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WWW.PROJETOESCOLAZ.COM.BR: UM HIPERLINK ENTRE MOODLE E 
REDES SOCIAIS PARA O LETRAMENTO NO ENSINO MÉDIO 

Dimitri Sarmento Silveira 
 

Enquanto ainda questionamos, outras tecnologias 
emergem na fronteira nebulosa onde são inventadas 

as ideias, as coisas e as práticas, Elas ainda estão 
invisíveis, talvez prestes a desaparecer, talvez fadas 
ao sucesso. Nestas zonas de indeterminação onde o 

futuro é decidido, grupos de criadores marginais, 
apaixonados, empreendedores audaciosos tentam, 

com todas as suas forças, direcionar o devir. 
Pierre Lévy 

 
Desde o século XX o mundo vem sofrendo transformações brutais que afetam os modos 

de vida das pessoas, comportamentos, formas de interação, de comunicação, de acesso à 
informação, de inserção no mercado de trabalho e até, suas relações familiares, mudanças que 
vêm transformando a sociedade. Estando em constante mutação, a cada geração estes modos 
são alterados, em uma evolução constante. Muitos fatores contribuíram para mudanças, a 
explosão populacional, as evoluções tecnológicas, das telecomunicações e a digitalização 
cultural. 

  
Durante uma entrevista nos anos 50, Albert Einstein declarou que três 
bombas haviam explodido durante o século XX: a bomba demográfica, a 
bomba atômica e a bomba das telecomunicações. Aquilo que Einstein 
chamou de bomba das telecomunicações foi chamado [...] por Roy Ascott de 
“segundo dilúvio”, o das informações. (Lévy, 1999, p.13)  

 
A explosão demográfica e a avalancha posterior causada pela explosão das 

telecomunicações e o dilúvio informacional, transformou a sociedade e não cessa. Ela 
permanece em constante evolução pautada na cultura de massa, em rotinas mediadas pela 
tecnologia, cultura digital e nas ciberrelações.  

A geração fruto desta explosão é formada por nativos digitais, a Geração Z. Indivíduos 
que, conectados a rede através de aparelhos portáteis, relacionam-se e vivem imersos no 
ciberespaço. Enquanto gerações anteriores mantinham relações mais físicas, os nativos 
digitais têm a seu dispor ambientes virtuais e aparatos tecnológicos que permitem a 
comunicação à distância. Além da facilidade de comunicação interpessoal, seu acesso à 
informação é instantâneo.  

Toda essa agilidade faz com que tenham um perfil diverso dos jovens das gerações 
anteriores, o diálogo é constante e as modalidades de comunicação a que têm acesso são 
variadas. Zapear é uma prática. Apenas com o auxílio de um aparelho celular ouvem música, 

http://www.projetoescolaz.com.br/
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veem TV, acessam redes sociais, fazem pesquisas rápidas, falam com amigos e esperam do 
mundo este mesmo dinamismo. 

Campos sociais como trabalho e escola tentam adaptar-se aos anseios desta geração. 
Nem sempre a convivência é harmônica e nem todos estão aptos a desenvolverem práticas 
sociais conectadas a tal modelo. Provavelmente a escola seja o local que menos se adaptou à 
nova clientela e a desenvolver práticas educativas digitais. “O rádio, a televisão, os vídeos, 
mas ainda muito mais expressivamente a Internet, fizeram com que as informações 
ganhassem uma nova dimensão e incomensurável volume, alterando de forma substancial o 
papel da escola e a função do professor”. (Antunes, 2001, p. 11). 

A escola contemporânea recebe uma geração que navega no ciberespaço e pratica um 
novo modelo de comunicação, utiliza novos vocabulários e modalidades de escrita, de 
pesquisa e de acesso ao conhecimento, tendo que se reconfigurar para cumprir seu papel 
social.  

 
O professor na era digital 

 
Não há como negar a existência de espaços virtuais e de novas práticas comunicativas. 

Tampouco que a nova geração que compõe a clientela de nossas escolas cresce convivendo 
com estes espaços e estas práticas tendo neles atividades rotineiras, seja jogando, assistindo 
TV, interagindo à distância, praticando modalidades diversas de leitura e de escrita. “A 
emergência do ciberespaço acompanha, traduz e favorece uma evolução geral da civilização” 
(Lévy, 1999, p.25). A tecnologia promoveu mudanças abruptas que culminaram em novos 
modelos e relações. Nesta perspectiva as práticas docentes têm que abandonar a ideia de que 
aula é ministrada a base de lousa, giz e cuspe, em uma relação vertical onde o professor, 
detentor do saber, transmite o conhecimento ao aluno que aprende. “Torna-se cada vez mais 
necessário um fazer educativo que ofereça múltiplos caminhos e alternativas, distanciando-se 
do discurso monológico da resposta certa, da sequencia linear de conteúdos, de estruturas 
rígidas dos saberes prontos [...]”. (GUIMARÃES; DIAS, 2002, p.45). 

A desconstrução de uma escola tradicionalista assusta muitos docentes, assim como os 
aparatos trazidos pelos alunos e que, cada vez mais, adentram os muros da escola. Celular, 
netbook, tablet e suas conexões wireless representam para professores ameaças à ordem 
escolar. O despreparo do professor para lidar com a tecnologia e o desconhecimento das 
potencialidades destes aparelhos para a aprendizagem gera um afastamento grande entre aluno 
e escola. Um jovem que desde muito cedo tem seus sentidos motivamos por aparelhos 
interativos, telas multimídia, ambientes tridimensionais, realidades virtual e aumentada, tem 
dificuldade em manter a atenção e o interesse nas mídias tradicionais utilizadas nas escolas, 
em aulas puramente discursivas. 

Novas modalidades de comunicação e relacionamentos praticados pela geração Z em 
redes sociais, chats virtuais, Messenger, SMS e suas formas de expressão grafolinguísticas, 
abreviações fonéticas, simplificações informais da escrita, combinações de caracteres, são 
outro bicho de sete cabeças para o professor.  

http://www.projetoescolaz.com.br/
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Todas estas novidades da era digital e da cibercultura vão de encontro ao que se 
instituiu como padrão dentro da escola. “O virtual não se opõe ao real, mas sim ao atual. 
Contrariamente ao possível, estático e já constituído [...] e que chama um processo de 
resolução: a atualização” (Lévy, 1996, p.16). Na Era digital o professor não pode atemorizar-
se com o novo, com os novos instrumentos tecnológicos, com as novas modalidades de 
comunicação e afastar-se do aluno. Ao contrário, deve aprender a zapear e navegar junto com 
ele.  

 
Uma rede de hiperlinks para a aprendizagem 

  
O Projeto Escola Z, desenvolvido no Colégio Estadual Dalva Matos, no subúrbio 

ferroviário da cidade do Salvador, capital Baiana, foi pensado e construído para alunos 
acostumados a zapear no ciberespaço e para promover a inserção digital no ambiente escolar. 
Objetiva estabelecer links entre professor, aluno, conteúdos educacionais, práticas de leitura e 
escrita, através de ferramentas tecnológicas e ambientes virtuais, valorizando, sobretudo, as 
novas modalidades de comunicação e interação, que tem no ciberespaço seu ambiente de 
constituição.  

 
O uso criativo das tecnologias pode auxiliar os professores a transformar o 
isolamento, a indiferença e a alienação com que costumeiramente os alunos 
frequentam as salas de aula, em interesse e colaboração, por meio dos quais 
eles aprendam a aprender, a respeitar, a aceitar, a serem pessoas melhores e 
cidadãos participativos. (Kenski, 2007, p. 103) 

 
Inicialmente trazia um blog1 que hospedava conteúdos educacionais trabalhados em sala 

de aula e centralizava subprojetos de pesquisa, produção textual, práticas de leitura, 
promovendo hiperlinks com outras redes sociais como Orkut, Facebook, wikis, Youtube e 
blogs de professores da unidade escolar.  

Através de atividades dinâmicas que começam na aula e estendem-se para fora do ambiente 
escolar como produções audiovisuais, rádio web, videoaulas, documentários e curtas-metragens, 
voltados para a valorização da linguagem, de aspectos da comunicação, da pesquisa, da produção 
leitora e escrita, busca promover a formação integral do aluno, de maneira multidisciplinar, 
ampliando espaços e tempos de aprendizagem e, principalmente, fomentando fóruns de discussão 
nos ambientes, desencadeando hábitos de leitura e escrita cotidianos, sempre mediados pelo 
professor. Além de integrar ambientes escolar e doméstico, promovendo um encontro entre a 
escola e a família, que monitora as atividades escolares nos ambientes virtuais.  

O ambiente virtual de aprendizagem – Moodle trouxe novas possibilidades ao projeto, e 
à interação professor e alunos. Ele apresenta repositórios de conteúdos em biblioteca virtual e 
midiateca que levam o professor a produzir conteúdos educacionais, módulos didáticos, 

                                                           
1 http://lobatoumolharvirtual.wordpress.com 

http://www.projetoescolaz.com.br/


WWW.PROJETOESCOLAZ.COM.BR: UM HIPERLINK ENTRE MOODLE E REDES SOCIAIS PARA... 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 1006 

bancos de itens, pesquisas de dados para levantamento de informações que norteiam 
intervenções pedagógicas, ferramentas de avaliação que fornecem registros e dados tabulados 
automaticamente. Fóruns de discussão e web chats promovem novos espaços de interação, 
aprendizagem e construção de conhecimentos compartilhados.  

Todas as possibilidades propiciadas pelo ambiente somam-se, através de hiperlinks, 
com outros ambientes subjacentes. Atividades podem iniciar no Moodle e ter uma extensão 
para o canal do Youtube, Facebook, ou qualquer site de pesquisa a qual seja direcionado, 
conectando a aula e, consequentemente, a escola à rede. 

  
Considerações finais 

 
O jovem está imerso em uma realidade que possibilita autonomia e pluralidade em suas 

relações, acostumado a múltiplas leituras e multitarefas. “Uma das causas apontadas para a 
dificuldade de aprendizado é o fato de que a escola não “fala” a linguagem dos alunos, cujas 
vidas estão centradas na tecnologia”. (WANG, 2006, p.1). 

Transformar práticas docentes não é uma tarefa fácil, mas é uma necessidade. Uma aula 
estática, localizada no tempo e espaço, não pode atrair nativos digitais acostumados a abrir 
janelas e encontrar o novo. O professor tem que assumir o caráter científico próprio de sua 
profissão e contribuir para a resignificação da escola, pois “os estudantes de hoje não são mais 
as pessoas para as quais o nosso sistema educacional foi desenvolvido”. (Prensky, 2010, p. 
61). Explorar as possibilidades oferecidas pelo ciberespaço na interação bilateral entre 
docentes e discentes é o caminho natural para a educação neste século, não há como fugir. 
Estamos todos entrelaçados em uma teia de conexões, de hiperlinks.  
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PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA DIALOGIA ENTRE 
CAMPO E CIDADE 

Divina Leila Sôares Silva1 
Valdete Côco2 

 
Na dinâmica de constituição e fortalecimento da Educação Infantil (EI) e da Educação 

do Campo (EC) no cenário da educação brasileira, avanços na legislação educacional 
direcionando as políticas públicas no atendimento à população do campo, até então (in) 
visibilizada, nos sistemas de ensino. 

Nesta perspectiva, as mudanças recentes nas legislações educacionais vêm 
impulsionando a produção de diretrizes para a implementação de políticas públicas que 
ampliem o atendimento na EI. Com relação à EC, podemos evidenciar alguns avanços neste 
campo, fruto das pressões sociais para a garantia de direitos. O atendimento às crianças de 0 a 
6 anos residentes nas áreas rurais vem configurando a oferta de Educação Infantil do Campo 
(EIC). Assim, evidencia-se um 

 
[...] tema novo no debate brasileiro, tendo sido focalizado por poucas 
pesquisas (Silva, et al., 2012). A novidade decorre do fato de este debate 
propor um diálogo entre dois campos recentes de políticas educacionais, 
práticas pedagógicas e pesquisa: a educação infantil e a educação do campo. 
(ROSEMBERG; ARTES, 2012, p.15). 

 
Os estudos acerca do tema que vem surgindo a partir da Resolução CNE-CEB n. 1 de 1º 

de abril de 2002, da Resolução CNE-CEB n. 2 de 28 de abril de 2008 e da Resolução CNE-
CEB n. 5 do de 17 de dezembro de 2009, fortalecendo assim ambos os campos com 
contribuições na efetivação das políticas públicas para as populações residentes em áreas 
rurais.  

Na dialogia entre EI e EC, delineando uma perspectiva de Educação Infantil do Campo 
(EIC) e na promoção da EIC, com a pesquisa “Salas Extensivas de EIC: uma experiência no 
município de Pancas, ES”, propomos outros diálogos possíveis nesse campo. Focalizamos, a 
dialogia entre campo e cidade, onde o campo atravessa a margem e chega à cidade, fazendo-
se ouvir na busca do direito à educação. A pesquisa investiga uma iniciativa de atendimento à 
primeira infância do campo, no local onde residem, valorizando assim, a sua cultura e os seus 
modos de vida. 

Nessa experiência observamos a oferta de salas únicas de EI, reunindo crianças de 
várias idades, numa oferta caracterizada por multi-idades ou multisséries3. Essa estratégia, se 

                                                           
1 Mestra em Educação; Universidade Federal do Espírito Santo; Vitoria, ES. E-mail: divinaleila@yahoo.com.br. 
2 Doutora em Educação; Universidade Federal do Espírito Santo; Vitoria, ES. E-mail: valdetecoco@hotmail.com.  
3Essa forma de nomear se apropria de uma terminologia usual no EF, quando reúne várias séries numa única sala 
de aula. Não nos parece muito adequada uma vez que a seriação implica a possibilidade de retenção 
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efetiva, geralmente, em parceria com a oferta do EF, uma vez qua as salas são abrigadas em 
escolas multisseriadas de EF, de modo que um turno/uma sala é destinada à EI. Também se 
efetiva com de outras instituições de EI, situadas em área urbana, para permitir que o registro 
das matrículas seja feito na instituição: uma “formalidade das práticas” (CERTEAU, 2008). 
Vencidas as questões de disponibilidade de espaço e de organização institucional do registro, 
a implementação das salas extensivas, busca responder o desafio de ampliar a oferta de EI. 
Assim, pesquisamos seis salas de EI que foram criadas para funcionar no turno inverso à 
oferta multisseriada do EF, mas com as “práticas cotidianas” (CERTEAU, 2008), três delas 
passaram a funcionar paralelamente ao EF em espaços alternativos, cedidos pela comunidade, 
ou em espaços ociosos e adaptados na própria escola.  

Com a constituição das salas extensivas de EIC a partir de 2005 (PORTARIA Nº 
020/2005, PANCAS, ES) os sujeitos do campo e da cidade passam a ter novas interações 
dialógicas com vista à garantia do direito à educação das crianças pequenas moradoras em 
áreas rurais. O homem do campo ao atravessar a margem e chegar à cidade, faz ecoar a sua 
voz até então silenciada ou sussurrada. Esse movimento provoca outro movimento onde os 
sujeitos da cidade envolvidos nessa experiência (as professoras, as pedagogas, os técnicos 
administrativos da secretaria de educação e demais vinculados) atravessam as margens da 
cidade e chegam ao campo para promover a EIC formal, de maneira intencional, dando 
suporte ao funcionamento das salas extensivas. Nesse processo, os sujeitos vão construindo o 
lugar da EIC, com vivências cotidianas de ocupação do espaço (CERTEAU, 2008) com essa 
etapa educacional. Das seis professoras atuantes nas salas extensivas de EIC pesquisadas, 
quatro residem na cidade e duas no campo. No percurso cidade-campo-cidade, feito pelas 
professoras e demais sujeitos, é possível entrar em contato com os cenários cotidianos que 
diariamente vão se desvelando nessa dialogia, tornando possível a percepção dos sons, cheiros 
e cores sussurros expandindo as margens limítrofes entre campo e cidade. 

Aqui abrimos um parêntese para as vivências da pesquisadora na realização da pesquisa. 
No percurso para chegar às salas extensivas de EIC, entramos em contato com o cotidiano das 
crianças, com os espaços de vivências da vida do campo, sendo-nos possível vislumbrar nas 
estradas, às vezes empoeiradas ou cheias de lamas, as dificuldades enfrentadas para se chegar 
à escola, que são consideradas de difícil acesso, como os obstáculos enfrentados pelos rios 
para cumprir o seu destino. Ao avançar, sentimos a falta dos carros de bois, dos animais de 
cargas, das montarias, das bicicletas, das pessoas andando a pé - lembranças da nossa 
infância, de criança moradora da área rural. O que encontramos foram ônibus ligando os 
espaços rurais aos urbanos, motocicletas substituindo as montarias e bicicletas, caminhões e 
picapes transportando as mercadorias, ou seja, “a modernidade chegou por ali”. Vimos as 
pequenas criações nos galinheiros, chiqueiros, currais e tanques de piscicultura, o cultivo de 
fruticultura, a agroindústria, enfim, uma agricultura diversificada. As igrejas católicas, 
luteranas, evangélicas, juntamente com as serras, morros, pedras e cachoeiras, integrando as 

                                                                                                                                                                                     
(reprovação), aspecto não afirmado na EI (conforme artigo 10, inciso V da Resolução MEC/CNE/CEB nº 
05/2009). 
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imagens desse lugar vivido. Nesse panorama procuramos ir além das “[...] práticas estranhas 
ao espaço “geométrico” ou “geográfico” [...]” (CERTEAU, 2008) e buscamos penetrar na 
forma de ocupação desses espaços pelos sujeitos praticantes.  

No percurso inverso, semanalmente as professoras trazem as suas vivências, angústias e 
inseguranças para o planejamento coletivo, que a princípio aconteciam nos Centros de 
Educação Infantil Municipal, fazendo ressoar as necessidades do campo. Essas vozes iam 
emergindo como corrente de água crescente, lutando para vencer os obstáculos do percurso e 
conquistar espaços não penetrados pelo campo promovendo os debates da EIC no município. 
As professoras do campo clamam por formação para realizar o trabalho docente com mais 
qualidade e segurança, criando os seus modos de ser e agir pedagogicamente, se tornando 
professoras do campo nas salas extensivas de EIC. As transformações nas políticas 
educacionais, englobando a EI e a EC nos sistemas educacionais, vêm ampliando a oferta e 
tensionando as políticas públicas para o atendimento aos sujeitos de direitos, crianças de zero 
a seis anos, que ainda não tinham acesso à educação.  

As salas extensivas configuram-se numa forma de atendimento à EIC e mostra que a 
promoção da educação para as crianças de zero a seis anos moradoras no campo é possível e 
se estabelece através do diálogo entre campo e cidade numa parceria aonde os silêncios e 
sussurros do campo vão se fazendo ouvir na busca por direitos, marcando tensionantes na 
avaliação das conquistas possíveis. 
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A FORMAÇÃO CONTINUADA RELACIONADA ÀS QUESTÕES 
MATEMÁTICAS DO PROGRAMA LER E ESCREVER 

Domenico Gallicchio Neto1 
Maria Auxiliadora Bueno Andrade Megid2 

 
O presente texto refere-se a um trabalho de conclusão do curso de especialização em 

Ensino de Ciências e Matemática (CECIM) da Faculdade de Educação da Universidade Estadual 
de Campinas, intitulado “Jogos Matemáticos na Formação Continuada de Professores dos 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental”. Investigamos, nessa pesquisa, como a participação em 
curso de formação continuada, relacionado às questões matemáticas do Programa Ler e 
Escrever3, mais especificamente com estratégias que envolviam jogos em sala de aula, causou 
impacto nas práticas docentes de duas professoras dos anos iniciais do Ensino Fundamental 
no período de 2011 a 2012, na Rede Municipal de Ensino de Campinas. 

O curso abordava situações relacionadas aos conceitos matemáticos em torno de quatro 
eixos: números e operações, grandezas e medidas, espaço e forma e tratamento de 
informações. As professoras, a partir da escrita de narrativas, traziam suas dificuldades 
relacionadas às experiências com a matemática, tanto nas vivências de alunas do ensino 
básico quanto nas de professoras. A partir do narrado por elas, as ações consideravam as 
dificuldades encontradas no trabalho com as crianças buscando produzir saberes docentes que 
auxiliassem em avanços para a prática profissional. 

Nacarato et al (2009) destacam as potencialidades do trabalho com narrativas 
autobiográficas ou história de vida para investigação do conhecimento profissional de professores. 

 
[...] Ao narrar, a professora busca o conhecimento de si mesma, a tomada de 
consciência de sua própria formação; estabelece relações com espaços, tempos, 
contextos que lhe foram marcantes durante a formação. (Ibid p. 125). 

 
Na mesma direção, Megid (2010) indica ser comum que os professores das séries 

iniciais reproduzam as experiências que tiveram enquanto alunos e também que a reprodução 
das mesmas ocupe parte significativa do tempo de suas aulas de Matemática, treinando 
procedimentos e técnicas de forma descontextualizada sem, contudo, entender seus porquês. 

No que se refere à formação inicial de professores, Gatti e Barreto (2009) apontam que 
as condições de formação de professores, de modo geral no Brasil, ainda estão muito distantes 

                                                           
1 Prof. de matemática da Rede Pública Municipal de Campinas. Mestrando em Educação do Programa de Pós-
Graduação da PUC-Campinas. 
2 Dra. em Educação: Educação Matemática. Professora do Programa de Pós-Graduação da PUC-Campinas. 
3 O Programa Ler e Escrever (PLE), elaborado pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, tem o 
intuito de modificar os resultados negativos encontrados na Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São 
Paulo, contemplando ações para professores e um material didático-pedagógico que atenda os cinco anos iniciais 
do Ensino Fundamental.  
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de serem satisfatórias e evidenciam que a preparação de docentes para os anos iniciais da 
escolaridade em nível superior está sendo feita de forma um tanto precária. 

Dessa forma é natural que um professor recém-formado esteja inseguro ao entrar em 
uma sala de aula, tanto em nível metodológico quanto de conteúdo matemático. Neste sentido, 
ele poderá reproduzir os conceitos da mesma forma como aprendeu. 

Se os cursos de formação inicial não dão conta de suprir as necessidades da sala de aula, 
transfere-se para a formação continuada a constituição de um repertório de saberes para o exercício 
da prática docente. Encontramos nos Parâmetros Curriculares Nacionais o seguinte trecho: 

 
Além de uma formação inicial consistente, é preciso considerar um 
investimento educativo contínuo e sistemático para que o professor se 
desenvolva como profissional de educação. O conteúdo e a metodologia para 
essa formação precisam ser revistos para que haja possibilidade de melhoria 
do ensino. (BRASIL, 1997, p.25). 

