumentar”, como
nos tem sido ensinado algumas vezes, mas é sobretudo dar sentido ao que
somos e ao que nos acontece. (LAROSSA, 2002, p.21)

A escola é um espaço onde muitas coisas se passam. A rotina diária acaba por nos
consumir. Na busca de solucionar problemas diários e cotidianos muitas vezes temos poucas
oportunidades de nos debruçar sobre como estamos experimentando essa escola, quais marcas
temos deixado nos alunos que passam por ela. E do ponto de vista das equipes que nela
atuam, a rotina e a urgência do cotidiano impedem que o trabalho se constitua numa
experiência de formação. Muitos dos profissionais têm anos de trabalho, mas quase nada de
experiência acumulada porque para a experiência se fixar no profissional é necessário um
processo de reflexão sobre o trabalho, compreendendo seus limites e possibilidades numa
busca constante de agir-refletir-agir, questionando as urgências e a rotina. Walter Benjamim
(1994) e Larrosa (2002) discutem em seus trabalhos a questão de que no mundo tantas coisas
nos passam no cotidiano, no entanto, a experiência é cada vez mais rara devido à rapidez com
que essas coisas ocorrem e se modificam.
Viver a escola de educação integral não nos basta, precisamos narrar nossa experiência
identificando o quê e como éramos e como seremos após algum tempo. A nossa formação
acontecerá indissociável do processo de implementação desse novo formato de escola
tornando possível nos formar a medida que vivenciamos, tomando posse da realidade que
vivenciaremos assim “[...] a viagem exterior se enlaça com a viagem interior, com a própria
formação da consciência, da sensibilidade e do caráter do viajante” (Larrosa, 1999, p. 53).
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O CANTO DA LEITURA: ESPAÇO DE MEDIAÇÃO NA FORMAÇÃO DE
LEITORES
Denise Alexandre Perin 1
Esse artigo contextualiza parte da pesquisa e dissertação de mestrado2concluída em
2009. Sinalizamos que os sujeitos pesquisados não representam a totalidade das escolas
envolvidas, entretanto, sugerimos que sejam compreendidos como significativos, uma vez que
a mostra percentual muito próxima a 50% da totalidade das escolas existentes no município,
revelou dados precisos da prática docente na mediação da leitura literária e suas contribuições
para a formação de novos leitores. A pesquisa buscou entre outros aspectos, identificar e
conhecer os espaços de leitura e investigar como ela, leitura, é mediada; especialmente a que
envolve textos literários.
O Canto da Leitura na Sala de Aula: caminhos e evidências da pesquisa
Silva (2006) nomeia pais como os primeiros sujeitos mediadores de leitura para a
criança; na escola, o professor é o segundo mediador tendo como requisito ser também leitor,
orientando escolhas de textos e formação de novos leitores. Mediador é aquele que se
encontra “[...] ‘no meio’ do processo, entre a escola e a biblioteca, entre o aluno e o acesso à
leitura.” (SILVA, 2006, p.14). Identificamos no contexto escolar como mediadores de leitura
o professor e o bibliotecário e buscamos evidências que legitimam a ação desses sujeitos.
Do professor:
É ele quem vai indicar os livros aos alunos oferecendo-lhes um repertório de
títulos em que possam movimentar-se segundo suas preferências e
interesses, sem barrá-los e sem impor seu gosto, mas, sobretudo oferecendolhes fruição no ato de ler. (BURLAMAQUE, 2006, p.80).

E “Se cada professor, ao mediar leitura ‘olhasse’ para a sua trajetória de leitor,
provavelmente teria grande possibilidade de entender como auxiliar seus alunos.”(SILVA,
2006, p.78); uma vez que mediar leitura: [...]é estar alerta para que não reproduzamos as
frases feitas, os preconceitos e ações que coibiram o fluir da leitura na escola, de modo que a
criança seja respeitada nesse processo[...]” (p.76). Essa proposta envolve a própria
experiência leitora do professor como um dos componentes básicos à formação de novos
leitores.
Do bibliotecário: sua ação deve apoiar o professor na mediação da leitura, planejando
juntos, atividades adequadas a cada grupo de alunos e tendo claro suas funções de auxiliar o
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trabalho docente, atento aos projetos da escola e atividades programadas, colaborando na
disponibilidade de material, mostrando que a biblioteca faz parte do processo educativo.
(Silva, 2003).
Do Canto da Leitura na Sala de Aula: lembramos que este, é um espaço que não existe,
a sua materialização depende do envolvimento e articulação do professor com a leitura e com
a formação de novos leitores. A função positiva do Canto da Leitura foi confirmada pelos que
a praticam, entretanto percebemos que sua contribuição poderia tornar-se mais consistente se
os critérios para a escolha dos livros e a organização de momentos específicos para o uso
desse espaço fossem planejados e norteados pelo conhecimento sobre o desenvolvimento
infantil, suas necessidades e expectativas de leitura.
O Canto da Leitura pode ser oferecido em armários, prateleiras ou caixas com livros,
organizados pelo professor e alunos, com materiais variados e de qualidade, trazidos da
biblioteca da escola que não deve ser substituída, uma vez que ambos apresentam objetivos e
características diferenciadas. (Cerrillo, 2003).
A pesquisa revelou que o Canto da Leitura na sala de aula tem se difundido na prática.
Dos 63 professores participantes, 41 informaram possuir e utilizar esse recurso, todavia, na
maioria dos casos, o professor não participa da escolha nem das trocas dos livros, sendo esta
uma tarefa do bibliotecário; não nos foi possível identificar um vínculo, uma preocupação
com o preparo e a organização desse espaço.
Da existência do Canto da Leitura na sala de aula (Quadro 5 - O Canto da leitura (cf.
Questão 5, ANEXO 1, p. 161-169))3 confirmamos a princípio a preocupação de um trabalho
com a mediação de leitura praticada por 41 dos professores no intuito de criar condições mais
atrativas à formação do leitor: “[...] educadores e formadores de cidadãos que procuram uma
sociedade leitora, devem urgentemente substituir decisões intuitivas e emocionais por práticas
adequadas a um planejamento claramente estabelecido, com um alto índice de criatividade
[...]” e isso exige manter vivo o interesse do leitor principalmente quando seu projeto maior
busca libertá-lo. (MARTINEZ E CALVI, 2004, p.16). Identificamos 19 docentes que
justificaram a ausência do Canto da Leitura devido ao número excessivo de alunos ou ao
espaço exíguo da sala. Concluímos que uma das alternativas encontradas para a oferta de
leitura na ausência do Canto é a frequencia à biblioteca; entretanto esse recurso não
contempla um trabalho com leitura por parte do professor, resumindo-se ao empréstimo de
livros. Se formar cidadãos implica na formação de leitores competentes “[...] capazes de
perceber aspectos importantes como a amplitude do mundo que os cerca e a interconexão
entre os diferentes saberes aos quais têm acesso e aos novos que se produzem, momento em
que cada um e todos participam.”(RÖSING, 2005, p.7) a escolha dos livros que compõem o
Canto da Leitura deverá beneficiar a todos, contemplando os diferentes níveis de
desenvolvimento, de forma a favorecer que interajam com esses materiais, apropriem-se deles
e produzam novos conhecimentos.