 
A maneira como o professor vê a Matemática influi no seu modo de entender o processo 

de ensino e aprendizagem. Quando ele assume um tipo de ensino centrado em procedimentos 
mecânicos, onde são apresentados os modos de fazer, repetindo vários exemplos para que 
seus alunos somente depois tentem compreender as relações entre as ideias e conceito 
matemático, está optando por um ensino que não favorece uma reflexão sobre o aprendido, o 
que inibe a aprendizagem e suas relações com os diferentes conteúdos de Matemática. 

De modo geral, professores buscam incluir os materiais concretos e outros recursos para 
sua prática pedagógica. Fiorentini e Miorim (1990) discutem o uso de materiais concretos e 
jogos no ensino da Matemática. Os autores indicam que o professor, ao repensar o seu fazer 
pedagógico, deve procurar novos elementos para melhorar sua atuação no processo ensino-
aprendizagem, considerando as várias dificuldades enfrentadas no cotidiano escolar. O 
professor, ao entrar em contato com tais materiais, fica maravilhado e acredita que estes serão 
a grande solução para as dificuldades que enfrentam no seu dia a dia. Porém, nem sempre tem 
clareza sobre as razões pelas quais deverá utilizá-los, nem de qual seria o momento oportuno. 

Grando (2004) nos traz que as crianças, desde os primeiros anos de sua vida, passam 
grande parte de seu tempo brincando, jogando e desempenhando atividades lúdicas. 
Observando o comportamento delas, em situações de brincadeira e/ou jogo, percebe-se o 
quanto desenvolvem sua capacidade de fazer perguntas, buscar diferentes soluções, repensar 
situações, avaliar suas atitudes, encontrar e reestruturar novas relações. 

Macedo (2005) levanta a hipótese de que, se soubermos observar a presença do lúdico, 
poderemos compreender resistências, desinteresses e toda a sorte de limitações que tornam, 
muitas vezes, a escola sem sentido para os alunos. 

 
As narrativas das professoras 

 
Como mencionado anteriormente essa pesquisa contou com a colaboração de duas 

professoras que participaram do curso de formação: Professora R e N. Os dados foram 
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coletados através da aplicação de um questionário preliminar, com os depoimentos dessas 
professoras, através das narrativas de suas vivências estudantis, suas aprendizagens, 
dificuldades, frustrações e conquistas vivenciadas em sua prática pedagógica. Também 
trouxeram as interferências que o Curso de Formação Continuada pode promover em suas 
práticas pedagógicas em relação à Matemática. 

Quando questionadas sobre as contribuições que o curso de Formação Continuada em 
Matemática, a professora R considera em suas narrativas que um curso de formação 
continuada contribui para a revisão da prática, a troca de ideias, para novos aprendizados. 
Outros estudos e trocas com professores também favorecem no dia a dia da escola. Mas o 
percurso de uma formação, favorecido pela troca com colegas e formador, traz benefícios 
diferenciados, focando conceitos importantes para a prática docente. E conclui: “A 
Matemática deixa de ser ‘um bicho de sete cabeças’ para mim, educadora e, 
consequentemente, para os alunos”. Para a Professora N, em suas narrativas indica que sua 
relação com a Matemática não foi muito agradável e que busca em cursos de formação 
continuada as lacunas deixadas, “aprendo a ensinar, a estimular os alunos a pensar, refletir e 
encontrar variadas saídas que possam solucionar problemas” (PROFESSORA N).  

Sobre o uso de jogos, a Professora R, diz que, inicialmente, somente via vantagens 
nesse trabalho. Porém, traz uma única desvantagem: o olhar que os outros professores têm em 
relação ao comportamento dos alunos quando os jogos estão sendo realizados. Já a Professora 
N, indica que a utilização dos jogos em sala de aula lhe traz algum desconforto relacionado ao 
comportamento dos alunos. No início da atividade, é comum que os mesmos fiquem agitados, 
na formação de grupos e organização da sala. Mas, no processo, se interessam, e, mesmo 
falando alto, negociam as regras e ficam interessados no trabalho. Estas ações auxiliam no 
ambiente da classe em geral. O uso de regras no jogo permite que acabem por entender o uso 
de regras na classe. Finaliza indicando que “dependendo da dificuldade do aluno em 
matemática talvez no jogo ele encontre o que precisa para suprir esta necessidade cognitiva”.  

 
Concluindo 

 
O trabalho desenvolvido nos permite depreender que a formação continuada, onde o 

professor é ouvido, suas angústias e dificuldades consideradas, pode favorecer a organização 
e aprimoramento dos saberes docentes. Tal formação deve considerar ainda leituras, 
desenvolvimento de planos de aula, criação de recursos didáticos, que, após utilizados pelos 
participantes, sejam discutidos no grupo.  

Enfim, formar professores traz em si a necessidade que a sala de aula seja discutida, 
considerada. Tal formação, também, pode acontecer no interior das escolas, nas reuniões 
pedagógicas, nos encontros de professores. Para isso a escola deve destinar espaço em seus 
calendários para que ela aconteça. 
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ENTRE CONVERSAS E APRENDIZAGENS COM O PEQUENO PRÍNCIPE: 
A LEITURA COMO ARTE DOS BONS ENCONTROS 

 
Dulcimar Pereira1 

 
Pus-me de pé, como que atingido por um raio. 

Esfreguei os olhos. Olhei bem. [...] Olhava pois essa 
aparição com olhos redondos de espanto. Ora, o meu 
homenzinho não me parecia nem perdido, nem morto 
de fadiga, nem morto de fome, sede ou de medo. Não 

tinha absolutamente a aparência de uma criança 
perdida no deserto, a mil milhas da região habitada. 

Antoine de Saint-Exupéry 
 

Era uma vez, num lugar próximo, que é aqui... 
 
Toca o sinal da entrada. São 7:00 horas da manhã e as crianças sobem as escadas 

apressadamente para chegar à sala de aula. Seus corpos e vozes entram ao mesmo tempo. As 
janelas são abertas. Gritos de surpresa: “Tia, ele respondeu! O Pequeno Príncipe respondeu a 
carta!”2 O envelope passa por suas mãos e sentam-se para ler a mensagem enviada.  

Esse e tantos outros momentos foram vividos com crianças do primeiro ano do ensino 
fundamental, de uma escola do município de Vitória-ES a partir da leitura do livro “O 
Pequeno Príncipe”, de Saint-Exupéry. Objetivávamos3 apresentar uma obra literária durante a 
hora do conto e líamos a história em capítulos conversando sobre as aventuras e reflexões do 
Príncipe, até que uma criança nos surpreendeu com o pedido: “Tia, vamos escrever uma carta 
para o Pequeno Príncipe vir aqui?” As demais aplaudiram a ideia. Papéis, lápis, caneta 
hidrocor... e cartas com desenhos4 do menino surgiram... 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Doutora em Educação; Professora da Educação Básica-PMV/ES e da Universidade Vila Velha-UVV/ES; E-
mail: dulcimarpereira@yahoo.com.br 
2 Apresentamos as falas sem indicação dos nomes das crianças porque entendemos que elas pertencem às 
conversas do coletivo da turma do 1º ano A/2013, da EMEF Alvimar Silva. 
3 Assumimos a escrita na 1ª pessoa do plural reconhecendo que ela é feita por muitas mãos e tecida a partir de 
nossas experiências entre as muitas redes das quais participamos.  
4 Os desenhos e a escrita apresentados nas imagens deste texto foram feitos pelas crianças da turma.  
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Figura 1 – O Pequeno Príncipe 
Fonte: Arquivo Pessoal 

Figura 2 – Carta para o Pequeno Príncipe 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 
Fomos contagiadas pela ideia de conversar com um personagem e, por isso, neste movimento 

de escrita, pretendemos apresentar os nossos5 entrelaçamentos com a obra e os caminhos 
percorridos. Mergulhamos com as crianças nas redes tecidas durante a leitura dos capítulos. Nesse 
sentido, assumimos que relatar as vivências com a história implica apresentar os processos vividos e 
a pesquisa como eixo das nossas práticas docentes. Tomamos como metodologia os estudos com os 
cotidianos (ALVES, 2001) a partir dos usos das narrativas, das fotos e dos desenhos das crianças, na 
perspectiva de compreender como são enredados os conhecimentos.  

Entre as nossas conversas trazemos as contribuições de Espinosa (2008) Foucault 
(2006), Abramovich (1993) e Kohan (2007) junto às proposições das crianças que dispararam 
as ações. Além do Pequeno Príncipe, elas desenharam também os traçados da constituição dos 
currículos da sala de aula. Concordamos com Kohan (2007) acerca da nossa impossibilidade 
de prever a força do pensamento infantil. Alegres, sorridentes, inquietas, falantes... as crianças 
deram diferentes tons e matizados às nossas experiências. 

 
Quando quem conta é o conto... 

 
Creio que ele se aproveitou de uma migração de 

pássaros selvagens para evadir-se. 
 (SAINT-EXUPÉRY, 2002, p. 64) 

 
Mas como entregar as cartas? Recordamos da imagem do Príncipe com uma revoada de 

pássaros e dissemos às crianças que eles levariam as mensagens. Então, colocamos todas elas 
em um grande envelope e o prendemos à grade de uma das janelas da sala. No dia seguinte 

                                                           
5A escrita deste texto é coletiva. Nela estão presentes as nossas experiências como professora, as vozes das 
crianças, a presença atuante do bibliotecário e da estagiária da turma, a colaboração de colegas/ profissionais da 
escola e também os compartilhamentos com nossas estudantes do curso de Pedagogia (UVV) que ouviram os 
desdobramentos desta experiência durante as aulas. 
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veio a surpresa: o envelope não estava lá! Seguimos com a leitura do livro e, dias depois, 
recebemos a resposta do Pequeno Príncipe com perguntas sobre a escola e a sua localização. 

 

  
Figura 3 – O Príncipe na escola 
Fonte: Arquivo Pessoal 

Figura 4 – A rua em frente à escola 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 
Euforia! O Pequeno Príncipe havia escrito e era preciso responder: “Tia, vamos escrever 

agora!” Nome da rua, número do prédio escolar, bairro, cidade, estado, país... fomos à 
pesquisa... informações circularam durante a escrita junto à descrição do cotidiano escolar: 
“Aqui tem história, tem calendário, tem brinquedo, tem lista, tem pintura, tem alfabeto...” 

As crianças queriam mostrar como era a EMEF Alvimar Silva. Havia expectativa para a 
chegada do principezinho. “E o que encontraria no bairro para visitar?” Lançamos a pergunta 
e elas desenharam locais públicos de visitação. 

 

  
Figura 5 – Príncipe no Santuário de Santo 
Antônio 
Fonte: Arquivo Pessoal 

Figura 6 - Santuário de Santo Antônio 
(Vitória/ES) 
Fonte: http://g1.globo.com/espirito-
santo/noticia/2013/06/ 

http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2013/06/
http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2013/06/
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Nos desenhos e nas conversas as crianças foram misturando-se à história: “Tia, ele não 
vai vir não?!” Iam para a janela e, ao avistarem um pássaro, gritavam: “Fala pro Pequeno 
Príncipe que a gente tá esperando!”  

Os dias passavam e ele não respondia: “Pequeno Príncipe, responde a carta. A gente tá 
esperando há muito tempo e você não responde”. 

Durante a espera, no encantamento com os desdobramentos da história, construímos 
textos orais e escritos... Vivíamos o que Espinosa (2008) destaca acerca da potência de agir 
aumentada a partir dos bons encontros. Recordávamos as leituras dos capítulos anteriores e, 
pouco a pouco, ela estava em nós e tornava-se real. Compúnhamos outra história. Nós já 
éramos o conto que se contava. 

 
Entre histórias e aprendizagens 

 
Mas se tu me cativas, minha vida será como que 

cheia de sol [...] Então será maravilhoso quando me 
tiveres cativado [...] 

(SAINT-EXUPÉRY, 2002, p.96) 
 
Acompanhamos o Pequeno Príncipe em suas visitas a outros planetas e seguimos os fluxos 

das perguntas que as crianças faziam: “O que é um asteróide? O sol fica muito longe? Os planetas 
são pequenos assim?” Fomos aprendendo sobre planetas, estrelas... junto aos conhecimentos que 
a turma já possuía. Letras, números, sons, imagens... povoavam nossas conversas e como 
Abramovich (1993, p.17) afirma, uma história potencializa inúmeras aprendizagens...  

 
É através duma história que se podem descobrir outros lugares, outros 
tempos, outros jeitos de agir e de ser, outra ótica... É ficar sabendo História, 
Geografia, Filosofia [...]  

 

 
 

Figura 7 – O sistema solar 
Fonte: Arquivo Pessoal 
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Diferentes materiais também passaram por nossas mãos: tintas, papéis, tecidos, linhas... 
nos movimentos de tessitura das histórias com o principezinho. Diferentes linguagens 
possibilitaram também diferentes aprendizagens. Arte dos bons encontros. Artes da vida. 

 

 
 

Figura 8 – O Pequeno Príncipe 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 
Aprendemos também sobre as nossas relações: “Tia, ninguém me cativou ainda!” Falou 

entre lágrimas, uma menina, quando conversamos sobre cativar a partir do encontro do 
Pequeno Príncipe com a raposa. Logo a menina foi rodeada pelas crianças e uma colega 
sentou-se ao seu lado: “Pode deixar tia, eu vou cativar ela!” 

Redes de solidariedade estabelecidas entre as crianças no cuidado de si e do outro 
(FOUCAULT, 2006). Preocupar-se com o outro, acolher, cativar, ouvir, sorrir, sonhar... 
Palavras, sentimentos... corpos que afetavam-se e que produziam outros movimentos 
disparados a partir de uma história. Crianças sentindo emoções e vivendo o que as histórias 
nos provocam (ABRAMOVICH, 1993). 

 
Seria o fim da história? 

 
[...] Se então um menino vem ao encontro de vocês, 

se ele ri, se tem cabelos de ouro, se não responde 
quando interrogam, adivinharão quem é. Então, 

sejam gentis! Não me deixem tão triste: escrevam-me 
depressa que ele voltou... (EXUPÉRY, 2002, p. 121). 

 
Numa manhã, um dos meninos chegou falando baixinho: “Tia, os passarinhos estiveram 

lá em casa e deixaram esta carta do Pequeno Príncipe pra você”. Sorrimos e acolhemos a 
mensagem guardando-a junto às outras produzidas pelas crianças. 
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Figura 9 – O Pequeno Príncipe em seu planeta 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 
As experiências com o Pequeno Príncipe teceram redes de subjetividades entre nós e 

constituíram leituras que ultrapassaram as margens instituídas para os usos dos livros e das 
histórias. As aprendizagens produziram outros sentidos de viver a escola e seus cotidianos. 

Mas o Pequeno Príncipe ainda não chegara!... Ao encerrarmos a leitura do livro veio a 
dúvida: “Ele morreu, tia?!” As crianças também fizeram suposições sobre o que poderia ter 
acontecido, afinal ele dissera que nos visitaria... 

Depois de muita preparação, o Pequeno Príncipe chegou no corpo de um boneco de 
papel machê. Havia expectativa nos olhos das crianças e dos profissionais da escola 
envolvidos nesta experiência. Aos poucos, ele passou por nossas mãos. Tocamos e fomos 
tocados por ele! Corpo de um boneco? Não deveria ter corpo de gente? Não importa! A 
história estava em nós e já não éramos somente a turma do primeiro ano: Éramos nós e o 
Pequeno Príncipe... 
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Figura 10 – O Pequeno Príncipe e o 1º Ano A 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 
...E a história, certamente, não terá fim... Entrou por uma porta, saiu por outra... 
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EM BUSCA DAS NARRATIVAS PERDIDAS: A LITERATURA E A 
FORMAÇÃO INICIAL DO PROFESSOR 

Eda Maria de Oliveira Henriques 
Mônica Maria de Azevedo 

Helen Costa Rocha 
 

Introdução 
 
Este trabalho traz o relato parcial de uma pesquisa sobre a formação inicial do professor 

que procura contribuir para uma discussão de um processo mais integrado entre Cursos 
Básicos (disciplinas de conteúdo específico) e Formação Pedagógica (disciplinas de conteúdo 
pedagógico). Assim, entendendo que os Cursos Básicos também possuem um potencial 
formador no que diz respeito à dimensão pedagógica, torna-se importante que as disciplinas 
da Licenciatura integrem em suas discussões e propostas, concepções e modelos pedagógicos 
já construídos pelos alunos ao longo de sua trajetória de formação.  

Desta forma, para viabilizar esta (re) leitura de sentidos sobre experiências no âmbito 
das trajetórias de formação do professor, pensou-se em uma metodologia através da mediação 
de contos e crônicas da literatura brasileira e universal, onde a crônica é compreendida na 
perspectiva da narrativa a partir de Benjamin (1985) e a leitura compreendida como uma 
experiência subjetiva, que se alimenta de impressão artística imediata, denominada por 
Vygotsky (1999) de “crítica de leitor”. 

 
Benjamin, Vygotsky e Iser: um breve diálogo 

 
Benjamin em seu texto “O Narrador”, ao destacar a experiência como fonte da 

narrativa, resgata sua importância e ligação com uma tradição viva e coletiva, onde a arte do 
narrador é a arte de contar preservando aos acontecimentos sua força secreta, sem encerrá-los 
em uma única versão. Experiências que seriam comuns ao narrador e ao ouvinte e que 
segundo Gagnebin (1985) possibilitariam a inserção de ambos dentro de um fluxo narrativo 
comum onde a história permaneceria aberta a novas propostas e a novas continuidades. Este 
conceito de experiência reafirma a abertura do sentido, do caráter inacabado da narrativa. Para 
Benjamin, essa ideia de não acabamento essencial vai estar presente também, segundo 
Gagnebin (1985), em alguns romances contemporâneos, como por exemplo, na obra “Em 
Busca do Tempo Perdido”, de Proust, sobre o qual Benjamin escreve o ensaio “A Imagem de 
Proust”. Neste ensaio, entre outras coisas, o autor tece uma interessante relação entre 
experiência, memória, passado e presente, mostrando que a genialidade de Proust está 
justamente no fato de transformar uma experiência particular e privada de uma existência 
individual burguesa em uma busca universal, através da lembrança, pois para Benjamin “...o 
acontecimento lembrado é sem limites, porque é apenas uma chave para tudo que veio antes e 
depois” (Benjamin, 1985, p.37). Assim, compreender contos e crônicas da literatura numa 
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perspectiva de obra aberta e como veículo de narrativas pode também trazer a possibilidade 
de novas conexões que atualizam o passado e redimensionam o olhar do presente sobre as 
experiências de formação. É dentro desse espírito, que o jovem Vygotsky (1999) vai, em um 
trabalho de conclusão de curso escrito em 1915, tratar da relação do crítico com o autor e sua 
obra em “A Tragédia de Hamlet, Príncipe da Dinamarca” no qual faz uma crítica desta obra 
de Shakespeare a partir do que ele denomina “crítica de leitor”, onde defende a ideia de que a 
obra de arte após sua criação separa-se de seu autor e é recriada pelo leitor a partir da 
multiplicidade polissêmica de toda obra, adiantando em algumas décadas a crítica da 
recepção. Desse modo, a leitura não está presa a um modelo semântico fechado, mas se abre 
sempre e infinitamente para a diversidade e universos de onde o leitor a enfoca. Universos 
que podem conter experiências de vida, experiências de leitura, experiências em torno do 
ensinar e do aprender. Nesta perspectiva, entendendo que o texto literário pode vir a tornar-se 
veículo de revelação e ressignificação de experiências e concepções que nem sempre 
encontram espaço de expressão na sala de aula podemos aceitar o convite de Iser (1979) de 
entrar no jogo do texto, pois segundo o autor, toda a obra tem um caráter virtual que só se 
efetiva no momento da leitura.  

  
A pesquisa: revelando algumas narrativas e significados 

 
A partir destas concepções de leitura e narrativa pensou-se em uma metodologia que 

privilegiasse o potencial simbólico dos textos literários na mediação de narrativas de alunos 
de Licenciaturas sobre suas crenças e concepções a respeito de suas trajetórias de formação e 
aspectos do processo educativo. Nesta perspectiva, foi realizada uma pesquisa no primeiro 
semestre de 2013, na Universidade Federal Fluminense, com alunos de turmas de 
Licenciaturas (Letras, História, Geografia, Ciências Sociais) e Pedagogia, num total de cem 
(100) alunos. 

A coleta dos dados aqui apresentados foi realizada através da mediação da crônica 
“Escrevo coisas e apago”, de Vivina de Assis Viana e os alunos foram convidados a redigir 
um pequeno texto sobre as impressões causadas pelo tema abordado na crônica. O conto 
escolhido relata a experiência de uma menina passada em um colégio de freiras, cuja 
protagonista no desenrolar da trama relata seu total desinteresse por aquele contexto escolar, 
pelas pessoas que ali estão, como também por tudo que se relaciona ao processo de ensino e 
de aprendizagem. A seguir, narrativas suscitadas pela leitura deste conto que ao trazer 
experiências de escola viabilizam relatos de alunos de licenciatura a respeito de suas próprias 
lembranças e concepções sobre aspectos do processo educativo que incluem a escola e o 
processo de ensino e aprendizagem, temas escolhidos para a busca de alguns sentidos 
presentes nas comunicações.  

 
A1- Na minha época de escola eu também escrevia pensamentos no caderno 
e depois apagava, na verdade até hoje eu faço isso. Esse texto é realmente 
muito bom para reflexão, pois nos faz recordar o que passamos durante uns 
doze anos da nossa vida. Quantos professores tivemos que pareciam a 
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professora do Charlie Brown (quadrinho Snoop) que só falava blá, blá, blá e 
fingíamos que entendíamos tudo. Eu acho que sempre terei professores 
assim e também serei essa professora para alguns alunos. Enfim acho que 
esse é realmente um círculo vicioso. 
 
A2 - A adolescência é época de desenvolvimento e experimentos, de 
construção de personalidade e por passarmos metade dos nossos dias na 
escola, incorporamos reflexos deste meio em nós. Repetimos os atos de 
outros, fala de outros, somos levados e o que mais fazemos é fingir, porque 
fingimos que gostamos, fingimos que estudamos, fingimos que aprendemos, 
fingimos que sabemos ou que não sabemos.  
 
A3 - Sempre tive muitas perguntas povoando a minha mente causando um 
desconforto e uma insatisfação constante em relação àquele ambiente 
claustrofóbico da sala de aula. Por isso eu decidi ser professora, para quebrar 
paradigmas e fazer a diferença. Eu quero trazer a diversão para o contexto 
escolar. 

 
Nestas narrativas a escola surge como um lugar onde se finge e se reproduz, 

principalmente no que diz respeito aos processos de ensino-aprendizagem, pois segundo os 
alunos “fingíamos que entendíamos tudo”; “fingimos que estudamos, fingimos que 
aprendemos”; “repetimos os atos dos outros, a fala dos outros”, parecendo inclusive ter 
como um dos efeitos deste processo de reprodução, a constituição de modelos para um futuro 
exercício da docência: “eu acho que sempre terei professores assim e serei essa professora 
para alguns alunos”, o que o aluno vê com poucas possibilidades de mudança pois ele 
mesmo classifica este processo como “ um círculo vicioso”. É interessante destacar que para 
um dos alunos promover mudanças, “quebrar paradigmas” em relação a essa vivência de 
aprisionamento na escola, significa tornar-se um professor “que traga a diversão para o 
contexto escolar”, não relacionando essa mudança a nenhum aspecto voltado para as questões 
do processo de conhecimento ou de ensino e aprendizagem que aqui parecem incompatíveis 
com qualquer experiência prazerosa.  

 
Algumas considerações finais e provisórias  

 
A experiência com a literatura, ao revelar concepções que trazem em si ao mesmo 

tempo elementos de crítica, mas também de um pensamento tradicional e muitas vezes 
problemático em relação ao papel da escola e suas funções, ressaltando, como vimos aqui seu 
aspecto eminentemente reprodutor, pode também oferecer uma rica oportunidade às diferentes 
disciplinas pedagógicas do curso de Licenciatura, de transformá-las em um campo fértil para 
discussões, questionamentos e análises. Isto porque, quando os alunos iniciam as disciplinas 
da Licenciatura, já trazem concepções bastante solidificadas sobre o que é ensinar, sobre o 
que é aprender, sobre o papel da escola e como nos mostraram algumas narrativas, também 
sobre o papel do professor. Concepções desenvolvidas ao longo de sua própria trajetória 
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escolar, mas que certamente continuam a informar e a formar o olhar dos alunos sobre estes 
processos. Dessa forma, conectar experiências individuais a experiências relatadas no texto 
literário e também aos diferentes conteúdos das disciplinas pedagógicas presentes na 
formação inicial pode ser apenas uma das muitas possibilidades que a Literatura oferece, 
possibilitando a conexão entre as ideias, as reflexões e os afetos e, sobretudo, como nos 
mostrou Proust, criar uma nova linha de tempo onde religar passado e presente permite novas 
possibilidades de leitura desse inesgotável processo de formação. 
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OLHARES SOBRE O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA FORMAÇÃO 
DOCENTE 

Edalma Ferreira Paes1 
 

Introdução 
 
Implícita ou explicitamente, os escritos sobre estágio na docência abordam tipos 

diversos de ruídos no processo de inserção do estagiário na escola, caracterizando este 
momento como campo de conflitos, sendo esta questão fundamental na construção ou 
consolidação do entendimento da docência. A subjetividade presente na oposição de ideia 
estará sempre refletindo os paradigmas que a sustentam, caracterizando, assim, a 
individualidade nos comportamentos.  

Os dados que compõem este trabalho é parte da pesquisa em andamento “O estágio 
supervisionado na construção da docência: entre saberes e fazeres”. De abordagem qualitativa 
e inspiração etnográfica, os dados aqui analisados são oriundos de entrevistas 
semiestruturadas, conversas informais e análises de relatórios de docentes em formação do 
Instituto Federal Fluminense – Câmpus Campos Centro e egressos dos cursos de licenciatura 
ali oferecidos, bem como entrevista com uma professora orientadora de estágio, que já 
recebeu inúmeros estagiários da instituição já mencionada. 

Em que medida a desvalorização da profissão docente contribui na geração de conflitos 
presentes no contexto do estágio e estes impactam a busca pela necessidade de mudanças?  

Nogueira (2012), ao tratar das condições do trabalho docente, ilumina a discussão sobre 
a desvalorização desta categoria, destacando que as prescrições legais que orientam a 
profissão, em geral, não levam em consideração tais condições. 

Nesse mesmo texto, a referida pesquisadora cita um estudo (Barros, 2009, p.1238) 
realizado com professores da rede pública do interior de São Paulo: 

 
[...] foi possível identificar que grande parte das “frustrações e 
desapontamentos” que o professor encontra na realização das tarefas 
profissionais cotidianas está enraizada nas condições concretas de trabalho 
produzidas pela organização institucional, como sobrecarga de trabalho, 
grande número de alunos em sala de aula, ausência de materiais para as 
aulas, dificuldade para efetivar as propostas oficiais por falta de apoio 
institucional, pequeno reconhecimento profissional, além da dificuldade para 
efetivar as atividades planejadas e do descontentamento com a própria forma 
de atuação.  

 
 

                                                           
1 Docente do Instituto Federal Fluminense - Campos dos Goytacazes – RJ – Brasil. edalmapaes@iff.edu.br 
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A exposição das “frustrações e desapontamentos” acima mencionados encontra eco nas 
narrativas de estagiários e professores envolvidos nesta pesquisa, razão pela qual é aqui 
tomada como referência contextual. A referida pesquisadora também afirma que “a maioria 
dos documentos, como propostas de programas ou reformas educacionais, passa ao largo ou 
trata a questão das condições concretas de trabalho de forma marginal (p.1239)”, o que 
dificulta a transformação desta realidade. 

É fato que o estágio na formação docente se desenvolve num terreno fluido: conflitos, 
oposições, resistências, saberes, parcerias, práticas exitosas; porém, o diálogo teórico - prático 
só se efetiva quando construído sobre a realidade, o que torna este lugar ideal para a 
construção de saberes docentes. 

 
O que falam estagiários e professores? 

 
A interlocução no campo de estágio como potencializador da construção de novos 

saberes é um dos princípios norteadores da formação em questão. Nesse entendimento, 
Charlot (2000, p.61) afirma que: “não há saber senão para um sujeito ´engajado` em uma certa 
relação com o saber”. 

Partindo desta compreensão de estágio, a interação entre seus sujeitos é aqui entendida 
como balizadora da construção dos preceitos constitutivos da profissão. 

 
Eu vi no estágio a minha grande chance de ser realmente uma boa 
professora. Porque se eu entrasse diretamente numa sala de aula sem a 
bagagem que obtive no estágio, seria inviável, porque a gente vivencia no 
estágio situações diversas. 
[...] Eu me apeguei ao estágio como uma escola mesmo para a docência.  
[...] Eu ouvia de professores: – Ser professor, gente?!...vão fazer outra coisa 
da vida! (Egressa do curso de Geografia). 

 
As experiências de estágio vivenciadas por essa egressa se mostram significativas tanto 

para ratificar sua escolha profissional, quanto para fertilizar o campo de novos saberes: “Eu, 
particularmente vi no estágio a minha grande chance de ser realmente uma boa professora. 
[...] Eu me apeguei ao estágio como uma escola mesmo para a docência”. Possivelmente esta 
compreensão foi significativa na experiência de privação do sentido da profissão: “Eu ouvia 
de professores: – Ser professor, gente?! Vão fazer outra coisa da vida!”. Isso reafirma o 
entendimento de que o “olhar” e a “escuta” são instâncias determinantes da “inserção” na 
prática do estágio, (GUEDES-PINTO e FONTANA, 2006). O que olhar e escutar? Como 
olhar e escutar? Quais princípios didático-pedagógicos sustentam esse olhar e escuta?  

O olhar e a escuta são ingredientes significativos na tessitura da (des)valorização da 
profissão, porém, sua instabilidade, no contexto escolar, torna-se elemento inflamável, 
deflagrando práticas desejáveis ou não. 

Numa compreensão de estágio oposta à mencionada anteriormente, outra egressa, 
formada na mesma instituição, declara: “Minha experiência de estágio foi mais ou menos 
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assim, estar em sala de aula. [...] É ir pra aula, essa coisa, essa coisa de ir aprendendo, 
começar a lecionar”. (Egressa do curso de Matemática).  

Retomando às ideias de Guedes-Pinto e Fontana (2006), as aprendizagens das práticas 
se dão na maneira de olha, de escutar, e estas são tanto práticas significativas da construção da 
identidade profissional, quanto aspectos determinantes da qualidade das inserções 
estabelecidas neste espaço de formação. Essas instâncias, olhar, escuta e inserção no campo 
de estágio, apesar de subjetivas, podem indicar também o rumo dos discursos travados no 
interior dos cursos de formação e seu reflexo no campo de estágio. Nesse sentido, a 
desvalorização da profissão docente faz um caminho duplo ainda na formação: intramuro (no 
interior da instituição formadora) e extramuro (prática de estágio), entendendo que a linha que 
separa estes caminhos é quase imperceptível. 

A primeira egressa, ao ser interrogada sobre o que é necessário saber para ser um “bom 
professor”, demonstrou capacidade de transposição de olhar no contexto de desvalorização: 

 
A primeira coisa é você saber realmente o que você quer prá sua vida. Você 
querer ir para uma profissão achando que você vai lá só para ganhar o seu 
dinheiro, é complicado. Não estou querendo dizer que deva ser um 
sacerdócio, mas é uma profissão diferenciada.  
[...] Depois, eu acho que vem a parte domínio do conteúdo. 
[...] E, por fim, eu acredito que a afetividade faz muita diferença. (grifo 
meu). 

 
Seu depoimento transita por caminhos paradoxais: o conselho dos professores da 

escola-campo: “Ser professor, gente?! Vão fazer outra coisa da vida!”, as experiências da 
prática do estágio: “A gente vivencia no estágio situações diversas” e o seu entendimento de 
“bom professor”: “Saber realmente o que você quer pra sua vida, domínio do conteúdo e 
afetividade”. Freire (1999) ilumina a sinuosidade desta formação, ao nos dizer que o aprender 
“é um processo que pode deflagrar no aprendiz uma curiosidade crescente, que pode torná-lo 
mais e mais criador (p.27)”. Esta percepção de docência indica que a identidade do professor 
vai sendo tecida em meio às transposições do seu olhar sobre cada experiência vivenciada.  

Entender as interferências existentes entre a concepção de estágio assumida pelo 
estagiário e seu comportamento na escola-campo é questão norteadora da prática do estágio. 

Freire (Idem) lança luz sobre esta discussão ao afirmar que a relação estabelecida com a 
questão da autoridade-liberdade é um saber indispensável à prática educativo-crítica. (p.99). 
A relação professor-orientador e estagiários é marcada pela indefinição dos limites da 
autoridade-liberdade, o que causa também inúmeros conflitos. 

Essa desarmonia aparece nos relatos de experiências, conforme excerto abaixo: 
 

O que eu não aceito em hipótese alguma é a falta de responsabilidade. [...] 
Meia hora após o início da aula, ela(a estagiária) chegou e disse: 
– Ah! Não deu tempo de preparar nada.  
 Eu falei para ela: 
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– Isso é falta de responsabilidade! 
Ela disse:  
– Ah! É porque eu estava internada ontem.  
Eu falei: 
– Você estava internada, mas podia comunicar.  
(Professora orientadora) 

 
Pimenta e Lima (2008, p.43) nos advertem que é competência do estágio na docência 

possibilitar aos futuros docentes a compreensão da complexidade da trama escolar como 
preparo para inserção profissional. Essa tentativa de demarcação aleatória, por parte de 
estagiários, nas interlocuções da escola-campo, tem sempre a tendência de se transformar em 
embrião de conflitos que, em escalas maior ou menor, impactam a qualidade do ensino. 

 
Conclusão 

 
Sabendo que a materialização desse momento envolve a interlocução entre professor da 

escola-campo e estagiário, a relação que estes sujeitos estabelecem nessa prática pode ser 
tomada como um dos fios norteadores dessa trama, podendo impactar de forma negativa a 
compreensão de docência por parte do estagiário, ou, em experiências raras, construir 
exemplos de ações que nunca deverão ser seguidos. 

Sendo o espaço escolar um locus de formação construído sobre muitos olhares, traz para 
o estagiário a possibilidade de ressignificações permanente. 
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GÊNERO, RAÇA E ANALFABETISMO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS 

Ediany Aparecida Pereira Lima1 
 

Para a concepção critica, o analfabetismo não é uma 
"chaga", nem uma “erva daninha” a ser erradicada, 

nem tampouco uma enfermidade, mas uma das 
expressões concretas de uma realidade social 

injusta”.  
Paulo Freire 

 
O presente trabalho visa apresentar a pesquisa de mestrado2 em andamento que 

problematiza a relação gênero, raça e analfabetismo no processo de escolarização de mulheres 
da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Perguntamo-nos o que significa para estes sujeitos 
ser mulher, negra e analfabeta na EJA?  

O objetivo é traçar o perfil de mulheres negras, analfabetas, alunas da Educação de 
Jovens e Adultos, recuperar suas trajetórias de vida e de estudo e compreender seus percursos, 
dificuldades e como as superam. Ou seja, como atuam no mundo a partir de seus lugares de 
agência. Há poucos estudos sobre Educação de Jovens e Adultos e questão racial. Sobre EJA, 
raça e gênero temos menos ainda. Pretendemos, portanto, articular as categorias raça, gênero, 
trabalho, classe social, origem, geração e analfabetismo.  

Começaremos apresentando alguns dados acerca do analfabetismo no Brasil e a relação 
com a população negra. Não pretendemos debater o conceito de gênero e sua história, pois 
não é esse nosso objetivo. Como as discussões interseccionais vêm se destacando nos estudos 
de gênero inseridos nas teorias pós-coloniais, utilizaremos essas perspectivas: pós-
colonialismo interseccionalidade. Apoiamo-nos também nos estudos de Boaventura Sousa 
Santos com que pretendemos tratar da invisibilidade desses sujeitos com os conceitos da 
Sociologia das Ausências.  

 
Analfabetismo no Brasil 

 
O Brasil contabiliza um total de 194 milhões de habitantes, segundo dados do censo 

realizado em 2010. Conforme dados coletados, mais de 51% da população se autodeclarou ser 
preta ou parda. Neste universo, as mulheres negras totalizam quase 50 milhões. 

Ao analisar as condições de vida da população negra no Brasil, as mesmas são 
significativamente piores se comparadas à população branca, em qualquer que seja a variável 

                                                           
1 Pedagoga, mestranda do Programa de Pós-graduação Conhecimento e Inclusão Social em Educação na 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); Belo Horizonte, Minas Gerais. E-mail: ediany@ufmg.br. 
2 Trabalho orientado pela professora Carmem Lúcia Eiterer, Professora Associada da Faculdade de Educação da 
Universidade Federal de Minas Gerais. 
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e em todas as áreas sociais observadas. A população negra representa 68% dos pobres e 71% 
dos indigentes do país  

O Censo 2010 divulgado pelo IBGE apontou que o Brasil tem 13.933.173 analfabetos 
com mais de quinze anos de idade, o que representa 9,6% da população a partir desta faixa 
etária. O percentual de analfabetismo entre os negros é de 13,6% contra 6,2% na população 
branca. 

A Educação de Jovens e Adultos é uma alternativa para essas pessoas que, por algum 
motivo, não tiveram acesso à escolarização na idade dita "apropriada", ou seja, enquanto 
crianças.  

 
Considerações sobre pós-colonialismo e o feminismo 

 
Deepika Bahri (2013) apresenta a concepção da indiana Chandra Talpade Mohanty, que 

problematiza a maneira com a qual as próprias mulheres do Norte classificam as mulheres do 
terceiro mundo, acusando as feministas ocidentais de "homonegeizar e sistematizar" as 
mulheres do terceiro mundo, criando um retrato composto e singular (BAHRI, 2013, p. 674). 
Tal discurso feminista ocidental dominante coloca as mulheres de terceiro mundo em 
posições fixas, deterministas e homogêneas, considerando-as sofredoras de uma escassez de 
poder crônica, violentadas cotidianamente pelos regimes culturais e pelos sistemas 
socioeconômicos. 

 
Se o feminismo ocidental reproduz o imperialismo ao ler textos coloniais e 
pós-coloniais, a pesquisa sobre a situação das mulheres do Terceiro Mundo 
também pode às vezes reproduzir pressupostos imperialistas quanto à sua 
inferioridade, através da produção da “imagem da ‘mulher padrão do terceiro 
mundo’”, que leva “uma vida essencialmente incompleta com base no seu 
gênero feminino (leia-se: reprimida sexualmente) e sendo ela do ‘terceiro 
mundo’ (leia-se: ignorante, pobre, inculta, tradicional, doméstica, orientada 
para a família, vitimizada, etc.)”. Implícita nessas representações das 
mulheres do Terceiro Mundo como categoria coletiva está a “auto-
representação das mulheres ocidentais como educadas, modernas, como 
detentoras do controle sobre seus corpos e sua sexualidade, e da liberdade de 
tomarem suas próprias decisões”. (BAHRI, 2013, p. 675). 

 
Gênero, raça e interseccionalidade  

  
Optamos pelo conceito de interseccionalidade porque ele nos ajuda a pensar as 

desigualdades. De acordo com Kimberlé Crenshaw, a interseccionalidade é 
 

uma conceituação do problema que busca capturar as consequências 
estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da 
subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, o 
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patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam 
desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, 
raças, etnias, classes e outras. Além disso, a interseccionalidade trata da 
forma como ações e políticas específicas geram opressões que fluem ao 
longo de tais eixos, constituindo aspectos dinâmicos ou ativos do 
desempoderamento (CRENSHAW, 2002, p. 177). 

 
Tendo raça e gênero os marcadores centrais para a AMNB - Articulação de Mulheres 

Negras Brasileiras , o documento "Construindo a equidade: estratégia para implementação de 
políticas públicas para a superação das desigualdades de gênero e raça para as mulheres 
negras" chama a atenção para a articulação (intersecção) com outros marcadores: 

 
[...] Assim, para a melhoria das condições de vida das mulheres negras, o 
enfrentamento ao racismo é fundamental e prioritário. Por outro lado, não 
reconhecer o papel que o sexismo tem pode fazer com que se reforce 
desigualdades seja entre negros, seja entre outros grupos identitários. Assim, 
tem grande utilidade nestes casos a utilização do conceito de 
interseccionalidade. Trata-se de um conceito que afirma a coexistência de 
diferentes fatores (vulnerabilidades, violências, discriminações), também 
chamados de eixos de subordinação, que acontecem de modo simultâneo na 
vida das pessoas [...]. Desde a perspectiva da interseccionalidade, é possível 
pesquisar e visibilizar a existência ou não de desvantagens produzidas pela 
sociedade desigual sobre as pessoas (AMNB, 2007, p. 3). 

 
De acordo com esse documento, a partir da interseccionalidade é possível pesquisar e 

visibilizar a existência ou não de desvantagens produzidas pela sociedade desigual sobre as 
pessoas. No caso das mulheres negras, estas desvantagens podem ser resultantes das 
discriminações de raça/ ser negra; de gênero/ ser do sexo feminino; de classe social/ ser pobre, 
de moradia/ residir em favelas ou em áreas rurais afastadas; de idade/ ser jovem ou idosa. 
(AMNB, 2007, p.4). Com base nessas intersecções poderemos analisar de maneira mais 
amplas quem são essas mulheres negras, analfabetas, pobres, excluídas, que tiveram uma série 
de direitos negados (entre eles o direito à escolarização). 

 
Sociologia das Ausências 

 
De acordo com Boaventura Sousa Santos, o objetivo da Sociologia das Ausências é 

criar uma Epistemologia do Sul, conceito diretamente ligada ao pós-colonialismo: o 
colonialismo levou a que nações/povos colonizados tivessem muitas de suas formas 
peculiares de saber suprimidas. As Epistemologias do Sul são uma proposta que acusa a 
lógica que sustentou a soberania epistêmica da ciência moderna, que se desenvolveu com a 
exclusão e o silenciamento de povos e culturas que, ao longo da História, foram dominados 
pelo capitalismo e colonialismo. 
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Segundo o autor, devemos analisar as estruturas de poder da sociedade a partir das 
margens, e mostrar que o centro está nas margens. de acordo com Santos (2007) "das margens 
se veem melhor as estruturas de poder" (p. 59). Essa perspectiva nos é válida à medida que 
também visa olhar para os excluídos e problematizar a exclusão: 

 
Há um sistema de exclusão, de domínio hierarquizado, onde o que está 
embaixo está fora, não existe:é descartável, é desprezível, desaparece. A 
Sociologia das Ausências tenta trazer para o centro de nossa discussão o 
sistema de exclusão. Michael Foucalt foi de grande importância com seus 
estudos sobre normatização para ver como se cria a exclusão: o sistema em 
que alguém fica totalmente de fora. (SANTOS, 2007, p. 63). 

 
Finalizando 

 
A imagem da pessoa analfabeta tem sido associada a cegueira, males, impedimentos 

sociais, alguém indefeso, incapaz. Contudo, essas mulheres sempre ajudaram ou foram 
responsáveis pela renda familiar; sempre tiveram participação ativa nos espaços sociais, seja 
na religião, na comunidade, como mães, esposas, sempre cumpriram seus papéis sociais, 
embora não tenham sido alfabetizadas. Com esse estudo pretendemos desmistificar a visão da 
mulher analfabeta como incapaz, "cega" e verificar quais os percursos elas utilizaram para 
viver enquanto analfabetas. Acreditamos que, ao contrário do que se acredita no senso 
comum, tais mulheres não são subalternas, inferiores, submissas. Ao contrário: são 
protagonistas de suas histórias de vida. 
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A IMPLANTAÇÃO DE SALAS AMBIENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL E AS 
CEM LINGUAGENS DA CRIANÇA 

Edlaine de Cassia Bergamin1 
 
Em fevereiro de 2013 inicio meu trabalho como Orientadora Pedagógica no Centro 

Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Maria José Gonçalves, em Campinas. Deparo-me 
com professores e monitores ansiosos e até um pouco assustados com as mudanças pelas 
quais a escola havia passado no mês de janeiro, quando se encontravam em férias. O diretor 
colocara em prática as ideias discutidas no ano anterior, de transformar as salas de aula do AG 
III (agrupamento III, crianças de 3 a 6 anos) em Salas Ambiente. Tendo em mãos os projetos 
elaborados pela própria equipe de educadores, orientou as funcionárias da limpeza para que 
reorganizassem todos os materiais didático-pedagógicos de acordo com o tema de cada Sala 
Ambiente (Contos e Fantasias, Jogos e Brincadeiras, Artes, Multimídia).  