3
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A função do Canto de Leitura permite quebrar rotinas rígidas e monótonas da sala de
aula, de modo que a presença da leitura nesses espaços se destine a capacitar os alunos para a
compreensão da cultura, da sociedade em que vivem e para sua habilitação como operadores
conscientes das práticas de leitura, que lhes conferem a capacidade de ler e a autonomia para
interagir diante dos textos lidos e escritos. (SÃO PAULO/SEE, 2000).
Acerca (Quadro 11- Interesse da criança pelo Canto da Leitura (cf. Questão 11,
ANEXO 1, p. 212-219) 4 dos interesses das crianças em frequentar o Canto; dos 41
professores envolvidos, 08 utilizam “caixas decoradas” com livros remanejados da biblioteca
escolar ou trazidos pelos alunos e por eles mesmos. Os “lugares de leitura” devem estabelecer
“[...] uma prática de contextualização, uma ação voltada para a conexão de todos os elementos
do processo de construção do conhecimento.” Assim, quando instalada e percebida a
curiosidade dos alunos pela “caixa”, ou seja, pela leitura; essa deve ser alimentada e
incentivada como um modo de interferir na realidade, pois essa ação deve diferir de tantas
outras na sala de aula tornando-se uma marca, o que só é possível se a ela também for
elaborada interiormente por aqueles que a medeiam. (NÓBREGA, 2005, p.185). Apenas 02
professores utilizam tapete e almofadas, no canto de exposição de materiais de leitura. Outros
22 professores organizam os livros didáticos e outros como jornais, revistas ou jogos
matemáticos em “prateleiras” na sala de aula. Todos eles confirmaram que, em algum
momento, os alunos se dirigem ao Canto para ler os livros selecionados, confirmando o
interesse, a curiosidade e desejo de ler, mesmo para os que não estão alfabetizados.
Constatamos a preocupação com o interesse da criança pela leitura, entretanto, faz-se
necessário ações planejadas, objetivos claros que orientem a prática pedagógica com textos
intencionalmente selecionados, adequados ao nível do trabalho a ser realizado pelo professor
e por bibliotecários que, quando apropriado, é capaz de despertar o interesse e a busca de
novas e sucessivas leituras, encaminhando à formação de leitores. (Silva, 2003).
Concluímos que o Canto da Leitura revelou-se um potencial incentivador na formação
do leitor articulado à dinâmica diária, despertando no aluno o desejo de participar, pesquisar e
compartilhar descobertas; conferimos que esse importante espaço necessita ser dinamizado,
pois exerce também uma função reparatória, quando representado por uma “caixa de livros”,
como forma de romper com a falta de acesso ao acervo escolar.
O acesso à leitura não pode ser controlado por normas e deveres, como visitas
programadas à biblioteca em cronogramas determinados; o Canto da Leitura como estratégia
auxiliar na formação de leitores fica condicionado ao investimento do professor. Constatamos
que essa proposta não tem se concretizado; tanto no que se refere à sua instalação, quanto ao
uso coletivo de um acervo literário significativo, disponível aos alunos.
Alguns docentes que possuem o Canto da Leitura ainda desconhecem a função
multifuncional desse espaço, complementar à produção de conhecimento, à pesquisa livre,
movida pela curiosidade e interesses individuais, além de recreativa; utilizando-o muitas
vezes para manter os alunos ocupados ou como extensão para atividades inapropriadas de
4
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interpretação de textos. Verificamos que falta a esses docentes, a atualização do conhecimento
e construção de uma proposta única a ser elaborada em cada unidade escolar, que retome e
oriente a prática existente, integrada ao projeto político pedagógico, denotando um
compromisso coletivo.
Buscamos um olhar preciso sobre a importância da ação docente na mediação da leitura
e contribuições do Canto da Leitura para a formação de leitores. O professor deve ser
conhecedor consciente da força de sua mediação e proporcionar práticas leitoras múltiplas, em
ambientes planejados, com ações criativas e estimulantes em um contexto integrado. A
reflexão está posta para que busquemos o melhor caminho na construção de uma política de
formação de leitores, que privilegie ações transformadoras dos indícios apresentados.
Referências
BAJARD, Élie. Caminhos da escrita: espaços de aprendizagem. São Paulo: Cortez, 2002.
BURLAMAQUE, F. V. Os primeiros passos na constituição de leitores autônomos: a
formação do professor. In: TURCHI, M. Z.; SILVA, V. M. T.; (org). Leitor formado, leitor
em formação: a leitura literária em questão. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2006, p.79-91.
CERRILLO, P. C.;YUBERO S. (org.). La formación de mediadores para a promoción de
la lectura: contenidos de referencia del Máster de Promoción de la Lectura y Literatura
Infantil. Cuenca: CEPLI, 2003.
MARTÍNEZ, Lucila; CALVI, Gian. Escola, sala de leitura e biblioteca criativas: o espaço
da comunidade. São Paulo: Global, 2004.
NÓBREGA, N. G. A biblioteca e a sala de leitura como espaço de animação cultural. In:
ROSING B. (org) Leitura e animação cultural: repensando a escola e a biblioteca. Passo
Fundo: UPF, 2005,p.183-192.
RÖSING, T. M. K. (org.).Leitura e animação cultural: repensando a escola e a biblioteca.
Passo Fundo: UPF, 2005.
SÃO PAULO(Estado).Secretaria de Estado da Educação. A escola de cara nova: salaAmbiente. São Paulo: CENP/SEE-SP, 2000.
SILVA, E. T. O bibliotecário e a formação do leitor. Leitura: teoria & prática, Campinas,
v.6, n.10, dez.1987, p.5-10.
SILVA, E.T. Leitura na escola e na biblioteca. 8.ed. Campinas: Papirus, 2003.

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

981

O CANTO DA LEITURA: ESPAÇO DE MEDIAÇÃO NA FORMAÇÃO DE LEITORES

SILVA, R. J.; BORTOLIN, S. Fazeres cotidianos na biblioteca escolar. São Paulo: Polis,
2006.
SOARES, M. A escolarização da literatura infantil e juvenil. In: PAIVA, A. et. al
(org).Escolarização da leitura literária: o jogo do livro infantil e juvenil. Belo Horizonte:
Autêntica, 2003,p.17- 47.
ZILBERMAN, R.Como e por quê ler a literatura infantil brasileira. Rio de Janeiro:
Objetiva, 2005.