Descobri posteriormente, em registros feitos pelos próprios professores, que a discussão 
se iniciara em março de 2012, proposta por uma professora e fomentada pela orientadora 
pedagógica (OP). Em maio deste mesmo ano, a OP mostrou imagens de salas utilizadas na 
Educação Infantil e os professores e monitores levantavam o que achavam interessante, o que 
já havia na escola e o que gostariam que fosse adquirido/construído. Em junho, o grupo 
definiu os espaços que gostaria de criar, denominando-os: Imaginação, Ateliê de Artes, 
Calçada Criativa, Alegria-Alegria e Sala do Faz de Conta. Em Agosto, uma professora que 
havia atuado em uma escola que funcionava com Salas-Ambiente, fez uma apresentação sobre 
sua experiência. Ainda neste mês, foram redefinidos os temas de cada sala para: Artes, 
Multimídia, Brinquedos e Jogos, Contos e Fantasias. Divididos em grupos, professores e 
monitores planejaram como seriam as salas, principalmente no que diz respeito à disposição 
do mobiliário e aos materiais que ficariam em cada uma. Em novembro, concluíram que seria 
melhor começar a trabalhar no novo formato a partir de março de 2013 e que havia a 
necessidade de continuar a discussão em Reuniões de Planejamento e Avaliação Institucional 
(RPAIs). 

Apesar de assustada com a antecipação feita pelo diretor, a equipe decidiu por se 
mobilizar e fazer um mutirão de organização das salas, já que as crianças chegariam em 
poucos dias. Na RPAI inicial concluímos que era fundamental os docentes do AG III 
contarem com tempos pedagógicos coletivos para aprofundarem seus conhecimentos a 
respeito da organização dos espaços na Educação Infantil, discutirem sobre as mudanças que 
essa nova organização espacial implicaria em sua prática pedagógica, realizarem visitas às 
escolas que apresentavam configurações espaciais diferenciadas, prepararem materiais e 
apresentá-los aos colegas que não haviam participado das visitas, selecionarem e organizarem 
os recursos de cada sala, resolverem problemas relacionados ao gerenciamento coletivo dos 
espaços, expressarem suas angústias e inquietações, prepararem materiais que ajudassem 
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tanto as crianças quanto seus familiares a compreenderem e se adaptarem às Salas Ambiente 
etc. Aproveitávamos também outros tempos pedagógicos como os TDCs (Trabalho Docente 
Coletivo) e as RPAIs para discutirmos esses assuntos com o grupo completo. 

As primeiras semanas exigiram muito empenho dos professores para se adaptarem ao 
mesmo tempo às novas crianças e aos novos ambientes, principalmente porque estes ainda 
não estavam prontos. Como havia muito material repetido, guardamos o excedente para 
reposição e tivemos a dimensão de como as Salas Ambiente gerariam economia de verbas. 
Comprovamos isso na primeira aquisição de fantasias: compramos cerca de 40 fantasias, 
procurando atender meninos e meninas, e elas eram utilizadas por mais de 200 crianças!  

Não demorou muito para as salas estarem organizadas de maneira mais estética, visando 
o bem-estar, o convívio social, a multiplicidade de formas de expressão e o desenvolvimento 
intelectual. Abaixo uma breve descrição sobre cada Sala Ambiente e fotos de como elas 
estavam configuradas em março de 2013: 

 
1) Contos e Fantasias: livros, fantasias, maquiagens, fantoches, um palco e muitos acessórios 

para dramatização, de modo que as crianças podem ler, ouvir, imaginar e representar 
histórias. 

 

 
 

Figura 1 – Sala de Contos e Fantasias 
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Figura 2 – Sala de Contos e Fantasias 
 

2) Artes: materiais variados para as artes plásticas garantem que as crianças aprimorem sua 
capacidade de expressão, suas habilidades artísticas e seu senso estético. 

 

 
 

Figura 3 – Sala de Artes 
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3) Jogos e Brincadeiras: quantidades e variedades significativas de brinquedos, dentre 
bonecas, bichinhos de pelúcia, animais em miniatura, carrinhos, utensílios de cozinha, 
jogos de encaixe, de tabuleiro etc. garantem muita diversão e aprendizagem às crianças. 

  

 
 

Figura 4 – Sala de Jogos e Brincadeiras 
 

 
 

Figura 5 – Sala de Jogos e Brincadeiras 
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4) Multimídia: computadores com softwares educativos, Blu Ray e televisão 3D, XBOX, 
projetor e telão permitem que nossas crianças tenham acesso às novas tecnologias que 
comprovadamente modificam as estruturas do pensamento e da linguagem dos seres 
humanos. Em 2014, os computadores de mesa foram substituídos por notebooks. 

 

 
 

Figura 6 - Sala Multimídia 
  
A Sala de Artes é a única equipada com mesinhas e cadeiras. Nas demais, as prateleiras, 

computadores, aparelhos eletrônicos e demais objetos ficam próximos às paredes, deixando 
todo o centro da sala livre, coberto apenas por um enorme tapete de EVA e almofadas. Uma 
parte das mesas e cadeiras que antes ocupavam as salas foi colocada nos corredores, que se 
caracterizavam por serem espaçosos e pouco utilizados, de modo que estes se tornaram 
extensões de cada classe. Apesar das salas serem amplas, optamos por ganhar ainda mais 
espaço colocando também nos corredores alguns armários onde os professores guardam seus 
pertences pessoais e materiais de uso pouco frequente. Essa organização permite às crianças 
uma enorme liberdade de movimentos e posições, já que estas podem circular livremente, 
deitarem-se, rolarem, agacharem-se, sentarem-se no chão ou em cadeiras, utilizarem ou não 
mesinhas etc. Aliás, podemos afirmar que somos privilegiados em relação à amplitude dos 
espaços, pois cada sala ainda conta com uma espécie de varanda/terraço, que protege da 
chuva e do sol, sem impedir que as crianças observem as condições atmosféricas.  

As crianças do AG III passam por todos os ambientes durante a semana, mas têm uma 
sala como referência. Combinamos inicialmente que os agrupamentos I e II (crianças de três 
meses a três anos) utilizariam as Salas Ambiente quando o AG III estivesse realizando 
atividades em espaços externos. Essa prática já vem acontecendo e sendo avaliada 
positivamente pelos professores e monitores, de modo que a tendência é ampliá-la.  
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E as crianças, como participaram nesse processo todo? Em 2012, quando as mudanças 
ainda se encontravam em gestação, elas foram convidadas a descrever, utilizando diversos 
recursos, como desejariam que fosse a escola. Várias sugestões foram utilizadas no 
planejamento das salas. Quando chegaram em 2013, mostravam-se ansiosas para 
experimentarem tudo o que havia de novo na escola. Exploravam com avidez os recursos e, 
em poucos dias, já falavam para os familiares e professores qual a sua sala preferida. 
Aproveitavam o conforto do tapete e a amplitude do novo espaço, demostrando prazer em 
usufruir de maior liberdade tanto nos movimentos físicos quanto nas interações sociais. Já nos 
primeiros dias aprenderam a utilizar o painel que mostrava qual a turma que estaria em cada 
sala e ensinavam, orgulhosos, os adultos a visualizá-lo. Nem a equipe escolar nem os pais 
relataram que havia crianças com dificuldades para se adaptarem ao rodízio.  

As famílias também foram envolvidas no processo. Muitas haviam participado das 
discussões que antecederam as mudanças espaciais e surpreenderam-se positivamente quando 
foram convidados a visitar as novas salas. Enviamos também diversos comunicados, 
relembrando os objetivos desses novos espaços e explicando como funcionariam. 
Posteriormente, em Reuniões de Avaliação Institucional, os familiares avaliaram de forma 
positiva as mudanças, relatando o prazer de suas crianças em frequentarem a escola. 

Para que os pais e responsáveis localizassem rapidamente a sala onde devem entregar 
ou buscar suas crianças, foram construídos painéis com fotos, tanto no galpão de entrada da 
escola como na parte externa de cada sala. No primeiro consta uma foto de cada sala ambiente 
e, ao lado de cada uma delas é colocada, diariamente, a imagem dos alunos e da professora 
que utilizarão aquele espaço naquele dia. Todas as salas também foram identificadas com 
nome e foto, garantindo que crianças e adultos consigam se localizar com facilidade.  

Partindo do princípio que os espaços exercem forte impacto nas ações dos sujeitos e que 
todos os ambientes da escola – refeitório, parques, sanitários, galpão, horta – também devem 
ser considerados Salas Ambiente, continuamos a estudá-los e modificá-los, mas a dimensão 
desse artigo não permite que esse assunto seja abordado aqui. 
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INTERAÇÃO PELA LEITURA 

Edma Regina Peixoto Barreto Caiafa Balbi1 
Daniela Balduino de Souza Vieira2 

Eliana Crispim França Luquetti3 
 

Leitura: interação e produção de sentido 

 
Discussões sobre educação em nosso país estimularam pesquisas com o intuito de 

melhorar o processo de ensino/aprendizado. Houve mudanças nesse processo, e aqui 
destacamos a proposta de construção de um aprendiz mais atuante, participativo, reflexivo, e 
isso, certamente, exige nova postura do professor.  

Melhorar a educação proporciona aos indivíduos um maior conhecimento de si e do 
outro, fato que se reflete no reconhecimento do papel social de cada um no grupo em que está 
inserido e na sociedade como um todo. A ocupação desse espaço requer o domínio da 
linguagem, conforme diz o texto dos Parâmetros Curriculares Nacionais:  

 
A linguagem permeia o conhecimento e as formas de conhecer, o 
pensamento e as formas de pensar, a comunicação e os modos de comunicar 
a ação e os modos de agir. [...] Produto e produção cultural, nascida por 
força das práticas sociais, a linguagem é humana e, tal como o homem, 
destaca-se por seu caráter criativo, contraditório, pluridimensional, múltiplo 
e singular a um só tempo. (BRASIL, 2000, p. 5). 

 
O objetivo da linguagem é a interação social, a comunicação, que se efetiva entre os 

interlocutores por meio dos diferentes textos com os quais nos defrontamos no nosso dia a dia. Na 
interação social, somos textos em constante diálogo com outros textos, por isso o trabalho com o 
aluno deve se fundamentar em leitura e escrita, levando-o a desenvolver sua cidadania.  

Para Moita Lopes (1996, p. 148), “O interesse por pesquisa em leitura tem sido muito 
grande, provavelmente devido às implicações desta área para o campo de ensino de línguas”. 
No processo de formação do leitor, é importante evidenciar para o leitor/aprendiz que o uso 
da linguagem não pode conduzir a um vazio. Ao trabalharmos a linguagem, visamos interagir 
com o outro, em um espaço social no qual desempenhamos papéis que precisam ficar 
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marcados para os envolvidos no ato comunicativo, logo o estudo da língua não pode se 
efetivar desconectado do ato interlocutivo. 

Coexistem teorias sobre o fenômeno da leitura, a que nos parece mais apropriada aponta a 
leitura como um processo perceptivo e cognitivo. Nele, a construção do significado envolve as 
informações colocadas no texto pelo escritor (percepção) e as que o leitor traz em seu repertório 
(cognição). Ou seja, é o diálogo entre o conhecimento dos interlocutores que possibilita a 
construção do sentido. Aqui, conhecimento não se limita às informações sobre o tema, mas 
também engloba aspectos sintáticos, morfológicos, léxico-semânticos da linguagem. Ao iniciar o 
processo interativo por meio da leitura, é importante que o aluno reconheça esses aspectos que 
também integram a linguagem e a importância deles na construção da significação do texto. 
Conduzir o aluno a uma reflexão sobre o uso da língua, demonstrando que as escolhas feitas pelos 
envolvidos são responsáveis pela produção de sentido cabe ao professor. Sobre a concepção 
interacionista da leitura, Moita Lopes (1996) diz que a utilização de procedimentos 
interpretativos, além de facilitar a apreensão de sentido, pode ensinar a ler quando o 
leitor/aprendiz estabelece relação entre os conhecimentos sistêmico e esquemático. 

Para a aquisição da compreensão leitora pelos alunos, o professor deve promover a interseção 
entre as informações contidas no texto e as da bagagem individual dos alunos. Mesmo em trabalho 
coletivo, fica evidente que a negociação de sentido entre escritor e leitor é um processo particular, 
cada aluno interage com o texto segundo o conhecimento que detém do assunto proposto. Deve o 
professor tirar a opacidade do texto provocada pela falta de conhecimento de mundo dos alunos em 
relação ao tema, atuando como ‘andaime’ nesse processo. O termo ‘andaime’, introduzido por 
Bruner (1983), refere-se ao auxílio que um indivíduo de determinada comunidade, detentor de mais 
experiência e cultura, presta a outro ainda em processo de formação. À escola compete promover a 
capacidade leitora do aluno levando-o a ler inúmeros textos de modo que ele tenha uma visão de si 
mesmo e do outro como sujeitos, como construtores de sua história.  

 
Aplicando conceitos  

 
Iniciando as discussões, trazemos um texto apenas em linguagem não verbal, com o 

objetivo de provocar, de fazer com que fossem feitas pelos alunos inferências em relação à 
temática, possibilitando que usassem seu conhecimento de mundo ao atribuir sentido ao texto 
apresentado, originalmente sem título. 

  

 

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSsh5FF8X8_xUvYyHorxIC7y2zl6Ly8MFjrq-
XmqXYcauz1GrpC - Acesso em: 30 abr. 2014 
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 Para apreender o sentido desse texto, é preciso conhecer a simbologia de dois signos: o 
círculo cortado utilizado nas placas de trânsito – proibição – e a corrente que também tem 
sentido negativo – prisão. A corrente envolve o braço de uma pessoa. Por meio desses ícones, 
o leitor decodifica a mensagem: É proibido tirar a liberdade de alguém. Essa mensagem é 
pertinente a várias situações comunicativas: política, social, religiosa ou profissional. Mas, 
normalmente, remete o leitor aos seus conhecimentos de história, especificamente, à 
escravidão, sentido reforçado pelo tom da pele do braço. Também pode-se apontar a cor 
vermelha associada à ideia de proibição, presente no sinal de trânsito (não siga), no cartão 
vermelho do futebol (expulso). Esse texto de baixo grau de complexidade pode instaurar uma 
discussão sobre os signos visuais, contribuindo para o aumento do conhecimento do aluno e 
orientando-o para que estabeleça as relações possíveis num movimento contínuo em que uma 
informação remete a outra, um texto, a outro e assim por diante.  

No segundo texto, em linguagem verbal e não verbal, predomina a cor cinza, que remete 
ao tom negativo da situação retratada. A fisionomia das pessoas traduzindo dor corrobora com 
a ideia suscitada pelo tom acinzentado. 

 

 
 

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR7jI6Z2VWK98EintlA1mRLGEgwg1-gmb4O-
4hb7kHG6ILsBGrysQ Acesso em: 30 abr. 2014  

  
A primeira oração, escrita em branco – cor associada à paz, à liberdade –, começa com a 

forma verbal no imperativo Liberte e termina com as reticências, que criam uma expectativa 
em relação à continuidade do texto e induzem o leitor a pensar na libertação das pessoas da 
imagem, mas a conclusão da frase mantém a linha de apelo já evidenciada no imperativo e 
confirmada no pronome de tratamento você no final da frase. Tais marcas linguísticas 
evidenciam o caráter interacional do discurso, levam o leitor a avaliar a ideia defendida pelo 
locutor, assumindo seu papel social, engajando-se, ou não, na causa apresentada. A cor – 
associada à nobreza – usada na finalização da frase é o azul, que retoma o convite inicial para 
se ter uma atitude nobre: o engajamento na campanha pelo fim do trabalho escravo. Outros 
pontos relevantes: o reforço dado ao texto inicial em #LiberteoBrasil e a palavra Rio, 
destacada no nome de quem assina o texto, ambos escritos em azul. Cabe ao professor 
conduzir o aluno à percepção do valor de elementos visuais (cor, tamanho de fonte) e 
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linguísticos (tempos verbais, pontuação, pronomes) contribuindo assim para o 
desenvolvimento de sua capacidade leitora. 

O texto final representa a capa de um projeto de trabalho envolvendo o tema dos outros 
dois. 

 

   
 

https://bibliotecaprt21.wordpress.com/2013/12/12/ Acesso em: 30 abr. 2014 
 
A leitura dos elementos visuais (ferramentas) apresentados sugere que o trabalho 

escravo ocorre na zona rural. Na parte verbal, o adjetivo contemporâneo presentifica uma 
ação que se acreditava do passado. A preposição para introduz a finalidade da ação do verbo 
educar que aponta a educação como a grande redentora desse problema social. No subtítulo, 
encontra-se o resultado da discussão proposta sobre o tema trabalho escravo no município de 
Rio Maria, estado do Pará, em que foram compilados textos de gêneros diferentes.  

 
Algumas considerações 

 
Para formar um aluno/leitor, não basta levar a ele conhecimentos sistêmicos (esse 

aprendizado ocorre no contato com a linguagem em interações sociais cotidianas, antes 
mesmo da ida à escola) e esquemáticos. É determinante, no processo de construção da 
capacidade leitora e da aprendizagem, descobrir como utilizar, em situações comunicativas 
diversas, as informações recém adquiridas e as presentes na própria bagagem cultural.  

São muitos os pontos a serem explorados com os alunos para a construção de sua 
capacidade leitora, mas todos devem contribuir na formação da consciência de que a interação 
ocorre em um determinado momento social e histórico e de que a escolha da linguagem a ser 
usada no ato comunicativo representa o lugar social do locutor, enquanto a interpretação está 
ligada ao do leitor. Portanto o uso da linguagem traduz as intenções, os valores dos 
interlocutores por meio de procedimentos interpretativos que desencadeiam a negociação do 
significado.  
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MARGENS DA PALAVRA, ROSA DA PALAVRA, ÁGUA DE ROSA DURA: UMA 
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JONAS RIBEIRO E ROSINHA CAMPOS 
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Metade de uma Rosa é um livro ilustrado e considerando que texto e imagem são, ao 

mesmo tempo, passíveis de serem lidos, ressignificados, sentidos, ler um livro ilustrado 
demanda mais que ler texto e imagem, convoca a apreciar formatos diversos de natureza 
estético-linguística visando apreender o que se institui no movimento do real e do ficcional. 

Na tessitura literária em tela não há apenas um encadeamento das ações que compõem a 
narrativa, mas uma vinculação entre todos os elementos o que possibilita “afinar a poesia do 
texto com a poesia da imagem, apreciar os silêncios de uma em relação à outra” Linden 
(2011, p. 11). Ademais, a intensidade mobilizada pela forma-conteúdo da narrativa pode 
instigar outras leituras em que o leitor pode, inclusive, se ver ou (re)ler o mundo via catarse, 
conforme explicita a psicanálise freud-lacaniana, com seu histórico tributo à arte literária e ao 
reconhecimento de seus efeitos no drama humano. 

Na análise empreendida nessa textualização, palavras e imagens refundam uma leitura 
margeada por ideias em cena ou palavras imaginadas como expressão de sentimentos e 
contradições, da miséria humana à beleza literária, do mundo infantil ao adulto, da infância 
roubada porque (con)sentida aos rebatimentos da dor, inclusive da possibilidade de que outras 
histórias possam ser contadas de modo diferente. 

 
A dimensão estético-linguística 

 
De acordo com Meneses (2011, p. 2) “mesmo quando a Literatura aparentemente não 

tematiza o social, ela é inescapavelmente um produto da sociedade, é engendrada de um chão 
histórico-social e revela as linhas de força fundamentais do solo cultural de onde foi gerada”.  

Considerando os limites de extensão desse artigo, apresentamos algumas saliências do 
livro em foco. Destacamos, que desde o título, a recorrência ao termo “metade” e o uso da 
inicial maiúscula no nome “Rosa” indica tratar-se de um nome próprio e não comum, fornece 
algumas pistas, tais como: a não inteireza da pessoa, remetendo à incompletude ou carência, 
logo associada à falta de algo, como é próprio dos contos, geralmente tratados como gênero 
literário infanto-juvenil. As imagens da capa apontam para a infância: a passagem desta fase à 
adolescência; a criança que não pode brincar porque trabalha; ou simplesmente para uma 
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história antiga já que os brinquedos são artesanais. Adentrando o livro, a dedicatória já 
anuncia o problema a ser abordado, o que se confirmará nas imagens do dinheiro atirado ao 
chão (dólar); de uma sombra projetada sobre a boneca-menina com a bonequinha que trazia à 
mão também jogada ao longe; o desaparecimento da menina e seu reaparecimento no colo de 
outra boneca conduzindo também a sua, precedida por imagens de monstros que saem dos 
búzios. 

Muitas construções poéticas são apresentadas: a cidade que finge não ver; o homem que 
agora é visto como “metade”; a menina que ficou com um balaio de dúvidas. O estrangeiro-
personagem que adentra a narrativa com os pés sujos não consegue limpá-los, ao contrário, 
faz com que outros personagens também os sujem. 

Ao final da narrativa, ao dar voz aos personagens “Rosa e sua mãe”, num diálogo 
(de)marcado pela dor, mas também pela profunda crença do narrador no ser humano, expressa 
pela voz do narratário, os autores convocam o leitor a se pronunciar, além de imprimir a 
marca da alteridade, própria da a linguagem literária (PAULINO, 2007). Enfim, sem lições de 
moral, os autores fogem dos julgamentos abrindo espaço para a voz e vez do leitor.  

Assim se apresenta a narrativa literária Metade de uma Rosa: forte e ao mesmo tempo 
delicada, o livro denuncia a prostituição infantil incrustada, feito craca, nas costas praianas. A 
personagem “Rosa” é instância narratária, cuja palavra, ao tempo que aponta um narrador 
conhecedor da dor do outro, institui um elo entre o narrador e o leitor; o real e o ficicional; o 
mundo dos adultos e o das crianças; da invisibilidade à visibilidade dos problemas e dos 
dilemas que afligem a sociedade hodierna. 

Destarte, se a este narratário tivesse sido negada a voz que lhe fora oportunizada pelo 
narrador, a tragédia, certamente poderia ter outros desfechos. 

A narrativa é toda construída na tensão da ruptura de uma margem única que, 
estigmatiza e paralisa. Pelo avesso, os narradores investem na perspectiva de que o narratário 
possa caminhar por outras margens como a renovar a esperança e a crença no humano. Desse 
modo, reafirmam como Amarilha (1997, p. 66) que “a ficção não existe para ludibriar o 
indivíduo, mas para ajudá-lo a superar os limites físicos de sua condição e desafiá-lo a 
enxergar além do imediato”.  

Se Jonas Ribeiro revelou por meio dessa narrativa seu engajamento social, Rosinha 
Campos soube muito bem explorar as possibilidades da ilustração – notadamente pela técnica 
(bonecos de pano e brinquedos) – para produzir sentido, mas, sobretudo, para convidar o 
leitor a também lançar o seu olhar para a infância exposta, roubada, negada – por vezes, 
mergulhada em outros problemas que se avultam e se resvalam pela infância ainda mais 
invisibilizada. O próprio Jonas Ribeiro afirma no epitexto que a referida ilustradora colocou 
uma montanha de doçura nas imagens. 

 
Uma leitura psicanalítica... 

 
Dirá a psicanálise que a matéria prima da literatura é a imagem humana, inconsciente, 

deitada no “papel,” qualquer que seja o suporte. Dela Freud se ocupou desde o início e se 
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tornou célebre a sua rendição e homenagem ao dizer: “diante do problema do artista criador, a 
análise, ai de nós, tem de depor suas armas”. (FREUD, 1996, p 183). Não era retórica, ele 
considerava a arte vital, a única escapatória para o sintoma de (ser)humano!  

Essa breve incursão na psicanálise freud-lacaniana não pretende desvelar questões de 
inconsciente de seus autores, artífices de letras e imagens. Tenta apenas apontar para a 
sublimação da qual a arte decorre e que, por sua vez, produz. Freud chamou de sublimação à 
transformação dos resíduos não digeridos, acumulados no inconsciente, em objetos de valor. 
Temos restos porque não somos mais seres da natureza, somos tributários e complexificados 
pela linguagem, seres de cultura e por isso a plenitude da satisfação nos é vetada. O instinto, 
tão fácil de atender, já não nos rege, o que nos resta e constitui são os desejos inconscientes, 
para os quais não objeto do mundo que satisfaça. A esses desejos, sem objeto, a psicanálise 
chamou de pulsões. Somos todos compulsivos, afinal é a literatura, arte do idioma, por ser 
sublimatória, que atende às nossas pulsões. 

Ao pensar na estrutura da língua nos deparamos com a categoria do linear, sequencial, 
submetida à lógica. Freud chamou a essa instância de processo secundário, Lacan chamou, 
simplesmente, de língua. Mas, quando se trata de fenômenos linguageiros há algo mais que o 
sujeito tira ou põe no texto e que vem de outro lugar e cujo destino/função não é aquele de 
atender à comunicação. Este outro “algo” Freud (1996, p. 23) chamou de processo primário e 
Lacan, (1973, p. 42), a quem os neologismo agradavam, chamou de Alíngua, soldando o 
artigo ao substantivo, Lalangue, no seu idioma original. Na Alíngua há uma sintaxe própria na 
qual impera multiplicidade de significantes que são simultâneos, enganam à nossa 
racionalidade justamente porque obedecem a uma lógica à qual não temos acesso. Às vezes, 
arranjos e termos da alíngua escapam de nosso controle, como nos atos falhos, e uma fala 
estranha nos ultrapassa; somos postos a pique: nossa boca, ou pena, diz aquilo que nem 
suspeitávamos. Nesse momento, a racionalidade sucumbe, o “Eu não é senhor em sua própria 
casa”. Quando alíngua emerge, nós chamamos de inspiração... 

Toda a obra artística envolve talentos e destreza que o artista domina. A arte conta com 
a mão que segura o pincel, com o olhar que adivinha a cor, com o cinzel que liberta a 
escultura da pedra e com a habilidade de dispor palavras. Mas, além disso, conta com a 
emergência do inconsciente cuja paleta tem cores, o idioma tem arranjos e a pedra tem veios 
que o artista desconhece. Arte é comunhão do consciente com o inconsciente; é evento de 
simultâneos, de simbióticos, de antíteses e siameses produzindo produto que atinge para além 
do que sabemos ser.  

 
Considerações finais 

 
A narrativa de Jonas Ribeiro e Rosinha Campos (re)significa aspectos da relação entre o 

real e o ficcional, tomando a literatura como via capaz de provocar e convocar o leitor a agir. 
A história de Rosa, que virou metade, que perdeu de si, no nível do sentido é bem dada. 

É compreensível, é comovente. Enquanto denúncia tem alvo certeiro: espera lembrar-nos que 
essa mutilação, rosa partida ao meio, colhida prematuramente. Mas diz mais, cada um lê, 
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reencontra, reconhece e chora pela sua própria inocência ceifada. E o inconsciente suspira, 
aliviado. 

Por fim, pelas razões explicitadas, o título dado a ler/ver bem merece o olhar de um 
mediador nas nossas escolas para convocar o leitor e colaborar com a sua formação. 
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BONECO: SUPORTE MEDIADOR, PRODUTOR DE SENTIDOS, 
POTENCIALIZADOR DE NARRATIVAS 

Eduardo de Andrade Oliveira1 
Jackeline Lima Farbiarz2 

 
Contextualização 

 
O boneco é um suporte para difusão de textos como performance, pois está a serviço da 

personagem dentro da narrativa. Criação e confecção atendem a contexto específico, mas ele 
existe como representação da expressividade. Sua origem está nos rituais de fertilidade, no 
instinto humano de representar o que deseja que aconteça na realidade. É a partir deste 
conceito que ele deixa de ser apenas boneco e passa a ser signo, entendido aqui como ponte 
para a representação animada de personagens, espaços, tempos, sentimentos e abstrações.  

Quando alguém cria um boneco está, de alguma forma, se conectando com o divino, 
com a possibilidade da criação de uma personagem que também receberá o seu sopro de vida, 
e por onde o manipulador irá representar-se. Também está recriando a forma, trabalhando sua 
representação enquanto objeto/boneco. A representação de uma personagem — a imitação de 
outro ser, como afirma Aristóteles — é uma prerrogativa do próprio ser humano. A tendência 
para a imitação é instintiva, desde a infância.  

Construir um boneco passa a ser um ato de reconhecimento da própria existência num 
determinado contexto histórico, e representa um elo entre o ser real e o ser imaginado. 
Indivisível do homem que o anima, o boneco amplia, na sua simplicidade, possibilidades e 
leituras daquilo que representa. Ele integra e manifesta o imaginário de crianças e adultos, 
viabilizando assim a representação de parte do repertório cultural destes.  

Cada boneco concentra um método de pesquisa e confecção, um projeto de design. 
Mesmo não sendo produzido em série, como se esperaria de um produto de design, cada 
boneco é protótipo e produto final único, que traz todas as etapas de construção. Estando 
essas inseridas em um método de pesquisa, a criação de um boneco passa de uma realização 
artesanal intuitiva para um produto solucionado dentro de um pensamento de design, 
entendendo que: 

 
Design significa ter e desenvolver um plano, um projeto, significa designar. 
É trabalhar com a intenção, com o cenário futuro, executando a concepção e 
o planejamento daquilo que virá a existir. Criar, desenvolver, implantar um 
projeto – o design – significa pesquisar e trabalhar com referências culturais 
e estéticas, com o conceito da proposta. É lidar com a forma, com o feitio, 
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com a configuração, a elaboração, o desenvolvimento e o acompanhamento 
do projeto. (MOURA, 2003, p. 118) 

 
E ainda que: 
 

A figura dos objetos de nosso cotidiano é resultante direta ou indireta do 
contexto cultural que nos cerca e este contexto é cada vez mais complexo e 
multifacetado. O designer é um dos intermediários entre as dimensões 
cronológica e cosmológica e os diferentes protagonistas que atual neste 
espaço. Neste sentido, a tarefa do designer se realizará através da 
configuração de formas poéticas do vir-a-ser. E para que isto ocorra é 
necessário mais que o conhecimento em áreas específicas do saber. É preciso 
o convívio e a compreensão da trama cultural, o locus em que a persona se 
identifica no seu estar no mundo. (BOMFIM, 1999, p. 152-153) 

 
Assim, se pensarmos que materialidade e visualidade do suporte influenciam na 

recepção e produção de sentidos das representações, compreenderemos o design de bonecos 
como importante mediador na interação autor-suporte e narrativa-leitor.  

Apesar da grande invasão de bonecos virtuais, a arte dos artesões e construtores de 
bonecos ainda sobrevive. Muitas vezes, a arte da titeragem ou titiretagem é empregada como 
recurso para a construção da ilusão. Em 1977, por exemplo, George Lucas empregava a 
manipulação de títeres na criação do filme Guerra nas Estrelas. 

  

   
 

Figura 01: C-3P0 diante do chromakey verde. http://www.starwars.com. Acesso em 14 abr. 2007. 
 
E Steven Spielberg, em 2003, no filme Jurassic Park III, fez uso do objeto real para sua 

transposição através do emprego da modelagem em barro, plastilina ou outros materiais antes 
da conversão final para a computação gráfica 3D.  

http://www.starwars.com/
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Figura 02: Acabamento. 
  

  
 

Figura 03: Confecção do boneco.  
 
Muitos são os exemplos no campo da educação que têm como apoio a utilização de 

bonecos. Sesame Street (1969) foi considerado um programa que mudou o paradigma 
televisivo mundial em comunicação e educação. No Brasil, denominada Vila Sésamo, foi um 
grande sucesso na década de 1970, participando da construção de hábitos de higiene, noções 
de matemática, língua portuguesa, meio ambiente e vida natural.  
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Figuras 04 e 05: Bonecos Vila Sésamo.  
 

Problema e Objetivo 
 
Existem poucos construtores de bonecos no Rio de Janeiro que se dedicam a uma 

pesquisa mais aprofundada sobre o objeto boneco e seu potencial de comunicação como 
mediador em práticas de ensino-aprendizagem com vistas a potencialização do repertório 
cultural da criança e a construção de sua identidade. Mais difícil ainda é encontrarmos 
designers que aliem em sua produção (1) a consciência de que designers podem tanto 
participar da manutenção de mitos e estereótipos culturais como anunciar novos caminhos; e 
(2) a consciência socioambiental que requer a ressisgnificação de materiais nocivos ao meio 
ambiente.  

Intentamos apresentar o resultado de pesquisa-ação junto a crianças do Ensino 
Fundamental I que participaram do projeto Samonte MG, vinculado à Secretaria de Cultura de 
Santo Antonio do Monte Minas Gerais. No projeto foi aplicado o método de confecção semi-
artesanal de objetos lúdicos e educativos através do reaproveitamento criativo de resíduos 
sólidos. A metodologia que deu origem ao método foi desenvolvida com o objetivo de 
instrumentalizar agentes formadores para potencializar a concretização material do repertório 
cultural das crianças e contribuir para constituição de suas identidades. A pesquisa originou 
cartilha para confecção de bonecos com garrafas PET, utilizada como recurso pedagógico em 
oficinas de Artes de escolas do Rio de Janeiro.3 Ela alia construção de narrativas e a produção 
de sentidos à Educação Ambiental. 

  
Metodologia de construção do boneco 

 
Dentre os trabalhos realizados pelos participantes, destacamos o boneco de Machado de 

Assis feito por um participante de 13 anos.  

                                                           
3 A metodologia e a cartilha estão disponíveis em http://www2.dbd.puc-
rio.br/pergamum/tesesabertas/0510322_07_pretextual.pdf. Acessado em 17 de maio de 2014. 
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Figura 06: Boneco desenvolvido pelo aluno.  
 
À época o menino estudava na escola a obra deste escritor. A partir do interesse 

apresentado pelo próprio aluno (etapa inicial), imagens e referências sobre Machado de Assis 
foram trazidas (etapa 2); formatos de garrafa PET disponíveis para selecionarmos o que seria 
utilizado foram observados (etapa 3); técnicas de construção foram desenvolvidas (etapa 4); 
narrativas foram construídas a partir do boneco com vistas a sua ressignificação (etapa 5).  

No processo nos baseamos no estudo de feições de Hansjurgen Fettig: 
 

 
 

Figura 07: Apresentação de estudo de feições. 
 
Fizemos estudos para o desenvolvimento do esqueleto e das articulações 
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Figura 08: Articulações. 
 
E testamos posições e movimentos: 
 

 
 

Figuras 09 e10: Posicionamento e movimento. 
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Considerações Finais 
 
Ao longo do processo, construímos um diálogo entre a escolha da criança, o objeto em 

produção, o seu potencial comunicativo, e a presença de materiais no meio ambiente, com vistas ao 
potencializar da consciência individual, cultural e social via boneco como elemento de comunicação.  

Embora a metodologia seja comum a todos os participantes, havendo as trocas 
comunicacionais, o objetivo é a identificação individual com o objeto em representação, no 
caso específico: a criação do boneco de Machado de Assis.  

Sabemos que o método possui suas limitações, como, os formatos pré-definidos das 
garrafas PET, mas é possível se aproximar das características físicas da personagem 
agregando valores como adereços, indumentária, bigodes etc desenvolvidos a partir do 
repertório da criança. No caso, o aluno recorreu à mãe para costurar a roupa do boneco e esta 
se integrou ao processo passando a compartilhar informações sobre a personagem.  

Com a pesquisa, confirmamos a hipótese de que, quando utilizamos o boneco como 
ferramenta de linguagem, criamos imediatamente um elo entre ele e a criança. A identificação 
pode ser motivada pela constância com que elas elaboram dramatizações com bonecos ou 
objetos quaisquer. O tamanho quase sempre reduzido dos bonecos faz com que a criança o 
identifique como elemento integrante do seu mundo, em contraposição ao mundo dos adultos. 
O boneco e a sua teatralização serviu como um eficiente instrumento de motivação intelectual 
acoplado a transmissão de conhecimento e educação. 

Segundo Amaral (1996, 171), “o teatro de bonecos tem uma relação direta com o pensamento 
animista infantil, tem todas as condições para satisfazer os anseios de transformações que a criança 
tem de tornar real os seus sonho de poder. Torna fantástico o mundo real”. 

Portanto, entendemos que a metodologia de construção de bonecos a partir de resíduos 
de garrafas PET, traz para os espaços educacionais a possibilidade não só do manejo da 
linguagem e novas possibilidades de construções de sentido, bem como, a possibilidade da 
criança de se enxergar como ser social. Ela participa das questões emergentes da sociedade e 
auxilia nos encaminhamentos e soluções possíveis apresentadas, por exemplo, pelo 
reaproveitamento de resíduos sólidos através de sua interação com o objeto. 

Constatamos que o processo de construção de bonecos com o reaproveitamento de resíduos 
plásticos tem a capacidade de impactar a construção do sujeito/criança, e vem demonstrando, ao 
longo destes anos de aplicação em workshops e oficinas, esta real transformação do personagem 
pensado num boneco construído. A facilidade do método possibilita ao agente confeccionar um 
boneco bem próximo ao idealizado por ele. O fato de poder construir seu boneco de acordo com a 
personagem pensada produz no agente uma sensação de realização transformada, a partir do 
conhecimento adquirido, em seu processo de aprendizagem. 
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EXPERIMENTANDO (EM) REDES 

Eduardo de Oliveira Belleza1 
Fernanda Cristina Martins Pestana2 

 
Ao invés do ser de razão, o humano  

é o ser de rede (non pas être de raison, être de 
réseau). 

Peter Pál Pelbart 
 
Realizar uma oficina é mobilizar-se em torno de um (vários) problema(s) e desejar 

experimentá-lo(s) em contaminação com outras pessoas, outros espaços, em desdobras de si 
como afirmação de outros possíveis. O problema que mobilizou este trabalho passa pelo 
entendimento do que são Redes: o que pode uma rede? Como podem fazer funcionar a Vida? 
O que criam? Quais outras versões podem reinventar/diferenciar as noções habituais? O que 
implica produzir conhecimentos, sensações e afetos em rede? Como tais pesquisas e 
pensamentos em rede se abrem à experimentação de um futuro e uma humanidade por vir?  

Tomados pelo encontro com o tema/problema, e com a vontade de fazê-lo proliferar 
sentidos vários, realizamos a oficina “Experimentando (em) redes: pesquisa, jornalismo 
científico e arte”, no Museu da Imagem e do Som de Campinas, durante os dias 25 e 29 de 
abril de 2014, com o objetivo de produzir encontros entre pessoas e objetos, palavras e 
imagens, linhas e sentidos outros, para que nos ajudassem a entender as potências das Redes 
na contemporaneidade. A oficina foi uma ação relacionada ao projeto de pesquisa “Mudanças 
climáticas em experimentos interativos: comunicação e cultura científica3” (CNPq 85/2013, 
processo No. 458257/2013-3), recentemente aprovado, com o intuito de investigar como as 
possíveis conexões entre arte e ciência podem criar outros modos de aproximação com as 
mudanças climáticas. Experimentar com a própria pesquisa, junto ao jornalismo científico, 
outros modos de lidar com um futuro incerto, cheio de previsões catastróficas que são 
reforçadas pelas grandes mídias, e que tendem a gerar na população a sensação da 
culpabilização ou da vitimização pelas transformações climáticas do mundo e suas 
consequências. 

Redes foi então o primeiro tema escolhido pelo projeto para mobilizar as criações da 
equipe. Nossas apostas para a oficina concentraram-se na criação de possibilidades entre a 
arte e a ciência para pensar essa temática, e tecer com ela modos de pensar e atuar na pesquisa 
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e na divulgação em torno das mudanças climáticas. Buscamos inspirações em artistas e 
autores para pensar como estímulos textuais, visuais, táteis e audiovisuais para a criação de 
um ambiente interativo, o que resultou na montagem de uma oficina/instalação/exposição.  

Tecer tramas, soltar os fios, costurar redes... Este foi o nosso convite ao público com o 
objetivo proliferar desdobramentos do tema, a partir de materiais como linhas, imagens das 
mudanças climáticas, culturas, mãos, palavras, tecidos, objetos, máquinas fotográficas e 
filmadoras. Uma vontade de criar, com estes materiais, intervenções no espaço do Museu na 
aposta da rede como potência de produzir conhecimentos/ sensações acerca das mudanças 
climáticas. 

 

 
 

Figura 1: Imagens da oficina Experimentando (em) redes, MIS-Campinas, 2014. Arquivo do Coletivo 
multiTÃO. 

 
Por que redes? 

 
Lidar com um mundo onde a Vida acontece não de forma organizada, linear, mas, ao 

acaso de conexões que ligam, desfazem, criam abertura para outros possíveis, é um modo de 
pensar que sugere modelos muito mais emaranhados, misturas, composições em mutação 
contínua (DELEUZE; GUATTARI, 1992). Buscar entender o que pode uma rede, na relação 
com as mudanças climáticas, frente as possíveis conexões que o tema nos permite, nos coloca 
diante da relação entre Rede e Vida. Peter Pál Pelbart em seus escritos acerca dos estudos de 
Fernand Deligny traça um pensamento que nos ajuda a perceber melhor esta relação:  
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O homem-que-somos descenderia menos dos macacos do que das aranhas: a 
gestualidade primeva que consiste em tecer uma rede, ou traça-la através de 
uma mão que não pertence a quem parece possuí-la, é de uma gratuidade que 
não se inscreve na dialética da comunicação ou da finalidade. Deligny 
contrapõe agir e fazer. Fazer é fruto da vontade dirigida [...] ao passo que 
agir, no sentido muito particular que lhe atribui o autor, é o gesto 
desinteressado, o movimento não representacional, sem intencionalidade, 
que consiste em tecer, traçar, pintar, no limite até mesmo escrever (...) 
(PELBART, 2013, p. 261).  

 
Ao propor a relação entre fazer e agir, o autor nos dá pistas para pensar processos que 

acontecem entre dois tipos (pelo menos) de conexões: as voluntárias, que são criadas com 
finalidades específicas – em nosso caso realizar uma oficina para movimentar percursos 
criativos em torno de um tema, que possam nos ajudar a pensar outros sentidos com os 
participantes – e, aquelas gestadas pelo acaso, não previstas, em devir, forças/fluxos que agem 
sobre as primeiras propondo variações, portanto, algo que nos convoca a agir, muito mais do 
que fazer. Agir como pensamento/ação que cria aberturas para um novo sem previsão. Neste 
processo, fazer e agir são funcionamentos distintos, mas que se misturam, como ação que 
comemora uma Vida que acontece no entre, como intersecção de ações dirigidas e outras 
acidentais, ambas realizando-se na rede de múltiplas conexões que vai sendo criada em torno 
de nossas experimentações. 

A oficina Experimentando (em) redes foi elaborada, portanto, com a proposta de uma 
ação coletiva – uma primeira rede que se cria no encontro com o outro –, em que a montagem 
do espaço foi pensada com a participação do Coletivo Fabulografias4 (FE, Unicamp), do 
Coletivo multiTÃO5 (Labjor, Unicamp), e dos alunos de mestrado da disciplina Arte, Ciência 
e Tecnologia6 (MDCC-Labjor-IEL, Unicamp). As imagens das mídias, trabalhadas pelo grupo 
multiTÂO, vieram a compor subversões das dadas noções das redes de comunicação, a partir 
de uma trama de imagens criada a fim de escapar às fixações da mídia sobre o futuro da 
humanidade. As fotografias produzidas pelo Coletivo Fabulografias e experimentadas em 
rede durante a oficina nos permitiram traçar aberturas ao diálogo cultural, à conexão com 
outros povos, no que lançam “Áfricas em ventos”, por entre imagens e redes. Contamos ainda 
com a participação do público do próprio Museu, um público imprevisto que se emaranha 
pelas linhas que ficaram soltas nas instalações em exposição, salientando o acontecimento da 
vida e do acaso, uma vez que a cada encontro há mudanças no percurso, há a criação do novo, 
do inesperado: forças e devires que deixam vestígios nos objetos em exposição – tramam 
conosco “o que pode uma rede”.  

                                                           
4Coordenado por Profa. Dra. Alik Wunder , Faculdade de Educação (FE), da Unicamp. 
5Coordenado por Profa. Dra. Susana Dias (Unicamp) e Profa. Dra. Elenise Andrade (Uefs). 
6 Disciplina fdo programa de Mestrado em Divulgação Científica e Cultural (MDCC), do Labjor-IEL, Unicamp. 
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É com esses encontros e estímulos – de materiais, imagens, palavras e sons em 
exposição – que buscamos desenhar por uma oficina/instalação noções de redes que nos 
permitam fazer conexões distintas com as mudanças climáticas, ações que possibilitem o 
traçado percursos criativos para lidar com as previsões do futuro, abrir linhas outras pelas 
quais a divulgação científica e a pesquisa possam se desdobrar. 