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

982

EXPERIENCIANDO A ALFABETIZAÇÃO COMO PRÁTICA DIALÓGICA E
EMANCIPATÓRIA
Denise Lima Tardan 1
Katia Ferreira Moreira 2
O que importa é que professor e alunos se assumam
epistemologicamente curiosos.
Paulo Freire

Para início de conversa
Somos professoras alfabetizadoras da rede pública de educação do Rio de Janeiro. Nas
conversas com o grupo de professoras das escolas em que trabalhamos, sempre
comentávamos sobre o desempenho das crianças e uma pergunta era frequente: por que
algumas crianças aprendiam a ler e escrever e outras não? Essa situação de fracasso nos
incomodava. Movidas por este incômodo, há algum tempo, refletimos sobre o processo de
construção da escrita e leitura de nossos alunos e alunas e sobre modos outros de aprender e
ensinar.
Historicamente, as práticas de alfabetização vividas no chão das escolas, vêm seguindo
a lógica do “conhecimento-regulação” (SANTOS, 2007). Para esta forma de conhecimento, o
caos é considerado como ignorância e a ordem como conhecimento. Assim, o processo de
conhecer seria aquele que leva o sujeito do caos à ordem - um estado hegemônico de saber
onde os conhecimentos adquiridos se pautam nos princípios epistemológicos da razão
científica e nos modos de produção capitalista. Nesta perspectiva, como já foi citado em
artigo anterior (TARDAN E MOREIRA, 2010), é comum encontrarmos professores
preocupados em “transmitir os conteúdos” através de um “pacote” de atividades monótonas e
repetitivas, em que se trabalha o “pensamento convergente, a memorização, a estereotipia, a
repetição” (GARCIA, 2002) e que acabam servindo ao propósito de manter a ordem da
modernidade cientificista e capitalista.
Santos (2007), nos ajuda a pensar os conteúdos escolares e sua forma de organização de
modo bastante diferente do que vem predominando ao longo da história. O autor defende “um
projeto educativo emancipatório” que busca a “solidariedade, ao invés da individualidade e
competitividade”. Um “projeto” que valorize a riqueza inesgotável do mundo - há outras
formas de pensar e de estar no mundo, negligenciadas pela modernidade científica. Nesta
lógica, professoras e professores têm como desafio a construção de uma prática pautada na
cumplicidade, no diálogo e na valorização do que os alunos e alunas já sabem e o que querem
saber.
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Paulo Freire (2002) enriquece esta discussão quando diz que “ensinar exige respeito aos
saberes dos educandos, exige disponibilidade para o diálogo, humildade, tolerância e luta em
defesa dos direitos dos educandos”. Acreditamos, como esse autor, que o professor deve estar
aberto ao diálogo com o outro e ao mundo inteiro que ele nos apresenta. E para que este
diálogo de fato ocorra não podemos nos ver melhores ou mais importantes que o outro, ao
contrário, precisamos acreditar no potencial do outro, na beleza do outro e nesse movimento
podemos, juntos, conhecer o mundo.
O sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura com seu gesto a
relação dialógica em que se confirma como inquietação e curiosidade, como
inconclusão em permanente movimento na História. (FREIRE, 2002, p. 154)

Diante disso, precisamos refletir sobre a construção de experiências emancipatórias nas
escolas. Pensar práticas que se contraponham à lógica hegemônica, pautadas no paradigma da
modernidade.
Por uma alfabetização emancipatória
As experiências que narramos a seguir surgem do nosso desejo de transformar o espaço
escolar num espaço de relações dialógicas onde o conhecimento construído fizesse sentido
para as crianças. Optamos por narrar duas atividades desenvolvidas com turmas de
alfabetização nas escolas públicas por onde passamos e ainda estamos.
Iniciamos por uma experiência vivida em um CIEP na Ilha do Governador, onde Katia
Moreira, uma das autoras do texto, então professora de uma turma de terceiro ano do ciclo de
alfabetização, desenvolveu com seus alunos atividades de leitura envolvendo regras de jogos.
“Para jogar precisamos ler!”
Esta foi a frase dita por uma criança, depois de uma conversa sobre dois jogos com os
quais a turma havia sido presenteada.
Após observar com o grupo as caixas de cada jogo, bem como as informações nelas
contidas, e observar, também, o conteúdo de cada caixa, as crianças perceberam que seria
necessário ler as regras dos jogos para aprender como jogar. Sendo assim, esta experiência de
leitura surge do desejo/da curiosidade/da necessidade das crianças de brincar com os jogos.
Os textos explicativos das regras foram reproduzidos para as crianças. Como um deles
era longo e tinha a letra muito pequena, foi necessário trabalhar o texto em partes e ampliar a
letra do mesmo.
O primeiro jogo explorado foi o LINCE 3. A princípio, o texto foi lido coletivamente.
Este foi projetado para que as crianças pudessem acompanhar a leitura. Pensando junto sobre
o texto, as crianças foram descobrindo pistas de leitura. As palavras repetidas foram pintadas
3

O jogo é composto por um tabuleiro com figuras e cartelas. O objetivo é localizar no tabuleiro as figuras das
cartelas sorteadas.

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

984

EXPERIENCIANDO A ALFABETIZAÇÃO COMO PRÁTICA DIALÓGICA E EMANCIPATÓRIA

da mesma cor. Analisamos a forma do texto e a sua função. Foi necessário voltar à leitura das
regras várias vezes enquanto o grupo experimentava as primeiras partidas.
Ao dominarem as regras do LINCE e explorarem este jogo, a turma iniciou o mesmo
processo com o ZOOLÓGICO ANIMADO. A leitura das regras deste jogo foi realizada com
mais autonomia, pois já conheciam alguns aspectos do texto relativos ao gênero e ao
conteúdo.
Motivados pelo desejo de jogar, a leitura era uma atividade plena de sentido. Ler as
regras dos jogos e discuti-las para que o grupo pudesse compreendê-las, “era articular a leitura
ao seu uso social” (SMOLKA, 1996), possibilitando que as crianças participassem ativamente
de um processo interativo e discursivo em torno do sentido do texto e não de uma atividade
mecânica e repetitiva.
A prática proposta se afasta de uma concepção de leitura como decodificação ou mesmo
do simples propósito de retirar informações mais importantes do texto, o que é comum em
muitas salas de aula. O objetivo era aprender a jogar, o que mobilizava o grupo a se debruçar
sobre a leitura. Esta atividade nos faz pensar um sentido outro para a leitura, permeado pelo
desejo, pelo diálogo, pelo seu uso real.
A segunda experiência ocorreu no Colégio de Aplicação da UERJ, com a professora
Denise Tardan, também autora do texto, e seus alunos de segundo ano do ciclo de
alfabetização, que à ocasião desenvolviam um projeto sobre alimentação.
Ao estudarem o valor nutricional das frutas, as crianças, mediadas pela professora,
construíram um mural no corredor da escola intitulado “Pomar Informativo”, contendo
informações e curiosidades sobre as frutas pesquisadas.
Quando discutiam sobre o trabalho, uma aluna da turma comentou que seu pai adorava
fazer “sucos diferentes” para ela. A turma ficou curiosa e quis conhecer os sucos que a colega
tomava. Então, escreveram uma carta convidando o pai da colega para fazer “sucos
diferentes” para o grupo. O mesmo respondeu à carta, confirmando sua presença e
informando o que era necessário providenciar. As crianças listaram os ingredientes e
decidiram o que cada uma iria trazer. No dia da visita, todas ajudaram no preparo dos sucos,
provaram cada um e registraram sua opinião em uma tabela.
Outro momento marcante do projeto foi a pesquisa sobre o mel. As crianças queriam
saber se poderiam substituir o açúcar por este alimento. Após assistirem a um documentário e
lerem um texto informativo, professora e alunos, constataram que o mesmo não pode ser
consumido em excesso. As crianças também pesquisaram receitas que tinham mel como
principal ingrediente.
Ao socializarem as receitas, veio a ideia de construírem um livro de receitas da turma.
Já tinham as receitas dos sucos, receitas saudáveis sugeridas pelas famílias, receitas com mel
e receitas de bolos, todas pesquisadas em casa ao longo do projeto. A turma se dividiu em
trios, e cada grupo ficou responsável por uma sessão do livro. Além das receitas que foram
digitadas pela turma na sala de informática, os grupos escreveram uma introdução para cada
sessão. O livro também contou com ilustrações, um texto de apresentação e a autobiografia
dos autores. Tudo produzido pelas crianças, com a mediação da professora e dos bolsistas da
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informática. O lançamento do livro “Cozinheiros da 23” aconteceu no encerramento do ano
letivo com a presença dos responsáveis.
Nesta perspectiva, alunos e professores podem se tornar leitores e pesquisadores de
conhecimentos múltiplos. Podem, também, utilizar a escrita para registrarem um
conhecimento vivo. A escrita aparece por várias razões e diferentes funções, numa prática
“dialógica, discursiva e significativa” (SMOLKA, 1996). Os textos lidos ou escritos durante o
projeto emergiam de uma relação viva entre pessoas. Dessa forma, os alunos aprendiam a ler,
a escrever, a dizer sua palavra; aprendiam ciências, conheciam culturas, enfim desenvolviamse e inscreviam-se no mundo de modos outros.
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LINGUAGEM ORAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL: LEITURAS SOBRE SEU
(NÃO)LUGAR
Denise Maria de Carvalho Lopes 1
Eu lisonjeio as palavras. E elas até me inventam.
[...]
O que de água a gente se encharcasse, a palavra se
encharcava de água. Porque nós íamos crescendo de
em par.
[...]
Podia se dizer que a gente estivesse pregado na vida
das palavras ao modo que uma lesma estivesse
pregada na existência de uma pedra.
[...]
Pegamos na semente da voz.
No quintal a gente gostava de brincar com palavras
mais do que de bicicleta.
Manoel de Barros (2010)

A partir das proposições da abordagem histórico-cultural preconizada por L. S.
Vygotsky (1998; 2001) em relação ao desenvolvimento da criança, podemos compreender
que a linguagem tem papel fundante nesse processo. É mediante a atividade com signos que
torna-se possível a constituição do psiquismo humano, sendo a linguagem a função simbólica
básica à conversão de processos intermentais em intramentais, modo fundamental, segundo
Vygotsky (1998; 2001), de constituição das funções especificamente humanas. Por sua vez, a
própria linguagem não emerge naturalmente no indivíduo. Sua apropriação processa-se, como
ocorre com outras funções humanas/práticas da cultura, mediante seu compartilhamento
por/entre sujeitos em interações sociais, mediante as quais cada criança é inserida, mediada
por outros da cultura, no mundo da linguagem e, gradativamente, apropria-se de seus modos
de funcionamento e suas dimensões lexicais, sintática, semântica, pragmática. Essas
concepções ancoram nossas preocupações e reflexões em relação ao lugar da linguagem na
Educação Infantil, concebida como etapa educacional, com finalidade de promover o
desenvolvimento integral da criança.
Nessa perspectiva, o presente artigo objetiva problematizar o (não)lugar da linguagem
oral no contexto das instituições que se destinam à educação de crianças pequenas, de zero a
cinco anos, fase em que justamente há potencializada a emergência da linguagem oral.

1

Doutora em Educação. Professora do PPGEd. Universidade Federal do Rio Grande do Norte/UFRN, Natal,
RN, denisemcl@terra.com.br

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

987

LINGUAGEM ORAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL: LEITURAS SOBRE SEU (NÃO)LUGAR

A Linguagem e o desenvolvimento da/na criança
A linguagem oral, mais que meio de comunicação e expressão, pode ser concebida, a
partir de proposições de Vygotsky (1998; 2001) e de Bakhtin (1986; 2003) como interação
humana-social, como prática cultural, histórica, contextualizada, (de)marcada pelas condições
de produção nas relações sociais. Nesses termos, consiste em atividade constitutiva do
psiquismo humano, na e pela qual se produzem sentidos pelos/com os quais o indivíduo
internaliza/significa o mundo e si mesmo. Sua apropriação é condição de emergência dos
processos cognitivos e afetivos que constituem a consciência, portanto, a subjetividade, a
singularidade. A apropriação da linguagem/das palavras e seus significados é definidora das
funções psíquicas da criança (VIGOTSKI, 2001), visto que a palavra tem função de
identificar, nomear, classificar, regular, constituir a realidade, o eu, os outros, as outras
linguagens. Pois a linguagem verbal é condição fundamental de atribuição de sentidos e de
realizar funções psíquicas básicas como antecipar, dizer, narrar, significar, nomear, descrever,
classificar, sendo também constitutiva da imaginação, da brincadeira, do faz-de-conta, do
desenho, da relação da criança com a música, a escrita, a literatura, a poesia. Como nos dizem
os fragmentos de poesias de Manoel de Barros, as palavras nos encharcam, nos inventam.
Sobre seu aprendizado e desenvolvimento, Vygotsky (2001) nos aponta que
Todas as funções no desenvolvimento da criança aparecem duas vezes:
primeiro, no nível social, e, depois, no nível individual; primeiro, entre
pessoas (interpsicológica), e, depois, no interior da criança
(intrapsicológica). Isso se aplica igualmente para a atenção voluntária, para
a memória lógica e para a formação de conceitos. Todas as funções
superiores originam-se das relações reais entre indivíduos humanos
(VYGOTSKY, 1998, p. 75).

O papel das interações e dos outros na apropriação da linguagem pelas crianças é,
portanto, fundante. Vygotsky (2001) afirma que sua aprendizagem se inicia desde cedo, já nos
primeiros meses de vida, quando a criança “responde” à voz humana e evolui, entrelaçada a
outras manifestações humanas, tais como o olhar, o sorriso, o movimento, as expressões
(PINO, 2003) em contextos de mediação, de interpretação de suas manifestações pelos outros
do meio social, bem como de sua inserção na corrente de linguagem, por esses outros, pela
imitação e produção de primeiras palavras, cuja significação entrelaça-se aos contextos
imediatos, às experiências concretas que vive, às pessoas que as pronunciam, às entonações,
às expressões faciais, entre outros fatores. Esse processo é não individual e não linear, faz-se
por vezes como confronto, negação, oposição, fusão e fluidez de sentidos.
Se esse é o lugar da linguagem no desenvolvimento da criança e se sua apropriação
nada tem de natural, como comumente se pensa, mas, é essencialmente cultural,
contextualizada, mediada, como é concebida nos contextos de Educação Infantil, concebida
como etapa inicial da Educação Básica, com função pedagógica e finalidade de promover o
desenvolvimento integral das crianças? Como é considerada no cotidiano das instituições?
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As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2009),
documento com caráter mandatório, que visa referenciar a organização curricular das
instituições de educação de crianças pequenas define, como “Objetivos da Proposta
Pedagógica da Educação Infantil”:
[...] garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e
articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens,
assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao
respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras
crianças.