 

 
 

Figura 2: Imagens das instalações montadas durante a oficina Experimentando (em) redes, MIS-Campinas, 2014. 
Arquivo do Coletivo multiTÃO. 

 
O vídeo como intercessor de pensamentos  

 
O vídeo7 que se apresenta é uma experimentação com algumas linhas criadas na 

rede/oficina. É, portanto, mais uma linha que emerge do emaranhado de criações, desfiando-
se em questões entre o clima e a produção audiovisual. Nossa proposição é a de um vídeo 
como intercessor de outros sentidos que podem se desdobrar quando pensamos em redes e 
mudanças climáticas.  

A proposta, tanto na captura das imagens como na edição, foi tentar lidar com teias, 
linhas, objetos, palavras, imagens, e, também, com vídeos da grande mídia onde a relação 
homem-natureza estivesse atravessada pela ideia de negociação. A relação entre os termos 
cria frágeis conexões, nos anima que assim o seja: por exemplo, a da aranha que tece e a de 
um humano que se lança na tentativa de encarar a enchente, entre ambas as imagens há uma 
sensação de aposta, de um futuro incerto, de uma tentativa que não se sabe ao certo no que vai 
dar. Tomar a relação homem-natureza pela noção de risco, como uma aposta, bem como uma 

                                                           
7Link do vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=DBDS4A8b3rs>. 
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teia que não cessa de ser tecida. O que é possível criar com o imprevisível? Pelbart (2013), 
sobre a aranha, menciona: 

 
A aranha, quando começa sua teia, precisa estender o primeiro fio, e seu 
recurso é uma espécie de pequena vela, um paraquedas de seda que, com um 
vento, há de se encarregar de estender o primeiro fio assim que ele grudar 
em algum ponto – essa engenhosidade nos deixa assombrados (…) 
(PELBART, 265, 2013). 

 
Porém, ao invés de nos determos em apontar ao leitor as conexões que do vídeo nos 

sugerem problemas, deixemos que elas possam vir como vier, ou seja, que existam 
singularizadas entre o espectador e a obra, livre de muitas prévias que possam vincular o 
olhar.  
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ENCONTRO MARGINAIS: PALHAÇO. PESQUISADOR. 
SUSTENTABILIDADE. 

Eduardo Silveira1 
 

Sou um palhaço, e coleciono instantes 
Heinrich Böll 

 
Pesquisador 

 
Esta é a narrativa do nascimento de um palhaço e de seu encontro com a 

sustentabilidade. Esse não é um palhaço qualquer, como o personagem caricato e 
extravagante que suja o rosto com um punhado de tinta e tem a necessidade de fazer gracejos 
já definidos e mecânicos, mas sim o palhaço enquanto um ser inacabado em constante 
suspensão, reticências.... Que professa sempre uma lógica própria e única. Que através da 
improvisação se descobre outro a cada instante na relação com seu corpo, com o outro e com 
o mundo. Ele não tem posicionamentos definitivos, vontades cristalizadas, escolhas 
condicionadas. Ele é a pureza do instante que está no presente e entrega-se, plenamente. Tudo 
e nada. Risco e erro. Paisagem aberta. Acontecimento. Potência. Invenção. 

Esse palhaço, cujo nome é Verde Gaia Filho, nasceu com o objetivo de participar do 
Programa de Formação de Educadores Ambientais (PFEA)2 de 2012 a partir da vontade de 
operar a noção da sustentabilidade de outra maneira que não pela lógica da maioridade. Ana 
Godoy, em seu livro “A Menor das Ecologias” discute os conceitos de maior e menor 
amparando-se em Deleuze, Guattari e Nietzsche. Ela sugere que a ecologia, ao se mostrar tão 
territorializada, com princípios e práticas já dadas, formadas, calculadas, provadas e 
previsíveis, constitui-se como um modelo maior, cujo discurso é, simultaneamente: 

 
[...], o vaticínio de uma catástrofe que obriga a se aceitar e adotar um certo 
tipo de comportamento e pensamento, e a revelar o desastre que seria não 
fazê-lo. Fixa-se a distância que separa a vida do pensamento em nome da 
conservação daquelas possibilidades de vida e daqueles modos de existência 
que correspondem a este interesse (GODOY, 2008, p.76). 

 
Da mesma forma poderia se pensar em uma sustentabilidade maior presente naquilo que 

se convencionou chamar de “comportamento verde”. Ela se expressa em ações, pensamentos 
e propostas que se utilizam do discurso maior sobre a sustentabilidade para prescrever 

                                                           
1 Ator profissional, palhaço, biólogo, mestre e doutorando em Educação; IFSC; Florianópolis, SC. E-mail: 
eduardosilveira@ifsc.edu.br 
2 O PFEA é uma das ações realizados pelo Centro de Divulgação Ambiental (CDA) em Itá, SC. O centro foi 
criado para promover atividades de educação ambiental e divulgar os programas ambientais da Usina 
Hidrelétrica Itá, SC. Cf. http://pfea.blogspot.com.br 
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comportamentos pretensamente sustentáveis, mas que permitam a conservação de 
possibilidades de vida e existência com base em interesses específicos e questionáveis. Este é 
o caso, por exemplo, da notícia cuja leitura está na base do nascimento de Verde Gaia Filho. 
Publicada na revista Istoé e intitulada “Em Verdes Mares”: 

 
Coube ao porta-aviões USS Nimitz ser o primeiro navio da “Grande Frota 
Verde”, pacote de metas americanas para cortar o uso de petróleo por 
equipamentos militares até 2020. Ele se desloca pelo Oceano Pacífico até 
agosto movido a algas e diesel comum. Já os helicópteros, jatos e naves de 
apoio adotam o bioquerosene, com óleo de cozinha usado. (MENEZES, 
2012) 

 
Como pode uma frota militar, cuja principal função é a guerra, a dominação e a 

manutenção de uma soberania mundial baseada na coação, ser considerado algo sustentável?  
Somente a partir do momento em que a sustentabilidade torna-se uma noção 

completamente abarrotada de palavras imperativas e universalizantes. Definindo margens 
precisas, comportamentos automatizados e desejáveis, em um processo convulsivo e 
pasteurizado de esverdeamento. Torna-se maior.  

O que ainda há para se dizer ou fazer a partir da leitura de uma notícia como essa 
quando se identifica toda a lógica molar agindo nos discursos dessa sustentabilidade maior 
que se multiplica pelos espaços de vida, inserindo-se nos corpos, nas ações cotidianas, nas 
práticas pedagógicas, em nossa relação com o mundo? 

 
Palhaço 

 
Eis que balançando ingenuamente seu corpo, surge Verde Gaia Filho. A partir do 

encontro do pesquisador com a notícia pela arte (um intenso processo criativo baseado em 
improvisação, jogos e exercícios corporais) nasce o palhaço no espetáculo “As incríveis ideias 
revolucionárias do revolucionário Palhaço Verde Gaia Filho”.  

Verde Gaia Filho nasce vestindo calças vermelhas, camisa verde e preta com motivos 
florais, uma sandália de tiras feita de couro, que recobre as meias pretas. O rosto pintado de 
um verde intenso e o típico nariz vermelho – a menor máscara do mundo – cobrindo seu ser. 
Ele traz consigo uma sacola sustentável, feita de algodão-cru. Dentro dela, inúmeros 
apetrechos evidenciam a lógica peculiar do palhaço. São eles que, aos poucos, vão dando vida 
a Verde Gaia Filho que se apresenta como um revolucionário verde, cujo objetivo é trazer à 
tona as cinco respostas verdes para a salvação do planeta que ele coletou em suas andanças 
pelo mundo a partir do encontro com mestres, xamãs, intelectuais, cientistas, etc, etc... A cada 
objeto que sai da sacola sustentável, cai um pouco mais a convicção de que realmente ele é 
quem diz ser e mais vai aparecendo a contradição que se enraíza em seu discurso 
ingenuamente inflamado. A cada objeto que sai da sacola, Verde Gaia Filho apresenta um 
pouco do seu fracasso, desnuda sua condição contraditória e explicita sua desconcertante 
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capacidade de não saber, de errar. E quanto prazer ele sente nessa condição... Já que essa 
inépcia que todos veem é o máximo que ele tem a oferecer, ela envolve todo seu ser. 

Mal sabe ele que a legitimidade com que exerce seu fracasso é uma arma poderosa, pois 
nela se instala a potência e intensidade do desconhecido: o outro. É a partir da confusão, 
torcendo conceitos, suspendendo definições e despindo contradições que, aos poucos, em um 
espetáculo de quarenta minutos, Verde Gaia Filho torna-se um marginal. Um borrador das 
precisas margens que a sustentabilidade maior insiste em grafar. Isso porque, ao ser palhaço, 
ele se constitui como multiplicidade, nunca cessa de tornar-se outro. Está em constante devir.  

 
O palhaço não tem rótulos, ele não é necessariamente ‘puro’, anjo ou 
demônio, masculino ou feminino [...]; não podemos querer enquadrar o 
palhaço. Ele tem a mesma capacidade de ser e se transformar que a criança 
possui sem, no entanto, ser infantilóide. Ele é tudo e nada. O tudo, que num 
momento de pausa para o olhar o público [...], vira nada (PUCETTI, 2009, 
p.121). 

 
E é justamente essa lógica que permite a Verde Gaia Filho incitar outra 

sustentabilidade. Uma sustentabilidade em experimentação, variante. Portanto, aberta e 
confusa. Montada a partir de pequenas peças brincantes, oriundas de “agitações moleculares 
que subsistem nas formas majoritárias” (GODOY, 2008, p.60) e nas quais se entrevê outras 
possíveis histórias. Histórias que não pretendem um significado, mas um jogo que pressupõe 
inúmeras e contínuas possibilidades. Entradas, saídas, desvios. Uma sustentabilidade que se 
aproxima do que Ana Godoy (2008, p.61) propõe como ecologia menor: “Uma ecologia 
menor não ‘retoma’ a palavra, a fala ou a comunicação, mas cria um interruptor, isto é, uma 
reticência, uma suspensão do sentido que escapa ao controle, arruinando o gozo pacífico da 
comunicação, da representação e da significação”. 

Essa sustentabilidade não se propõe a responder, a definir posicionamentos desejáveis, 
mas sim a suspender o cansaço do excesso. Planar pelo que se convencionou chamar de verde 
e brincar com isso através da potência da arte, pois se a sustentabilidade maior é capaz de 
restringir a vida impondo limites e margens precisas, somente a arte é capaz de traçar linhas 
de vida e, com isso, propiciar uma fabulação criadora que faz emergir a luta da vida contra 
aquilo que a ameaça, a faz medíocre e ressentida, pacificada e domesticada (GODOY, 2008, 
p. 84) 

Assim, Verde Gaia Filho, ao fabular a sustentabilidade do auge de sua ingênua 
marginalidade, torna-a, inevitavelmente, menor: “a potência minoritária provém do que ela 
souber inventar, silenciar e, assim, dos ruídos que fizer proliferar, ‘vacúolos de solidão e 
silêncio a partir dos quis se teria, enfim, algo a dizer’” (GODOY, 2008, p.61).  
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Figura 01: cartaz de divulgação do espetáculo. Arquivo pessoal. 
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A UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO ESCOLAR DE CRIANÇAS 
COM IDADE DE 04 E 05 ANOS: UMA META, VÁRIOS DESAFIOS 

Edugas Lourenço Costa1 
Carmem Lúcia Albrecht Silveira2  

Maríndia Catto Maito3  
 
O Plano Nacional de Educação -PNE para o decênio 2011/2020 instituído pelo Projeto 

de Lei nº 8.530 de 2010, apresenta em sua elaboração uma serie de metas e estratégias a 
serem implementadas em resposta às problemáticas que historicamente acometem o ensino 
público brasileiro. Suas definições delineiam possibilidades que, teoricamente, remetem ao 
desenvolvimento da educação oferecida na escola pública em uma perspectiva de qualidade e 
maior abrangência. 

Ainda em tramitação no Congresso Nacional o PNE decenal 2011-2020, traz consigo 
expectativas e desafios concernentes à sua a aplicabilidade junto aos entes da federação. Em 
um recorte aos municípios acentuam-se tais desafios, a medida que a proposição de 
universalização impacta diretamente no financiamento da educação sob responsabilidade dos 
Sistemas de Ensino.  

A Meta Um do PNE 2011/2020 tem como caput “universalizar, até 2016, o atendimento 
escolar da população de 4 e 5 anos, e ampliar, até 2020, a oferta de educação infantil de forma 
a atender a 50% da população de até 3 anos”. Abarcam-se nessa proposta grandes desafios 
que colocam União, Estados, e Municípios em vias de enfrentamento de uma realidade que, 
para ser transformada carece de ações para além de instituições.  

A luz do artigo 211 da Constituição Federal de 1998, fica estabelecido regime de 
colaboração entre os Entes Federados, no tocante a apoio técnico e financeiro para que os 
municípios consigam manter e desenvolver seus sistemas (BRASIL, 2013). Nesse sentido, as 
atribuições de autonomia conferida aos municípios encontram respaldo e apoio para 
desenvolver dentre outras funções, uma educação de qualidade através de um sistema local.  

Os Sistemas Municipais de Ensino são criados a partir da premissa de aproximação, 
autonomia e gestão, teoricamente “mais dinâmica”. Nesse sentido, estudos de Luci e Sari, 
apontam que  

 
“a organização do Sistema Municipal de Ensino é uma das tarefas mais 
importantes e complexas com que se defrontam o poder público municipal e 
os cidadãos de cada localidade brasileira, na vigência do Plano Decenal de 
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Educação para Todos. Será, cremos, imprescindível para que seja 
estabelecida uma estrutura institucional que permita a adequada articulação 
com a União e o estado, no sentido de cumprir as prioritárias, mas não 
exclusivas, responsabilidades do município na oferta do ensino fundamental 
e da educação inicial.” (LUCI E SARI 1993, pág.47). 

 
Conforme Sarmento (2005, pág.11), as atribuições de responsabilidades e demandas 

cada vez mais crescentes trouxeram também aos municípios “inchaço da maquina 
administrativa”, figurando como um dos problemas centrais que boa parte destes têm 
enfrentado no tocante ao equilíbrio de suas contas (receitas e despesas), fato que reverbera na 
capacidade de custear, dentre outras coisas, seus respectivos sistemas de ensino.  

Não obstante, a Confederação Nacional dos Municípios – CNM, apresenta dados que 
indicam a insuficiência dos recursos repassados pela União para o financiamento da educação 
infantil, (AGÊNCIA CMN, 2013). Tal agência destaca que a manutenção dos 
estabelecimentos e o gasto com os recursos humanos necessários, figuram como uma das 
dificuldades centrais do processo de custeio do ensino de zero aos 5 anos.  

O enfretamento dessa problemática sugere uma revisita às concepções de investimento 
por aluno, considerando que os valores relativos ao Custo Aluno Qualidade Inicial – CAQi, 
repassados pelo FUNDEB, conforme dados da CNM (2013), estaria defasado em relação ao 
valor efetivamente gasto. Ou seja, existem dois entendimentos acerca dos valores do CAQi, 
por um lado a base de calculo utilizada pelo FUNDEB parte do entendimento de que o custo 
anual por aluno gira em torno de R$ 2.725, por outro lado há um consenso tanto no Conselho 
Nacional de Educação – CNE, quanto em dados apontados pela CNM, que os valores 
efetivamente gastos por aluno abarcam custos superiores a R$ 8.200.  

Conforme Bassi, (2010, pág. 5) os recursos repassados pela União são insuficientes, 
fato que é agravado pelas especificidades de cada região, cujas características podem 
potencializar tal discrepância. Esse fato remete a um repensar sobre os repasses oriundos da 
União, seus reais alcances e aplicabilidades práticas. Grosso modo, é preciso refletir acerca da 
origem, destino e o alcance dos recursos que vem sendo repassados pela União. 

O movimento aqui proposto é levantar discussões não apenas sobre a problemática em 
tela, mas, sobretudo desencadear reflexões que remetam a posicionamentos e 
consequentemente ações e enfrentamentos. Fato que sugere um “rearranjo político” - no 
sentido de chamar os sujeitos a fazer parte do processo, desconstituindo a ideia de que a 
política é algo que ocorre descolada da vida cotidiana e que a “soluções para os problemas” 
surgem exclusivamente de “especialistas”.  

Não obstante, estudos de Stephen J. Ball, apontam a necessidade de superação do 
“isolamento teórico” e inclusão das “pessoas nas políticas”(2011. Pg 41). Dois aspectos 
podem ser verificados a partir das proposições de Ball. Superar o isolamento teórico implica 
na necessidade das produções científicas extrapolarem a academia, reverberando na 
comunidade, como também ajudar na proposição ações de tangíveis no tocante a legislação. 
Incluir os sujeitos nas políticas perpassa pelo entendimento de potencializar a ação das 
políticas na vida prática dos sujeitos. Fatos que remetem a necessidade de ressignificar 
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aspectos de participação enquanto ferramenta de democratização e consequentemente 
qualquer processo de universalização de direitos ou acessos.  

Entender esse processo enquanto um desafio pressupõe analisar alguns dados que 
podem influenciar na consecução da universalização proposta pela Meta Um do PNE. Alguns 
índices precisam ser considerados para a proposição de objetivos minimamente tangíveis. Em 
breve analise do cenário nacional, por exemplo, conforme dados do IBGE apontam que 
1.154.572 crianças de 4 e 5 anos ainda estavam fora da escola em 2010. Não se pode deixar 
de considerar que os números são expressivos e remetem a desafios e ações efetivas. Nesse 
sentido universalizar o acesso escolar às crianças a partir da faixa etária de 4 anos perpassa 
pelo enfrentamento de problemáticas históricas que acometem a escola pública. Não obstante, 
as deliberações do Fórum Nacional de Educação apontam que  

 
“[...]o grande desafio na educação infantil é universalizar o atendimento da 
pré-escola, para atender quase 20% das crianças de 04 e 05 anos que ainda 
não estão em instituições educativas no setor público por meio do regime de 
colaboração. Além disso, torna-se imperativo ampliar significativamente a 
oferta de vagas de creches (de 0 a 3 anos), para atender a toda a população 
que demanda esse atendimento”. (2013. Pg 37). 

 
Os desafios remetem a uma serie de medidas. A consecução do que propõe a nova 

legislação educacional perpassa pela participação e por ações conjuntas dos diferentes 
segmentos sociais nas tomadas de decisões, considerando que a ampliação do aporte 
financeiro repassado aos respectivos entes federados, como também a observância de aspectos 
do CAQi, e fundamentalmente sua viabilização respaldada no Plano Nacional de Educação, 
conforme reivindicações da CONAE (2014), figura como um forte aceno à possibilidade da 
universalização proposta. 

O enfrentamento dos desafios que se apresentam em face da universalização do acesso a pré-
escola remetem a participação e comprometimento de todos, com suas respectivas 
responsabilidades, envolvendo tanto os Entes Federados, quanto os demais segmentos da sociedade.  

Nesse sentido a ampliação de ações conjuntas, que ajudem a pensar, propor e 
desenvolver possibilidades, tanto de mobilização de recursos que dêm vazão às respectivas 
demandas emergidas das diretrizes e metas propostas pela legislação educacional, quanto o 
desenvolvimento da participação dos sujeitos nesse processo, figuram como aspectos centrais, 
considerando que, independentemente de instituições e leis a “chave” para enfrentamento de 
uma problemática perpassa pela ação dos sujeitos.  

 
Referências  
 
AZEVEDO, Dálete de Cássia Bilac de .SILVA,Lourene Mariano da. ABREU, Mariza 
Vasques de. BARBOSA, Selma Maquiné. Educação: O planejamento da Educação no 
Município. – Brasília: CNM, 2012 
 



A UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO ESCOLAR DE CRIANÇAS COM IDADE DE 04 E 05... 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 1069 

BALL, Stephen J. MAINARDES, Jefferson. (organizadores). Políticas educacionais: questões 
e dilemas. São Paulo: Cortez, 2011. 
 
BASSI, Marcos Edgar.Financiamento da educação infantil em seis capitais brasileiras. 2010. 
Disponível em < http://www.scielo.br/pdf/cp/v41n142/v41n142a07.pdf> consulta em 
dezembro de 2013. 
 
BRASIL. Constituição Federal Da República de 1988. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Consulta em 
novembro de 2013. 
 
__________ Lei nº 9.394 de 1996. LDBN. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm> Consulta em outubro/novembro de 2013. 
 
__________Ministério Da Educação. Fundo Nacional De Desenvolvimento Da 
Educação.Resolução/CD/FNDE Nº 006 de 24 De abril de 2007. Disponível em < 
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/resolucao_n6_240407_proinfancia_medida18.pdf.pdf> 
 
__________MEC. Relatório do Conselho Nacional de Educação, 2010. Disponível em 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=866&id=15519&option=com_content&view=article 
 
__________IBGE. Senso Educação 2010. Disponível em 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/educacao_e_deslocamento/> 
 
__________ Ministério da Educação. Fórum Nacional de Educação (organizador). Educação 
brasileira: indicadores e desafios: documentos de consulta. FNE. Brasília. 2013. Disponível em 
< http://conae2014.mec.gov.br/images/pdf/educacao_brasileira_indicadores_e_desafios.pdf> 
 
Confederação Nacional de Municípios – CNM. Educação: O planejamento da Educação no 
Município. – Coletânea Gestão Pública Municipal. Volume 5.Brasília: CNM, 2013. 
 
LIMA, Idelsuite de Sousa. Espaço do Currículo, (v.5, n.1, pp.346-353, Junho a Dezembro de 
2012). Resenha do livro ‘Políticas educacionais: questões e dilemas’, organizado por Stephen 
J. Ball e Jefferson Mainardes São Paulo: Cortez, 2011. 
 
LUCE, Maria Beatriz Moreira. SARI Marisa Timm. A Educação para todos exige uma nova éticade 
de gestão: Participação E Co-Responsabilidade. In. Em Aberto, Brasília, ano 13, n.59, jul./set. 1993. 
  