Nesse contexto, a linguagem oral, como uma das linguagens, tem centralidade como
conhecimento e experiência a serem propiciados às crianças com vista ao seu
desenvolvimento integral como pessoa.
Educação Infantil e linguagem
A despeito do que é teorizado e definido em documentos legais, nas instituições de
Educação Infantil, a linguagem oral parece ocupar um (não)lugar. Fragmentos de experiências
de pesquisas em desenvolvimento, bem como de docência e formação de professores,
possibilitam uma leitura da linguagem oral no cotidiano das crianças e professoras como
prática naturalizada, desconsiderada como prática humana social e objeto de conhecimento,
evidenciando-se indícios de desconhecimento, por parte dos professores, de sua natureza
social, de (inter)ativa, mediadora e constitutiva do psiquismo humano, portanto, de seu papel
no desenvolvimento das outras linguagens, bem como de sua aprendizagem como
necessariamente mediada em relações sociais e resultante da imersão da criança na cadeia de
comunicação.
Nessas experiências, tem sido possível constatar que poucos são os contextos em que a
linguagem é privilegiada, juntamente com outras linguagens. Mesmo nas chamadas “rodas de
conversa”, as crianças não são consideradas como sujeitos capazes de aprender as palavras, de
serem inseridos na corrente da linguagem, ainda que não saibam, ainda, pronunciar palavras,
mas, consigam “compreendê-las” e manifestar essa compreensão por meio de expressões
faciais, olhares, sorrisos, movimentos. Nas rodas, muitas vezes, somente os professores falam.
Ou, não consideram o que as crianças falam.
Há recorrência de situações em que a linguagem/interação não tem lugar ou em que o
lugar é de negação/impedimento da criança como sujeito que diz/pode dizer, responder,
narrar: - Você é muito falante, tá bom de calar um pouquinho; - Eu já falei prá você fechar a
boca!
Ou ainda situações em que os adultos falam entre si e ignoram as crianças; falam delas,
mas não com/para elas; não há troca de posições, não há diálogo; em que o investimento
pedagógico é pelo silêncio; em que a presença da linguagem é às avessas.
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Observamos, ainda, nessas situações, indícios de concepções das professoras acerca das
crianças e suas produções/manifestações de linguagem como sendo estas características fixas,
dadas, individuais, inerentes às crianças, em um movimento de naturalização do aprendizadodesenvolvimento da linguagem oral:
- Esse é o “falante” da sala.
- Essa daí já nasceu faladeira.
- Ah, essa aí é muito calada, sempre foi.
- Eu não sei se você vai conseguir que eles falem.
Junto a isso, a profusão de momentos de experimentação repetitiva de oralizações
(orações, canções para encaminhar momentos da rotina).
A leitura desses fragmentos aponta para uma necessária leitura, por parte dos
professores, em processos de formação (mediação) acerca do lugar necessário e possível da
linguagem oral na educação das crianças pequenas, considerando-se a função pedagógica da
Educação Infantil de promover o desenvolvimento integral das crianças. Aponta-se a
necessidade da criação de condições de produção de linguagem, da apropriação de
significações das palavras, bem como de produções de sentidos – plurais e singulares, em que
as crianças sejam interlocutoras e produtoras de sentidos, marcados pelas condições das
interações em que se processam os diálogos, bem como pelas especificidades dos
interlocutores que, ao produzirem linguagem, produzem-se como sujeitos.
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A inserção de conteúdos de Arte em currículos de cursos de nível superior, como
Medicina (Tapajós, 2002, Monteleone; Vaz, 2003). Medicina Veterinária (Ciarlini; Ciarlini;
Silva; 2011), não é de hoje.
Em cursos de Engenharia, no entanto, é menos comum. Na UFMG, o curso de
Engenharia Mecânica tem em seu currículo a disciplina optativa Processo criativo e
empreendedorismo, que inclui conteúdos e oficinas de artes plásticas, música, teatro e jogos
corporais, a fim de desenvolver a criatividade. Na Escola Politécnica da USP, foi criado um
laboratório onde se agrega artes plásticas e tecnologia (Kamanchek, 2012).
Se em cursos de Medicina a introdução de disciplinas que tematizam as artes têm o
propósito de despertar um lado “mais humano” no aluno e, assim, a sensibilidade deles para
os cuidados de seus futuros pacientes, nas Engenharias, o objetivo é principalmente tornar os
alunos mais criativos para a criação ou implementação de (novas) tecnologias.
Em cursos superiores que não têm a arte como objeto de estudo central – incluindo aqui
a Engenharia –, a ideia é promover, através da arte, uma “educação do sensível” (Camargo e
Bulgacov, 2008, p. 469), através da percepção da realidade de diversos ângulos, a fim de
alargar suas capacidades perceptiva, crítica e reflexiva, garantindo assim a ampliação da
compreensão de homem e de mundo.
Contexto, objetivo e bases teóricas
O Instituto Tecnológico de Aeronáutica oferece cursos de Engenharia (Aeronáutica,
Eletrônica, Mecânica-Aeronáutica, Civil-Aeronáutica, de Computação e Aeroespacial), em
período integral, com frequência obrigatória e sistema rigoroso de notas. Os alunos vêm de
diferentes Estados do país e a maior parte reside no alojamento dentro do campus. Em função
dos valores e tradição da escola, é propagada uma cultura “iteana” em que nem sempre há
espaços de tolerância para as diferenças individuais.
Considerando o contexto institucional e a necessidade de promover ao estudante uma
“formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a absorver e desenvolver novas
tecnologias, estimulando a sua atuação crítica e criativa na identificação e resolução de problemas”
(Resolução CNE/CES, 11/03/2002), foi proposta a disciplina eletiva Arte e Engenharia, com
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objetivo de aprimorar as capacidades de percepção, imaginação e criatividade do aluno, além
de promover a reflexão sobre sua identidade pessoal e profissional.
As bases teóricas principais que subsidiaram o desenvolvimento da disciplina foram a
psicanálise e a psicologia sócio-histórica.
Uma primeira aproximação da literatura e cinema com a psicanálise lacaniana/freudiana
é que ambas as formas artísticas são produzidas de fantasia. Assim, chamamos a atenção dos
alunos para o fato de que tanto na literatura como no cinema vaza sempre o inconsciente do
autor, sua “marca autoral”. O nonsense tanto pode ocorrer no conteúdo da obra, como A
metamorfose, de Franz Kafka, como na própria linguagem, como Finnegans Wake, de James
Joyce. Assim, uma obra de arte captura pelo inconsciente o receptor, quando há comunhão
entre texto/leitor e filme/telespectador. Além dessa possibilidade de se articular literatura,
cinema e psicanálise, há ainda as obras que intencionalmente se reportam a certos conceitos
ou questões próprias da área, tais como a relação consciente/inconsciente de um personagem,
os sonhos, o fluxo de consciência, a associação livre, os monólogos íntimos (Kaufmann,
1996[1993]). Esse conteúdo é levado ao aluno, tanto de maneira expositivo-dialogada, como
por meio da experiência com textos literários e filmes.
Em relação à psicologia sócio-histórica, foi discutido, a partir de Vigotski (1999) que “a
verdadeira natureza da arte sempre implica algo que transforma, que supera o sentimento
comum” (p. 307). Nesse sentido, a arte como resultado de uma realidade e um sentimento
social objetivado, mobiliza o sistema psíquico humano (sensação, percepção, atenção,
pensamento, linguagem, imaginação, emoção, sentimento) de maneira a provocar
transformações nessas funções psíquicas, promovendo um ato criador e uma superação dos
sentimentos, das emoções.
Desenvolvimento e avaliação
Inicialmente, fizemos um levantamento a fim de detectar a percepção dos alunos do que
seja arte, como os conteúdos de arte foram trabalhados no Ensino Fundamental e Médio e as
expectativas sobre essa disciplina.
Embora todos tenham passado por escolas consideradas muito boas, as maneiras como
estudaram conteúdos de arte se assemelha muito à análise de Schroeder (2012), segundo à
qual conteúdos de arte na escola não são integrados ao projeto pedagógico, pois eles ou são
usados para preencher tempo de ócio ou confinados em oficinas semanais com professores
especialistas.
Os conteúdos abordados foram: concepção de arte e sua relação com o momento
histórico e o espaço geográfico; noções sobre cultura popular e cultura de massas; a distinção
entre arte, ciência e técnica; além da discussão de temas (identidade e ética) através da arte.
A partir das duas frentes trabalhadas na disciplina (literatura e cinema), valemo-nos de
textos na área de filosofia, teoria literária, teoria da comunicação, psicologia sócio-histórica e
psicanálise.
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Frequentaram a sala de aula, autores como Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Mia
Couto, Paulo Leminski, Marçal Aquino, Modesto Carone, Millôr Fernandes, Antônio Prata,
Dezsö Kosztolányi, dentre outros. A nossa preocupação foi de apresentar autores ainda
desconhecidos dos alunos ou de textos desconhecidos, se de autores por eles estudados.
Alguns diretores, de cujos filmes nos valemos para exemplificação de aspectos da
linguagem cinematográfica, foram Serguéi Eisenstein, Alfred Hitchcock, Fritz Lang, Orson
Welles, Vittorio De Sica, Stanley Klubrick, Charles Chaplin, dentre outros, além da exibição
dos filmes A liberdade é azul, de Krzysztof Kieslowski, e A estrela imaginária, de Gianni
Amélio.
Depoimentos dos alunos, tanto os expressos na avaliação do curso, como os expressos
espontaneamente registram que a disciplina contribuiu para: a reflexão do papel do
Engenheiro na sociedade, de questões éticas, da identidade pessoal e profissional; a ampliação
do conhecimento sobre cinema e literatura e outras formas de Arte; a sensibilização de afetos;
o fazer artístico, como aprender a tocar um instrumento musical, ler certos autores literários,
dentre outras iniciativas.
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O trabalho com a leitura na escola estadual paulista pauta-se em dois documentos
oficiais: os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Língua Portuguesa e a Proposta
Curricular (PC) do Estado de São Paulo. Nestes documentos encontramos a afirmação de que
a linguagem é uma forma social de comunicação, um processo de interação entre sujeitos. Por
sua vez, a concepção de sujeito implícita nos documentos afirma ser o aluno o sujeito da ação
de aprender. Nos limites deste texto problematizaremos: como articular um trabalho
pedagógico com a leitura tomando como referência a linguagem como o lugar de interação
entre sujeitos concebendo, ao mesmo tempo, um sujeito cognitivo, portanto retirado da
relação? Para tal, tomamos como referencial teórico a perspectiva enunciativo-discursiva de
Bakhtin, referência teórica anunciada no documento e a abordagem histórica cultural do
desenvolvimento humano de Vigotski. Cabe ressaltar que este artigo é o recorte de uma
pesquisa mais ampla financiada pelo CNPq/CAPES que tem o objetivo de compreender
aspectos relativos à formação de leitores e escritores na escola básica.
As concepções de linguagem e de sujeito nos documentos oficiais
Neste texto partimos de dois pressupostos: que a palavra é o signo por excelência e pela
linguagem me constituo e me transformo (VIGOTSKI, 2003) e que o discurso não é uma obra
fechada e acabada de apenas um indivíduo, mas é um processo heterogêneo, conjunção de
discursos entre o eu e o outro, um processo dialógico (BAKHTIN, 2003).
De acordo com os PCN (1997), "produzir linguagem significa produzir discursos: dizer
alguma coisa a alguém, de uma determinada forma, em um determinado contexto histórico e
em determinadas circunstâncias de interlocução". (PCN, 1997 p.7).
O excerto acima indicia que a concepção de linguagem que ancora o documento toma
como referência a dimensão discursiva, uma perspectiva de linguagem que pauta-se em
processos de interlocução entre sujeitos que realizam diferentes práticas sociais, marcadas
pelo momento histórico.
A essa concepção corresponde uma concepção de sujeito da linguagem, interativo, que
participa do jogo da linguagem e nela e por ela se constitui. Segundo Geraldi (1984, p.42) “a
língua só tem existência no jogo que se joga na sociedade, na interlocução. E é no interior de
seu funcionamento que se pode procurar estabelecer as regras de tal jogo”. Nessa concepção,
a linguagem é entendida como o lugar de interação entre sujeitos, e nesse sentido, trata-se de
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uma atividade cultural e social, que nasce das/nas práticas dialógicas e necessidades dos
falantes, uma prática social constitutiva de sujeitos.
Pautada nos PCN, a Proposta Curricular do Estado de São Paulo defende que o sujeito
da aprendizagem necessita “aprender a aprender”, este deve ser um sujeito ativo. O texto nos
remete a pensar que as atividades desenvolvidas e realizadas pelos alunos são mais
valorizadas do que aquelas mediadas e transmitidas pelo o outro, pregando que o sujeito tenha
autonomia a fim de gerenciar a própria aprendizagem (PC, 2008), nesse sentido, aprender a
aprender seria mais importante do que apropriar-se de conhecimentos. Segundo Duarte (1998,
p.32), nessa perspectiva "o professor tem papel secundário, de facilitador e não de transmissor
e assim o ato de ensinar, planejar e agir intencionalmente e diretamente sobre a aprendizagem
dos alunos torna-se negativo”.
A concepção de sujeito apontada no documento não é decorrente de uma concepção de
linguagem como o lugar de constituição, que parte do pressuposto de que somos sujeitos
interativos. Esse sujeito do documento é um sujeito ativo, a linguagem não é constitutiva,
mas objeto de atenção sobre o qual o sujeito se volta. De acordo com Geraldi (1984, p.52),
muitos professores desenvolvem “um trabalho sobre a linguagem com os seus alunos focando
a estrutura de um texto [tomando-o como objeto de atenção], esquecendo-se de como esse
texto significou ao aluno [...] esquecendo-se do trabalho que se faz com a linguagem".
Chamamos a atenção para o fato de que para uma concepção de linguagem corresponde
uma concepção de sujeito e essa concepção de linguagem sobre a qual o documento discorre
não corresponde a um sujeito cognitivo, senhor de suas vontades e de suas ações (KOCH;
ELIAS, 2010).
Entre limitações e liberdade: o trabalho do professor com a leitura
Na sociedade moderna na qual se propaga o aprender a aprender, esse discurso acerca
do sujeito que aprende se reafirma em detrimento aos processos de ensino rompendo com o
processo de significação pela linguagem em circulação, ainda que os documentos oficiais
defendam a apropriação da cultura histórica. Nesse sentido, nas ondas da leitura vividas na
escola, nossos alunos "surfam" entre as limitações do aprender a aprender e a liberdade de
apropriação de uma prática cultural que é aprendida. Os alunos precisam se apropriar da
linguagem e de diferentes modos de significá-la, de agir e de pensar (FONTANA, 1997), pela
mediação do outro.
A escola tem o compromisso social de ser um espaço democrático que possibilite aos
alunos, pela da mediação do professor, a apropriação e o domínio da linguagem oral e escrita
culta padrão, não para renegar suas origens, mas para que possam ter escolhas diante das
diversas situações sociais em que a utilizarão na vida, enquanto sujeitos partícipes de uma
sociedade.
É neste sentido que defendemos a leitura como prática de liberdade visto que o
fenômeno da linguagem só acontece na interação entre os sujeitos. Pressupomos que o
professor não será o único transmissor de conhecimentos, mas aquele que mantém um diálogo
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com os educandos e com os documentos oficiais, uma vez que é na relação entre os sujeitos
que compartilham o mesmo espaço da sala de aula, pela mediação da linguagem, que os
sentidos se produzirão e circularão aproximando-os de outros modos de ser e estar no mundo
- pela apropriação de outros e novos conhecimentos. Falamos aqui de constituição de
subjetividades, uma vez que para Bakhtin (2003) “só me torno consciente de mim mesmo,
revelando-me para o outro, através do outro e com a ajuda do outro”.
Diante da discussão acerca dos documentos oficiais não podemos negar que os PCN e a
PC do Estado de São Paulo são documentos que defendem uma base educacional pautada em
mudanças sociais e culturais, no entanto, contraditoriamente, percebemos que distintas
concepções limitam o trabalho pedagógico. Ações pedagógicas pautadas em princípios