SARMENTO, Diva Chaves. Criação dos sistemas municipais de ensino. 2005. Dispoível em 
< http://www.scielo.br/pdf/es/v26n93/27285.pdf > Consulta em dezembro de 2013. 

http://www.scielo.br/pdf/cp/v41n142/v41n142a07.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/resolucao_n6_240407_proinfancia_medida18.pdf.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=866&id=15519&option=com_content&view=article
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/educacao_e_deslocamento/
http://conae2014.mec.gov.br/images/pdf/educacao_brasileira_indicadores_e_desafios.pdf
http://www.scielo.br/pdf/es/v26n93/27285.pdf


 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 1070 

PROJETOS DIDÁTICOS EM SALAS DE ALFABETIZAÇÃO: DESAFIOS DA 
TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA 

Elaine Cristina Rodrigues Gomes Vidal1 
 

Optar por um projeto didático como forma de 
organização das situações de ensino pressupõe um 

tempo de leitura e escrita que se configure como uma 
alternativa à usual fragmentação dos saberes a 

serem ensinados. A sustentação de um projeto 
durante certo tempo é garantida não só pelo que o 

professor precisa ensinar aos alunos (propósitos 
didáticos), mas também por uma tarefa que constitui 

um desafio a ser resolvido no curto prazo para os 
pequenos (propósitos comunicativos).  

Emília Ferreiro 
 
O ensino da leitura e da escrita na escola enfrenta, atualmente, grandes desafios. Desde 

a década de 60, muitos têm sido os aportes teóricos que chegaram ao Brasil promovendo uma 
mudança de ótica nas questões relacionadas ao ensino da língua escrita na escola. Vivemos, 
portanto, um momento oportuno para a revisão das práticas alfabetizadoras. 

É primordial que a escola contemporânea, para cumprir sua função de formar leitores e 
escritores, reveja as práticas de linguagem que ocorrem dentro dela. Ao pensar sobre as 
propostas de produção textual, por exemplo, é necessário ter em mente que escrever para 
aprender a escrever é muito diferente de escrever para comunicar algo a alguém. 

Não afirmamos, com isso, que a escola deva se eximir de sua função de ensinar. Muito 
pelo contrário, a instituição escolar é responsável por esta tarefa, e não deve abrir mão dela. 
Entretanto, se por um lado a escola não pode abrir mão do ensino, por outro, não pode 
descaracterizar a escrita enquanto objeto sociocultural – fato que ocorre comumente nas 
práticas tipicamente escolares de produção escrita. E, assim, a escola se vê diante de um 
paradoxo: 

 
[...] se a escola ensina a ler e escrever com o único propósito de que os 
alunos aprendam a fazê-lo, eles não aprenderão a ler e escrever para cumprir 
outras finalidades (essas que a leitura e a escrita cumprem na vida social); se 
a escola abandona os propósitos didáticos e assume os da prática social, 
estará abandonando ao mesmo tempo sua função ensinante. (LERNER, 
2002, p. 19-20). 

 

                                                           
1 Mestranda na linha de pesquisa Linguagem e Educação; Faculdade de Educação- Universidade de São Paulo 
(FEUSP); São Paulo: SP; E-mail: elainecrgvidal@usp.br 
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Uma das principais diretrizes para a solução deste conflito é articular os propósitos 
didáticos (objetivos de ensino que o professor traz) aos propósitos comunicativos (objetivos 
reais e concretos de comunicar algo a alguém, que os alunos devem ter em mente, ao 
produzirem um texto). Em outras palavras, é preciso criar um contexto de produção que 
permita aos alunos interagirem com a língua escrita de forma dialógica, assumindo os 
comportamentos escritores que são normalmente assumidos por aqueles que escrevem no 
cotidiano extraescolar. Recorrendo mais uma vez a Lerner (2002), vemos os projetos 
didáticos como uma boa alternativa para esta conciliação entre propósitos didáticos e 
propósitos comunicativos: 

  
[...] cada situação de leitura responderá a um duplo propósito. Por um lado, 
um propósito didático: ensinar certos conteúdos constitutivos da prática 
social da leitura, com o objetivo de que o aluno possa reutilizá-los no futuro, 
em situações não-didáticas. Por outro lado, um propósito comunicativo 
relevante desde a perspectiva atual do aluno. [...] No caso da leitura (e da 
escrita), os projetos de interpretação-produção organizados para cumprir 
uma finalidade específica – vinculada em geral à elaboração de um produto 
tangível -, [...] parecem cumprir com as condições necessárias para dar 
sentido à leitura. (LERNER, 2002, p.80) 

 
Como uma prática relativamente incorporada às estratégias docentes, a implementação 

dos projetos didáticos pode sofrer diferentes interferências. Em pesquisa anterior (VIDAL, 
2014), constatamos que a concepção de projetos didáticos dos professores pesquisados 
apoiava-se em uma profusão de aportes teóricos, com diferentes níveis de apropriação.  

Procuramos agora, na presente investigação (pesquisa de mestrado em desenvolvimento 
na FEUSP), demonstrar o modo como os projetos didáticos ocorrem em sala de aula, 
esperando, assim, poder contribuir para uma melhor compreensão sobre a relação entre a 
teoria e as práticas de ensino, os mecanismos de transposição didática e os desafios de 
transformação da escola.  

Partindo de uma concepção de aprendizagem construtivista; de um modelo de ensino 
por resolução de problemas; e de uma concepção de linguagem interacionista e dialógica, 
propomos como problema a seguinte questão: Em função do que concebem, e da sua 
intencionalidade, como os professores sujeitos da pesquisa concretizam os projetos didáticos 
em suas salas de aula? 

A partir do conceito da triangulação didática (Chevallard, 1991), constatamos que, em 
uma perspectiva epistemológica, os três integrantes do sistema didático seriam: o saber/objeto 
de ensino; o aluno e seus modos de aprender; o professor e sua ação de ensinar. Pensar na 
ação didática significa pensar nas relações que se estabelecem entre estes três pontos. 
Optamos por organizar os eixos de investigação desta pesquisa em torno do tripé que compõe 
a triangulação didática. Assim, estabelecemos como eixos de análise as concepções, 
intencionalidades e práticas dos professores sujeitos da pesquisa, a partir de três focos de 
abordagem: o aluno (sujeito) e seus processos de aprendizagem; a linguagem como objeto de 
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ensino e a didática dos projetos. O quadro abaixo sintetiza a organização desta proposta de 
estudo: 

 
 Eixos de análise Sujeito e 

aprendizagem 
A escrita como 

objeto de ensino 
Didática dos 

projetos de ensino 
 Concepção Como o professor 

concebe que seu 
aluno aprende? 

Qual a concepção de 
língua escrita do 
professor? 

Como o professor 
concebe os projetos 
didáticos? 
 

 Intencionalidade Que razão ou 
propósito 
comunicativo o 
professor lança ao 
aluno para 
ler/escrever? 

Que modalidades de 
língua são 
planejadas no 
projeto didático? 
(Fala-escuta/leitura-
escrita) 

Que objetivos 
(propósitos 
didáticos) norteiam a 
ação do professor no 
planejamento dos 
projetos didáticos? 

 Prática 
 

Quais são os 
desafios linguísticos 
propostos aos 
alunos? 

 

Como a língua 
aparece durante os 
projetos didáticos: 
modalidades, 
funções, gêneros e 
suportes 

Como o professor 
organiza, durante os 
projetos didáticos: 
a) a mobilização de 
conhecimentos 
prévios dos alunos, 
em torno do 
conteúdo trabalhado 
no projeto didático; 
b) o acesso à 
informação na sala 
de aula 

   
Com o campo de investigação delimitado, definimos o objetivo geral desta pesquisa: 

compreender como o trânsito entre conceber, planejar e executar subsidia a construção da 
prática pedagógica de projetos didáticos.  

O estudo está sendo realizado com três professores (do 1º, 2º e 3º anos do Ensino 
Fundamental) da rede municipal de ensino de Cubatão/SP. Os instrumentos de coleta de 
dados são: entrevistas semiestruturadas; análise dos planejamentos dos projetos didáticos 
destes professores; observação da sala de aula. 

   
Análise parcial dos dados 

 
Através das entrevistas, constatamos um amálgama nem sempre coerente entre teorias 

diversas subsidiando as concepções docentes. Os professores mesclam suas convicções 
pessoais às respostas “politicamente corretas” e, desta forma, realizam afirmações 
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contraditórias entre si. Ao explicitar suas concepções de aprendizagem, mesclam elementos 
oriundos de concepções inatistas, empiristas e construtivistas, por exemplo. 

Com relação à linguagem escrita, sua concepção também é híbrida: veem-na como um 
sistema de transcrição da fala, mas reconhecem seu caráter dialógico, isto é, como recurso de 
comunicação social. 

E, finalmente, com relação aos projetos didáticos, a tradição que o termo projeto 
carrega fica evidente. Os professores pouco mencionam a articulação entre propósitos 
didáticos e comunicativos, base fundamental da formulação deste conceito segundo Lerner 
(2002), mas trazem arraigadas crenças originárias de outras teorias de projetos, tais como a 
necessidade de interdisciplinaridade e o interesse das crianças como ponto de partida para 
definição do tema a ser estudado. 

Analisando-se os planejamentos, porém, vemos que, mesmo sem uma concepção teórica 
clara, os professores conseguem, de certa maneira, colocar em prática a proposta elaborada 
por Lerner (2002) ao propor os projetos. Nos três planejamentos fica explícito o produto final 
a ser elaborado, como um desafio linguístico para os alunos. As quatro modalidades da língua 
são contempladas ao longo das etapas previstas no projeto, porém, a modalidade que sem 
dúvida predomina é a escrita – possivelmente porque os três produtos finais se constroem a 
partir dela. Com relação aos propósitos didáticos, uma confusão fica evidente: apesar dos 
projetos didáticos serem, reconhecidamente, uma modalidade de ensino da língua, e de seu 
foco ser o aprimoramento da linguagem, nos planejamentos mesclam-se objetivos ligados aos 
conteúdos linguísticos dos projetos e objetivos ligados aos conteúdos temáticos dos mesmos. 

Como as observações de aula ainda não foram concluídas, não é possível tecer análises 
sobre esse plano da coleta. No entanto, sabemos que ele será primordial para a efetiva 
compreensão da transposição didática, isto é, do modo como os professores transitam entre os 
conhecimentos sobre projetos e as suas possibilidades de implementação. Ainda que 
inconcluso, o estudo já aponta para a complexidade das relações entre a teoria e a prática e 
promete contribuições para os debates educacionais. 
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O PROCESSO DE PRODUÇÃO DE TEXTOS NO CONTEXTO DO TEMA DE 
PESQUISA 

Elaine Santana de Oliveira1 
 
Cotidianamente somos envolvidos em situações nas quais necessitamos escrever. Por 

vezes são bilhetes, listas, recados. Em outras situações, são comentários em redes sociais ou 
lembretes para nós mesmos. Ou ainda, registramos nossas experiências e sentimentos em 
diários ou agendas, compartilhamos e-mails. Vê-se, assim, que a produção de textos é uma 
prática social de linguagem.  

Nessa perspectiva, as atividades de produção de texto propostas na escola devem 
possibilitar o uso da escrita atendendo a diferentes funções. Para tanto, as crianças precisam 
ser desafiadas a conquistar cada vez mais autonomia em suas produções escritas. Dessa 
forma, o ensino não se restringe à apresentação de definições, mas à organização de situações 
didáticas que possibilitem a aprendizagem não apenas de conceitos, mas também de 
procedimentos e atitudes.  

Nesse sentido, o papel do professor é muito relevante, pois a ele cabe a responsabilidade 
de organizar de modo sistemático e intencional as intervenções necessárias que promovam o 
desenvolvimento de comportamentos leitores e escritores pelos alunos.  

O presente texto constitui o registro reflexivo de uma prática pedagógica, apresentando 
atividades propostas para crianças do 2ºano do Ensino Fundamental, no Núcleo de Educação 
da Infância – NEI / CAp/UFRN com o objetivo de criar oportunidades para a escrita de textos 
considerando o gênero, os objetivos da produção, os interlocutores potenciais e utilizando 
recursos discursivos e linguísticos que deem ao texto organização, coerência, coesão, clareza 
e unidade. O processo de produção de textos foi desenvolvido no contexto do Tema de 
Pesquisa2 “O cachorro é, sem dúvida, o melhor amigo do homem”. Essa abordagem 
metodológica adotada pela escola permite articular o que se sabe, o que se deseja conhecer e 
como podemos aplicar o que sabemos sobre determinada temática.  

De acordo com RÊGO, o tema de pesquisa se organiza em três momentos pedagógicos 
que “configuram-se de forma imbricada, na medida em que cada momento relaciona-se com 
os demais pelo próprio caráter de movimento da metodologia” (1999, p.65). No primeiro 
momento, denominado de estudo da realidade (ER), caracteriza-se pelo levantamento do 
que as crianças já conhecem acerca do assunto e das questões que interessam ser investigadas. 
A seguir temos a organização do conhecimento (OC), nele ocorre a “busca das 
informações/conhecimentos construídos historicamente pelo homem” (RÊGO, 1999, p.70) 
que podem responder às questões iniciais. No terceiro momento, aponta para a necessidade de 

                                                           
1 Mestranda; Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Natal, RN. E-mail: elainesonei@hotmail.com 
2 O tema de pesquisa é a abordagem metodológica adotada pela escola. Foi sistematizado por Rêgo (1999) e 
fundamenta-se nos princípios do tema gerador de Paulo Freire. 
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organizar a aplicação do conhecimento (AC), voltando às questões iniciais para uma 
retomada dos ‘por quês’ que motivaram os estudos e garantindo-lhe um fechamento.  

Nesse contexto, iniciamos o estudo sobre cães com atividades visando à para produção 
de texto que se constitui como objeto desse relato. 

 
Contextos significativos para produção de textos 

 
A primeira proposta de produção escrita pelas crianças ocorreu depois de fazermos um 

levantamento sobre a diversidade de raças caninas. Elas foram solicitadas a produzir um texto, 
descrevendo-se como um cão de raça para que os colegas adivinhassem qual raça foi 
escolhida a partir das características apresentadas no texto.  

 

 
 

Texto produzido por uma criança 
Fonte: Arquivo da professora. 

 
A proposta seguinte consistia em produzir um texto narrativo contando uma história 

sobre cachorro, pois percebemos que durante as rodas de conversas, alguém sempre tinha uma 
história para contar.  

E, no exemplo a seguir, as crianças escreveram sobre a experiência de receber a 
cadelinha Cometa em nossa sala. Uma das crianças e sua mãe trouxeram uma pequena beagle 
no fechamento do tema de pesquisa.  
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Texto produzido por uma criança 
Fonte: Arquivo da professora. 

 
Para realização dessas atividades, apresentamos e discutimos roteiros a fim de orientar 

as produções dos alunos. 
Nessa dinâmica, além da escrita dos textos individuais propomos situações de escrita 

coletiva, pois esta se constitui como uma oportunidade das crianças vivenciarem todo o 
processo de produção de um texto desde a organização das ideias até sua revisão final. Nesse 
processo, elas vão compreendendo mecanismos que constituem a coesão textual, ou seja, 
como uma ideia está ligada à outra e como podem ser empregados os conectivos e os 
pronomes, por exemplo. Também podem refletir sobre a unidade temática do texto, o cuidado 
para não ocorrer quebra de sentido ou contradição entre as passagens nele presentes, 
contribuindo, assim, para a compreensão da coerência textual (BRASIL, 2007). 

Ainda, podem refletir sobre decisões que tomamos ao escrever um texto coletivamente, 
como as diversas possibilidades de organizarmos as frases em função dos objetivos que temos 
e dos possíveis interlocutores do nosso texto.  

A produção coletiva é importante porque possibilita a aprendizagem de 
comportamentos escritores envolvidos na prática de produção de textos, como o 
planejamento, a escrita do texto propriamente dita e a necessidade de ir relendo o texto para 
verificar se está bem escrito, compreensível e satisfatório para o momento. 

Considerando esses pressupostos e a necessidade de aplicação do conhecimento, como 
forma de sistematizar e acionar o que foi aprendido, produzimos um texto coletivo fruto de 
muitas discussões e negociações entre as crianças e professora e, em seguida, discutimos 
sobre a possibilidade de produzirmos cartazes nos quais pudéssemos compartilhar o que 
estudamos sobre os cães. 

O cartaz foi escolhido por ter sido considerado um gênero que atendia aos nossos 
objetivos: 

  
• O que queremos? Produzir cartazes. 
• Para quê? Para compartilhar o que aprendemos em nosso estudo sobre os cães. 
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• Com/para quem? Para nossa turma, nossos familiares e outras pessoas da nossa escola. 
•  Como? Planejando as ações, escrevendo e revisando nossos textos. 

 
Demos início a essa produção, definindo os temas que desejávamos abordar, a saber: 1) 

As raças caninas; 2) A alimentação;3) Os cuidados necessários para criar um cão e 4) 
Algumas curiosidades que chamaram nossa atenção ao longo do estudo. Em seguida, 
organizamos os grupos que trabalhariam em cada cartaz. 

Em seguida, organizamos um momento em que pudéssemos apreciar e analisar alguns 
cartazes com o intuito de possibilitar às crianças a ampliação do seu repertório quanto a esse 
gênero textual. Para tanto, trouxemos para sala vários cartazes que tratavam de diferentes 
temáticas e discutimos com elas o que havia de semelhanças e diferenças entre eles. Esse 
momento contribuiu para que as crianças se familiarizassem com o tipo de texto proposto: sua 
estrutura, as palavras e expressões características deste, possibilitando também a ampliação do 
repertório vocabular para a escrita.  

Em seguida, passamos à produção de cada cartaz. Durante todo o processo as 
professoras mediavam retomando os acordos feitos, os objetivos e propósitos estabelecidos 
coletivamente e orientando a produção. Porém, vale ressaltar o cuidado que tivemos para não 
cercear a criatividade e decisões particulares de cada grupo. 

No dia seguinte, cada grupo apresentou para a turma seu cartaz, lendo e fazendo 
comentários e avaliando seu processo de produção.  

Depois, retomamos os propósitos de um cartaz e discutimos em que locais deveríamos 
expô-los. Definido que teríamos que colocar os cartazes em locais onde circulassem bastante 
pessoas, saímos à procura de locais adequados. E cada grupo afixou seu cartaz no local 
desejado. Dessa forma, 

 
[...] o trabalho com gêneros na escola pode ser realizado para garantir que 
aspectos como o conteúdo, a função social e as características linguísticas e 
discursivas podem ser contemplados sem que isso se torne enfadonho e sem 
sentido para os alunos. (SANTOS, 2007, p.131) 

 
Considerações finais 

 
O referido trabalho possibilitou que as crianças se apropriassem de conhecimentos na 

área de Língua Portuguesa, no que diz respeito a reconhecer o uso social e as finalidades de 
diferentes textos, valorizando a diversidade textual; participar da produção de textos 
individuais e coletivos, utilizando o conhecimento que dispõe sobre o nosso sistema de 
escrita; utilizar o roteiro como referência e consulta para produzir textos. Também contribuiu 
para o desenvolvimento das crianças em relação ao processo de produção de textos, desde a 
seleção do gênero adequado aos objetivos à elaboração do texto, propriamente dita, e 
favoreceu a discussão e sistematização de atividades visando o desenvolvimento da 
competência textual pelas crianças. 



O PROCESSO DE PRODUÇÃO DE TEXTOS NO CONTEXTO DO TEMA DE PESQUISA 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 1078 

Além desses aspectos, a produção do cartaz possibilitou vivências que remetiam à 
valorização da cooperação, do trabalho em grupo, do respeito à diversidade de opiniões e à 
necessidade de negociações na busca do consenso, quando precisamos decidir coletivamente a 
respeito do título, temas, funções de cada grupo e de cada um no grupo. Ainda estimulou o 
respeito e o cuidado para com as produções individuais e coletivas. 

Portanto, consideramos que o trabalho realizado mostrou-se relevante pela possibilidade 
de explorar conteúdos pertinentes, ao mesmo tempo em que alimentou o interesse e o prazer 
em aprender.  
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O ENCONTRO DA LITERATURA, DO MULTICULTURALISMO E DA 
DIVERSIDADE NO CURRÍCULO ESCOLAR 

Elana Cristiana dos Santos Costa1 
 

Multiculturalismo no currículo: conexões e possibilidades 
 
Ampliar o debate sobre a diversidade cultural presente no Brasil tem sido desafio para 

muitos educadores, acadêmicos e diversos movimentos sociais. Um número crescente de 
pessoas tem discutido o tema, pesquisado, ampliado à literatura da área, apresentando como 
proposta mudanças no que se refere à promoção de uma sensibilidade mais apurada às 
questões que envolvem diferenças e desigualdades, sobretudo na educação escolar. 

Nesse contexto, multiculturalismo, interculturalismo, diversidade cultural são palavras 
marcadas com constância em diversos tipos de publicações acadêmicas, presentes em 
referenciais curriculares, parâmetros e com afluência também nos currículos escolares. Do 
mesmo modo, movimentos sociais têm contribuído para que a discussão sobre a diversidade 
cultural avance em nosso país, algumas conquistas foram obtidas, neste caso podemos citar o 
tema da Pluralidade Cultural inserido aos Parâmetros Curriculares Nacionais2 (1997) e leis 
como a 10.639/033.  

Embora ressaltemos a importância de tais ações, contradições são evidenciadas nessa 
construção. Com relação à promoção da pluralidade cultural como um tema transversal, nos 
PCNs acima citados, destaca-se a tendência em tratar a diversidade cultural de forma limitada 
ao currículo formal, sem que uma educação multicultural seja efetivamente implementada nas 
práticas curriculares. Todavia, Candau salienta que “no plano nacional, pela primeira vez na 
nossa história, uma proposta educacional que emana do Ministério da Educação [...] incorpora 
o tema da pluralidade cultural” (CANDAU, 2012, p. 22). Portanto, enfatizamos a magnitude 
desta ação, mesmo diante de limitações. O documento dos PCNs, assim como outras ações, 
são frutos de muitos debates políticos e sociais e no nosso entendimento representam avanços 
no que se refere à pauta do multi/ interculturalismo no Brasil. 

O mesmo ocorre com a implementação da lei n. 10.639/2003, apenas o texto da lei não 
garante a possibilidade de integramos a perspectiva multi/intercultural crítica aos currículos e 
a realidade escolar. Muitas são as marcar deixadas pelo processo de colonização em nosso 
país, posto isto, anunciamos que “trabalhar com lei 10.639/03 mobiliza tensões, desafios e 
inquietações na formação docente, extramente profundos e complexos” (OLIVEIRA, 2012, p. 
266). O exercício da Lei necessita de um olhar renovado, implicado a outras interpretações da 
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História do Brasil, desconstruindo cenários que naturalizam as desigualdades raciais e sinaliza 
para a importância do currículo e da formação docente. 