distintos rompem com a possibilidade de um trabalho libertador, seja ele com leitura ou com
escrita. Claro é que problemas outros e inúmeros invadem a escola, no entanto, tratando-se de
documentos oficiais, há um sério risco posto aos alunos. De nossa parte, recusamo-nos a
acreditar que ainda vivemos uma educação que cede aos trabalhadores mais educação
"mantendo a escola como bandeira da tão propalada democratização de oportunidades, mas,
ao mesmo tempo, [nega] aos trabalhadores o acesso pleno à cultura" (GUIRALDELLI, 1988,
p.17).
Por tudo isso, defendemos que o trabalho com a leitura na escola deve ser tomado como
base de uma prática pedagógica que possa contribuir com esses alunos em seus processos de
significação e aquisição de conhecimentos. Há que se estar atento ao trabalho, uma vez que
essa mesma linguagem que une e liberta, também separa e limita. Sobre isso, Padilha (2012,
p.06) nos ensina que “quando a escola nega o saber acumulado ou minimiza tal saber,
justifica e produz a situação de exclusão”.
Se o “pensamento não é simplesmente expresso em palavras, [mas] é por meio delas
que ele passa a existir” (VIGOTSKI, 2003, p.156), afirmamos que a leitura não é apenas
mediadora do acesso aos conhecimentos, mas uma prática constitutiva de uma identidade, que
é mediada pela linguagem e pelos gestos de leitura do formador. O saber sistematizado, a
cultura erudita, é uma cultura letrada. “Daí que a primeira exigência para o acesso a esse tipo
de saber seja aprender a ler e escrever.” (SAVIANI, 1989, p.14). Nesse sentido, aprender a
aprender (como ficaria o ensino da leitura neste caso?) coloca-se como uma limitação ao
sujeito. Uma prática libertadora, ao contrário, focaliza a linguagem em funcionamento nas
relações sociais constituindo sujeitos capazes de inteligir o mundo e de nele atuar.
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A MEDIAÇÃO DA LEITURA NO PROGRAMA BALE: UMA PONTE PARA A
FORMAÇÃO DO LEITOR
Diana Maria Leite Lopes Saldanha
Leitura como prática social e dialógica
A prática da leitura foi concebida por muito tempo enquanto ato individual. Seu
desenvolvimento está relacionado ao interesse e ao gosto de cada um. Contrárias a essa
posição, concebemos a leitura como prática social, indissociável da história e da cultura,
sendo assim, está “[...] condicionada historicamente pelos modos da organização e da
produção da existência, pelos valores preponderantes e pelas dinâmicas da circulação
cultural” (SILVA, 2009, p.23).
Nesse sentido é preciso abrir espaço para uma nova concepção das práticas de leitura,
que respeita o contexto social, político, econômico e cultural dos indivíduos. Admitirmos que
a leitura é uma prática social leva-nos a perceber o sujeito dentro de uma sociedade desigual
com gostos, interesses, responsabilidades, necessidades e oportunidades diferentes e
desiguais. Do mesmo modo, lembremos que “A leitura não é prática neutra. Ela é campo de
disputa, é espaço de poder” (ABREU, 1999, p.15).
Partindo do pressuposto de que a prática de leitura abrange a dimensão social e,
portanto, o contexto no qual o sujeito está inserido, concordamos com as ideias de Bakhtin,
quando assegura que o indivíduo estabelece uma relação dialógica de interação verbal com o
outro, visto que, estes são seres sociais que vivem em um determinado ambiente interagindo
com os outros através da linguagem e de enunciados.
Nesse contexto, percebemos a necessidade da formação de mediadores de leitura que a
concebam como prática social, pessoas capazes de facilitar a aproximação do leitor com o
texto e com o livro.
A mediação da leitura e o professor
A mediação de leitura não se constitui como algo fácil, que pode ser trabalhado
mecanicamente, dispondo de uma receita a ser seguida com a certeza de um resultado
positivo. Para Pennac (2011), o verbo ler como os verbos amar e sonhar tem aversão ao
imperativo, ninguém ama nem lê por obrigação. Quando um aluno cumpre o dever de ler para
realizar atividades e fazer provas, provavelmente não terá incentivo para fazer leituras em
outros momentos. O ato de ler é uma conquista, uma criação permanente.
O professor será o articulador e facilitador da relação entre o leitor e o texto, contudo,
essa mediação deve ocorrer de forma segura, o que requer que o professor seja um leitor e
goste de ler. Requer também que o docente utilize textos e suportes variados, oferecendo
materiais, caminhos possíveis de serem percorridos, enfim, tentando conquistar a criança e/ou
a buscar o texto, a leitura. Essa conquista não se consolida de forma obrigatória, mas pela
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descoberta e curiosidade do sujeito que lê por interesse, dialoga com a leitura e constrói
significados a partir do que leu.
A mediação da leitura deve ser prioridade nas atividades escolares e o professor é
fundamental nesse processo, porque está continuamente interagindo com o aluno. Entretanto,
sabemos que existem várias dificuldades para a formação de mediadores de leitura, tendo em
vista que as práticas escolares voltam-se para atender as exigências curriculares, saindo da
escola o aluno esquece a leitura. Precisamos de práticas efetivas de leituras dentro da escola e
também enraizá-la dentro da sociedade como um ato de todos.
Programa Biblioteca Ambulante e Literatura nas Escolas – BALE
A criação do programa remonta ao ano de 2007, idealizado pelas professoras Maria
Lúcia Pessoa Sampaio e Renata de Oliveira Mascarenhas. Sua efetivação deu-se como ação
extensionista, iniciativa do Grupo de Estudos e Pesquisas em Planejamento do Processo
Ensino-aprendizagem – GEPPE, do Departamento do CAMEAM, da Universidade do Estado
do Rio Grande do Norte – UERN, na cidade de Pau dos Ferros – RN.
O BALE iniciou suas atividades nas comunidades dos bairros periféricos São Geraldo e
Riacho do Meio em Pau dos Ferros, visando disseminar o gosto pela leitura de forma lúdica e
criativa, viabilizando o acesso das comunidades carentes a textos literários de gêneros
diversos. Uma de suas tarefas também é atuar na contínua formação de leitores e mediadores
de leitura.
O programa é formado por membros efetivos, bolsistas e voluntários, docentes e
graduandos dos cursos de Pedagogia e Letras. Tem possibilitado aos graduandos o contato
com a diversidade de textos e a atuação em espaços escolares e não escolares propiciando
conhecer realidades locais e desenvolver atividades diversas de leituras.
As ações desenvolvidas pelo programa são fundamentais para a formação de todo
professor. Como consequência, possibilita que futuros docentes enxerguem a leitura como
prática social que pode ser apresentada como direito de todos, e, para isso, faz-se necessário o
redimensionamento das práticas tradicionais de leitura para dar lugar a uma nova didática de
leitura com vistas à formação humana dos sujeitos que vivem em coletividades e que leem
diversos textos, a partir de compreensões variadas.
Experiências de leitura vivenciadas no BALE
Sabemos que o acesso ao texto é fundamental, mas esse acesso ganha significado e é
validado, se a pessoa for convidada a ler o texto, buscar o texto. Para isso, é importante a
convivência com mediadores, os quais podem estimular a leitura, utilizarem uma diversidade
de atividades que possibilitem chamar atenção e conduzir o leitor ao texto.
Partindo dessa ideia analisamos os enunciados das graduandas que participam do
BALE, com relação à importância da mediação para as atividades de leitura, considerando
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que o professor é um agente mediador do conhecimento que pode contribuir para as
transformações sociais.
Indagamos aos sujeitos sobre o que eles entendem por mediação e as respostas
repousam sobre a ideia de caminho, ajuda, interação com o outro. Logo, notamos que o
conceito de mediação, que eles definem, relaciona-se às ideias de Vygotsky (1998), porque
eles atribuem a formação do outro como fundamental para a aprendizagem. Vejam os
enunciados,
57. Sofia: Eu relaciono mediação como uma ponte, como uma ponte que
liga um local a outro, uma pessoa a outra, eu faço essa relação, sempre eu fiz
essa relação (Trecho de enunciado de Sofia – Entrevista coletiva).
62. Flor: Na verdade a mediação é você aprender com o outro [...] (Trecho
de enunciado de Flor – Entrevista coletiva).

A experiência vivenciada no BALE que aparece através dos discursos das participantes,
mostram que o programa leva as pessoas das comunidades ou locais assistidos a mundos com
os quais elas não teriam acesso, se não houvesse o dia de sua visita.
O projeto também foi apontado como próprio mediador de leitura para uma de suas
participantes, que atribui ao BALE o fato de se constituir leitora, sendo que essa coloca que
não gostava de ler e o projeto mediou esse processo,
O BALE na verdade foi meu mediador, pois não gostava de ler, não me
interessava por leitura, não sabia nada sobre ela, enfim, e foi a partir das
vivências dentro do grupo que fui me constituindo enquanto leitora [...]
aprendi a gostar de ler lendo sobre leitura [...] daí comecei a gostar de ler [...]
(Mariana – dados do questionário)

Entendemos que o projeto utiliza várias formas de mediar o texto, o que possibilita
convidar seus participantes a mergulhar nos textos e apreciá-los, como também, utiliza
diferentes estratégias para apresentar a leitura aos indivíduos que são atendidos nos diversos
espaços onde o projeto atua.
A experiência com o BALE contribui para a formação de leitores e mediadores de
leitura, como também proporciona a descoberta da leitura enquanto prática social e dialógica,
a qual requer um professor mediador que propicie o encontro do educando com diversos tipos
de leitura, priorizando o texto literário.
Os sujeitos investigados relatam que as vivências com a diversidade de atividades de
mediação de leitura e com outros mediadores dentro do programa BALE contribuíram de
forma significativa para essa aproximação texto e o autor e para sua formação de mediador,
conforme expressam nos enunciados,
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O projeto BALE contribuiu sim e de forma significativa para a minha
formação enquanto mediadora. Foi através das experiências adquiridas e
vividas desde a primeira edição que pude desenvolver algumas habilidades
referentes ao ato de leitura e a contação das histórias. (Anny – dados do
questionário)
[...] o projeto BALE foi meu primeiro contato com a mediação de leitura [...]
(Flor – dados do questionário).
[...] não me restam dúvidas de que o que tenho aprendido hoje sobre
mediação de leitura tanto teoricamente quanto na prática devo muito ao
projeto BALE. (Sofia – dados do questionário).

Nossas voluntárias expressam o valor da mediação para a formação do leitor e de
mediadores de leitura. Para isso, a figura do outro é de suma importância, pois o ajuda a
encontrar a leitura, vivenciar experiências novas e, consequentemente, o crescimento
enquanto pessoa e profissional. Dessa maneira, a admiração do docente pela leitura e a
consciência de seu papel como mediador de leitura e formador de leitores pode envolver os
alunos e motivá-los a ler.
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