Mesmo diante da emergência do campo do inter/multiculturalismo no Brasil e das ações 
que se configuraram de forma mais efetiva a partir da década de 90, concordamos que nas 
perspectivas multiculturais 

 
ainda predominam uma abordagem que não afeta a globalidade do currículo, 
não desenvolve processos de construção de identidades culturais em que se 
fortaleçam a autoestima e o autoconceito dos alunos provenientes de grupos 
excluídos e discriminados, nem se promove seu empoderamento. 
(SANTIAGO & MARQUES, 2013, p. 16/17).  

 
Esses autores concluem que “há ainda um longo caminho a ser traçado para 

alcançarmos práticas discursivas e atitudinais que integrem um caráter intercultural em nossas 
instituições educacionais e na sociedade como um todo” (IBID, p.16/17). Diante de tal fato, 
torna-se primordial uma compreensão maior dos conceitos que envolvem o 
multi/interculturalismo enquanto um campo teórico, político e prático.  

Em sintonia com as abordagens críticas e pós-criticas que integram a discussão 
multicultural pretendemos nesse artigo pensar sobre as possibilidades da literatura no 
processo de humanização da escola enquanto um espaço não apenas de abrigo, convivência, 
tolerância e respeito às diferenças, mais que isso, como um espaço promissor para refletir 
sobre como tais diferenças foram produzidas no âmbito de uma sociedade que discrimina e 
violenta quem diverge dos padrões estabelecidos. Posto isso, designamos a literatura como 
meio para reduzir as marcas do preconceito e da exclusão persistentes ao cotidiano escolar. 

 
Multiculturalismo e literatura: o encontro 

 
Entendemos que as discussões que revelam o campo do inter/multiculturalismo são 

muitas e bastante complexas, portanto, não comportam o espaço de um artigo. O que 
pretendemos neste texto é sinalizar as possibilidades da literatura como um caminho para 
conduzir a discussão sobre a diversidade cultural no espaço escolar, integrando o debate 
multi/intercultural em sua essência, incorporando as tensões e problematizações vivenciadas 
nesse campo, fomentando novas propostas para discutir de forma crítica as raízes do 
preconceito, da discriminação que marginaliza; da segregação que exclui e da intolerância que 
isola ou traz consequências fatais todos os dias nas escolas, para meninos e meninas, homens 
e mulheres que são cruelmente postos à margem da sociedade. 

Com esse pensamento destacamos a relevância de um currículo voltado a perspectivas 
inter/multiculturais, pensando a escola e as práticas curriculares como espaços propícios para 
promover discussões que envolvam as questões de raça, etnia, gênero, sexualidade, 
deficiência, religião, cultura e identidade. 

Com este propósito, focalizaremos a escola, concebendo-a como espaço dinâmico, de 
circulação de culturas e, portanto, auspicioso para promover um diálogo que convide o 
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coletivo a trilhar outros sentidos e novas veredas para a educação escolar. Certamente, 
estabelecer uma nova rota para uma instituição assentada na padronização, no universal sem 
particularismos, sem pensar as diferenças, não é tarefa fácil, não estamos aqui afirmando que 
a literatura, mesmo com todo o seu potencial criativo, seja capaz de sozinha promover 
mudanças significativas no quadro que vimos delineando neste artigo. Nossa proposição 
acredita no encontro de múltiplas ações que perpassam o título sugerido a este texto, todavia 
ultrapassam o seu significado, tendo como componente essencial políticas curriculares e de 
formação do professor. Mas, sem dúvida, o encontro com a literatura pode fazer parte de uma 
trajetória que ajude a suscitar novos fazeres e saberes que incluam os discursos há tanto 
excluídos e discriminados. 

Não temos como objetivo citar títulos de obras literárias que abordem a questão da 
diversidade cultural e das diversas identidades que a compõe, sabemos da variedade que 
compõe tal produção e da necessidade de avaliação dessas obras por parte dos profissionais 
que pretendem enveredar pelo caminho da leitura literária. Nossa intenção é realçar as 
possibilidades da arte literária na função de sensibilizar o humano, de cativar a atenção para 
os detalhes, de promover reflexões a partir de narrativas que recriam a realidade, pondo na 
força da palavra o discurso que fala e que cala. 

Acreditamos que a literatura entre metáforas e representações possa em muito contribuir 
para violar questões assentadas no preconceito e, assim, promover discussões que 
solidifiquem a valorização da diversidade de forma a contemplar os discursos nela inseridos.  

A aproximação do leitor com personagens e narrativas próximas a sua podem auxiliar 
na reflexão do seu papel e das suas marcas sociais, suscitando assim a questão da valorização 
de sua identidade. Apostamos na troca entre o narrado e o vivido, entre o imaginário e o real, 
entre a arte e a vida, para solidificar novas propostas, inseridas em um currículo em 
movimento, significado como estratégia de mudança, sensível ao caráter multi/intercultural da 
sociedade, indo além do reconhecimento das diferenças. Nesse sentido sinalizamos o que 
propõe MacLaren quando  

 
defende a necessidade de uma negociação cultural que se dá num terreno 
contestado, marcado pela história, pelo poder, pela cultura e pela ideologia. 
Em sua defesa do multiculturalismo crítico, McLaren lança mão de uma 
teorização pós-moderna e da ideia de cultura descentrada. Nela, é enfatizado 
o papel da linguagem na construção de significados, a cultura como um 
campo discursivo múltiplo e o importante papel da escola na construção da 
identidade dos sujeitos. (apud. LOPES E MACEDO, 2011, p. 189). 

 
É diante desta perspectiva de negociação cultural que pretendemos pensar a escola, 

assim sendo buscamos aliar o currículo a práticas escolares que se distancie da visão técnica e 
se aproxime de questões mais caras a condição humana, em prol de uma educação mais 
valorizadora de sua própria cultura e mais resistente ao controle e a dominação. Diante de um 
quadro onde o poder exercido pela cultura dominante controla, sufoca, contém e reprime, 
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acreditamos que há espaço para a resistência e para novas proposições. O encontro com 
literatura pode acontecer nesse caminhar. 
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MARCAS DO LEITOR-MODELO EM PIGMALEÃO, DE GEORGE 
BERNARD SHAW 

Elane Kreile Manhães1 
Gustavo Machado Costa2 

Alessandra Maria Custódio da Silva3 
 

Introdução 
 
Muitas mudanças têm sido presenciadas nas relações entre autor, leitor e texto. A obra a 

ser lida se encontra na forma de uma estrutura porosa e permeável, e o leitor vai ser visto 
como a peça fundamental para complementar os espaços deixados pelo texto; se tornando, 
pois, um sujeito ativo no processo de interpretação ou de atualização do texto. 

Quando o leitor lança seu olhar sobre um texto, esse olhar já deve conter sua parcela de 
conhecimento e informação; pois, sem essa parcela, a obra pode-se tornar inalcançável. A 
atividade leitora é como um ritual que se vai repetindo na medida em que o leitor vai 
automaticamente acionando experiências de leituras já realizadas para confirmar ou rejeitar as 
novas concepções propostas por um determinado texto e vai atualizando seu arquivo pessoal, 
que contará agora com outras informações que poderão servir de apoio para suas futuras 
leituras. O autor já não é mais concebido como uma entidade única, marcada, concreta, ou 
como um ser reinante na tentativa de se encontrar explicação para a obra. Pelo contrário, ele é 
fruto da interação de leituras e de ideologias múltiplas que o compõem no processo de sua 
formação. 

Esse trabalho partirá, então, dessas considerações a respeito do paradigma autor x leitor 
para fazer uma análise da tradução de Millôr Fernandes para a peça Pigmaleão, de Bernard 
Shaw, com um olhar sobre as questões de propriedade autoral e de participação ativa do leitor 
no processo de ressignificações concedidas à obra. 

Pigmaleão conta a história de Eliza, uma florista detentora de um sotaque cockney4, que 
conhece Higgins, um professor de fonética. Nessa ocasião, Higgins diz a um amigo que pode 
ensinar Eliza a passar por uma duquesa numa recepção de qualquer embaixada e a abandonar 
o modo de falar concebido como rude e ignorante pela sociedade. 

Por alguns meses, Higgins ensina Eliza a falar e a se comportar segundo as normas da 
alta sociedade. Em seu curso, a peça levanta algumas questões relacionadas à sociedade, 
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como o caráter e o comportamento de pessoas de classes diferentes, além de mostrar a 
linguagem como um aspecto distintivo dessas classes.  

Este trabalho tem a intenção de levantar questionamentos sobre as estratégias textuais 
que postulam o papel do leitor-modelo e que contribuem para o estabelecimento de uma ou 
várias conjecturas interpretativas. 

 
O papel do leitor 

 
O leitor ultrapassa a superficialidade do texto e vai buscar a complementação para os 

hiatos deixados pelo autor em sua biblioteca de conhecimentos, que vai sendo modelada a 
partir da absorção e da transformação de outros conhecimentos. Assim, o texto vai-se 
moldando e respondendo de maneira diferenciada aos diversos tipos de leitores que nele 
decidem imergir. 

Como uma única obra pode ter sido usada para incorporar uma infinidade de discursos 
com sua reescrita intertextual, o texto escolhido como objeto de estudo desse trabalho pode 
provar que a obra de Bernard Shaw não envolve um fechamento, e sim uma abertura a várias 
possibilidades de perpetuação; não sendo, portanto, somente a obra a única detentora do poder 
da interpretação, mas também todos os outros textos que o leitor/intérprete trará para esse 
processo.  

Sendo assim, em Pigmaleão, o processo de interpretação pode estar marcado pelos 
recursos de que seus leitores dispõem para entrar nele. Entendendo recursos como as normas, 
as estruturas e as convenções sociais que são internalizadas pelo leitor durante sua formação, 
ele pode, por exemplo, aceitar ou criticar o comportamento do Professor Higgins quando trata 
Eliza como um objeto de pesquisa, como se pode observar no seguinte fragmento: 

 
Pickering: (Censura bem humorada.) Já lhe ocorreu, meu caro Higgins, que 
a moça pode ter sentimentos? 
Higgins: (Examinado-a criticamente.) Não acho. Pelo menos nenhum 
sentimento que tenhamos de levar em consideração. (Alegremente.) Não é 
verdade, Eliza? 
Liza: Sô ingual a tudo mundo. (SHAW, 2011, p. 46) 

 
Em segundo lugar, a interpretação pode também estar pautada pela natureza da prática 

social da qual ela faz parte, apontando qual elemento dos recursos disponíveis para o leitor 
serão evidenciados e como essa evidência será validada ou enfraquecida. Em Pigmaleão, por 
exemplo, uma questão bastante salientada é o fato de se tratar a língua como um instrumento 
de aceitação ou de exclusão em determinadas camadas sociais da Inglaterra. Enquanto Eliza 
falasse o cockney, ela continuaria nas ruas de Londres, sendo uma vendedora de flores; mas, 
após as aulas do professor Higgins, quando ela se torna capaz de falar o inglês aceito pela 
classe social dominante, ela é considerada uma princesa estrangeira pelos convidados de um 
baile da Embaixada.  
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Esse trecho da história pode ser visto com certo ar irônico, pois a mesma classe social 
que privilegia certa modalidade de língua confunde Eliza com uma estrangeira por ela saber 
fazer uso dessa modalidade que, ao mesmo tempo em que é exigida pelos membros da classe 
social mais favorecida, soa artificial para eles; pois, ao ser usada com o cumprimento de todas 
as regras, se distancia de uma língua nativa; uma vez que, em geral, um nativo não tem tanto 
cuidado ao falar sua língua. 

Outro ponto relevante na obra em questão é o comportamento apresentado pelos 
representantes da alta sociedade: o professor Higgins e a senhora Eynsford Hill. De um lado, 
o professor é um homem de posses e bem instruído, mas é rude e se comporta, ao ver de 
muitos leitores, grosseiramente. De outro lado, a senhora Eynsford Hill já não possui mais 
riquezas, mas continua tomando chá nas casas de famílias abastadas e fingindo ser rica para 
manter o status e as aparências. 

Esses personagens podem suscitar, no leitor, reações diversas, dependendo de sua 
posição social e de sua visão de mundo, ou seja, de como ele responde aos questionamentos 
levantados e de como ele vai intervir na obra. 

Observa-se, pois, que Shaw tenta estimular seu público a se identificar com cada 
personagem da peça (e, através dos personagens, com os assuntos abordados), alternando 
entre um ponto de vista e outro, entre uma classe social e outra, entre um gênero e outro. No 
entanto, é no leitor que se encontram os verdadeiros sentidos de um texto e, dessa forma, ele 
“se equipara ao autor, até então detentor único dos direitos sobre a criação artística; e, quando 
isso acontece, faculta-se a permissividade, e o leitor pode intervir, invadindo o que lhe estava 
vetado” (ZILBERMAN, 2001, p.103). 

 
Considerações finais 

 
Pigmaleão, como muitas das peças de Bernard Shaw, é considerada uma obra didática, 

isto é, tem a intenção de ensinar alguma coisa à sua audiência. Pode ser esse, portanto, o 
ponto de partida para a explicação de tal trabalho ter alcançado tamanho sucesso e ter 
atravessado gerações. 

Shaw parecia ter a intenção de não deixar seu público se sentir confortável no teatro, ou 
seja, ele queria fazer as pessoas pensarem e repensarem seus costumes e seus 
comportamentos; fazendo com que as pessoas que assistiam às suas peças aumentassem seus 
conhecimentos sobre si mesmas e sobre o outro. Dessa forma, ele demonstra uma reserva 
quanto às personagens estereotipadas com ar de Cinderelas que viverão felizes para sempre e, 
se é possível a comparação, usa o humor (melhor dizendo, um humor bastante crítico) na 
passagem em que Higgins e Pickering estão celebrando o sucesso de seu projeto sem se dar 
conta de que Eliza foi uma peça fundamental para que aquilo acontecesse. Ela, então, em um 
momento de fúria, chega a arremessar os chinelos de Higgins contra ele. Parece que Shaw 
tenta dizer que sua Cinderela (Eliza), apesar de ter virado princesa, não se esquece do 
sapatinho (ou melhor, do chinelo) e o utiliza como arma, não para casar com o príncipe 
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encantado, mas para se fazer presente, para aparecer e para mostrar que ela também é 
importante. 

O leitor de Bernard Shaw, com certeza, não é um leitor passivo, pois Shaw mostra que, 
ao artista, cabe um ato provocador de erguer obras imorais (imoral aqui tem o sentido de ir 
contra a visão moralista que faz julgamentos segundo critérios próprios) que levem a uma 
reforma constante dos costumes e dos olhares de determinada sociedade. 
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O LIVRO ILUSTRADO INFANTIL: O PODER E O FASCÍNIO DOS CONTOS 
DE FADAS 

Eli Neuza Soares da Silva (PPGLA/UEA) 
Juciane Cavalheiro (PPGLA/UEA) 

 
Introdução 

 
Ao longo da história, os livros da infância nos transportaram, de descoberta em 

descoberta, a lugares inéditos e secretos, ora apaziguantes e consoladores; ora perturbadores e 
amedrontadores. Nessa leitura infantil, os contos clássicos, de forma mais específica, revelam, 
portanto, o que toda criança, mesmo que inconscientemente, já sabe, que a natureza humana 
não é inatamente boa, que o conflito é real, que a vida é árdua antes de ser feliz. 

O poder e o fascínio dessas histórias decorrem não apenas das palavras como também 
das imagens que as acompanham. Nesse contexto, a imagem pode ser concebida como uma 
forma de aproximação do leitor para com a obra literária, tornando-a muito mais 
representativa e facilitando a compreensão do mundo. Em alguns casos, ocorre a 
transformação da imagem de um personagem em símbolo. Há, nesses casos, um significado 
conhecido, porém este tem a liberdade de ser retratado/recriado de diferentes maneiras. A 
ilustração evidencia em imagem aquilo que está retratado na história, mas também o 
imaginário e o invisível, o que acaba por despertar lembranças repletas de outras imagens.  

 
Alguns apontamentos sobre o gênero conto  

 
No que diz respeito à terminologia e à própria história do conto, “contar (do latim 

computar) uma estória, em princípio, oralmente, evolui para registros das estórias, por 
escrito” (GOTLIB, 2003, p. 12-13). A história do conto, em linhas gerais, pode ser definida 
pela invenção. Antes, a criação do conto e sua transmissão oral, depois o registro escrito.  

O que se observa é que “contar” pode ser visto como “o cômputo dos fatos ou conto de 
fatos. O processo se fez simplesmente assim: da palavra viva e animada surgiu o mito, e deste 
nasceu o conto” (GOÉS, 2006, p. 66). Os primeiros contos não foram os míticos e os 
maravilhosos, mas os “acontecidos”, como, por exemplo, as anedotas. 

O conto é analisado, por Vladimir Propp, do ponto de vista morfológico, em 31 funções: 
parte-se de uma falta, no desenrolar ocorrem as demais funções e culmina com um desfecho, 
geralmente com final feliz. Quanto ao tempo, sempre é num tempo longínquo, por isso 
principia geralmente pelas clássicas aberturas do “Era uma vez...”; a ação ocorre em um 
espaço que é regido por leis sobrenaturais. Para o autor, o conto maravilhoso é originário de 
concepções sagradas do mundo, mas que resulta de um processo de profanação deste mesmo 
conteúdo religioso. O evento sobrenatural, nos contos maravilhosos, surge em meio a um 
cenário familiar, cotidiano e verossímil. Num determinado momento, a normalidade da vida 



O LIVRO ILUSTRADO INFANTIL: O PODER E O FASCÍNIO DOS CONTOS DE FADAS 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 1088 

cotidiana é abalada, momento em que surge algo inexplicável e extraordinário, rompendo, 
assim, com a estabilidade deste mundo natural. 

Em linhas gerais, o conto, em sua forma original, registra um momento significativo na 
vida das personagens. Na realidade, observa-se que “o mundo ali exposto está relacionado a 
um fragmento de vida que permite ao leitor perceber, intuir e até mesmo antever o todo ao 
qual aquele fragmento pertence” (COELHO, 2000, p.173). Os contos de fadas, por sua vez, 
são a representação do destino do homem como a própria etimologia da palavra “fada”, fatum, 
fado. Numa época em que o homem é quem lutava com/contra o mundo sobrenatural, o 
destino era primordial em sua vida, fonte de recursos e de possibilidades.  

 
Os contos de Grimm  

 
No século XIX, na Alemanha, inspirados pela ideia do filósofo Johann Gottfried Von 

Herder, de que “a alma distinta de uma nação pode ser encontrada na cultura camponesa” (o 
volk), os irmãos Jakob e Wilhelm Grimm (Alemanha) realizaram um levantamento de contos 
populares alemães, com o intuito de transformá-los em literatura nacional. Publicada em dois 
volumes em 1812 e 1815, a coletânea dos Grimm, juntamente com os Contos da Mamãe 
Gansa (1697), de Perrault, constituiu-se rapidamente como fonte de referência de contos 
atualmente disseminados por muitas culturas anglo-americanas e europeias. 

Os primeiros contos folclóricos dos irmãos Grimm foram publicados como kinder-und 
Hausmärchen, contos de infância e do lar. Os irmãos buscaram desenvolver um projeto 
erudito que pudesse capturar a voz “pura” do povo alemão. Maria Tatar (2013) chama a 
atenção para a publicação da primeira obra, segundo a autora, esta foi sobrecarregada por uma 
pesada introdução, amplas notas, que mais parecia um tomo erudito que um livro para um 
público amplo. Nessa edição havia toda sorte de narrativas tradicionais, tais como piadas, 
lendas, fábulas, não apenas os contos de fadas (TATAR, 2013, p. 404). 

Os contos de Grimm “estão relacionados às narrativas do fantástico maravilhoso, 
devido a seus elementos, porque todas elas, a despeito de serem diferentes espécies literárias, 
pertencem ao mundo do imaginário ou da fantasia” (COELHO, 2010, p. 152). Nas duzentas 
narrativas, não há propriamente contos de fadas. Há um misto de fábulas (histórias vividas por 
animais); lendas (histórias ligadas ao princípio dos tempos ou da comunidade, e nas quais o 
mágico ou o fantástico aparecem como “milagre” ligado a alguma divindade); contos de 
enigma ou de mistério (onde ocorre um mistério a ser desvendado); e os contos jocosos (ou 
faceciosos, humorísticos, divertidos). 

A dedicação dos irmãos no projeto, nos anos seguintes, tem como resultado uma edição 
definitiva publicada em 1857, com 211 das 240 peças que foram recolhidas de edição a 
edição. Entretanto, ao se publicar a obra definitiva ela já havia se consagrado plenamente na 
Alemanha e enveredava por carreira internacional com a publicação de duas antologias 
traduzidas para o dinamarquês (1816) e para o holandês (1820). 

Ao fazer a adaptação dos contos, os irmãos Grimm atenuaram alguns aspectos 
relacionados à violência e aos conflitos domésticos. Entretanto, o caráter punitivo das 
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narrativas foi preservado no intuito de assegurar o “castigo dos vilões”. Na versão de “O pé 
de Zimbro”, por exemplo, há a descrição da morte da madrasta que tem a cabeça esmagada 
por um moinho; enquanto que no conto “Doze Irmãos”, a madrasta é colocada num barril 
cheio de óleo e repleto de cobras venenosas. De fato, contos de fadas podem contemplar tanto 
os conflitos e as violências quanto o encantamento dos finais felizes. A temática de cada 
conto está fundamentada em seu contexto histórico que nos remete a características e 
situações ocorridas no decorrer do tempo, em distintos lugares e culturas.  

Com relação à ilustração dos contos, em trabalho para os Contos de Perrault, Tatar 
(2013) observa que nas ilustrações de Gustave Doré as personagens, muitas vezes, são 
apequenadas pelas árvores nas florestas. No capítulo “A influência da pintura na ilustração”, 
Oliveira (2008) destaca que a pintura inglesa e sua observação do cotidiano influenciou os 
ilustradores de livros, cuja influência mais significativa foi a das ilustrações de livros infantis, 
que teve início no final do século XVI e prolongou-se até a década de 1870, no movimento de 
pintores de contos de fada. Influência que encontramos até hoje nas ideias de um mundo 
encantado, povoado de fadas, duendes e bruxas, especialmente nas cenas de contadores de 
histórias.  

Também o pintor, ilustrador e gravador inglês Walter Crane é considerado um dos 
mais importantes ilustradores desse período. O conceito moderno de livros para crianças 
com pouco texto surge com a obra desse artista. Suas ilustrações encantaram o público 
infantil com imagens coloridas, criativas e com valores acessíveis. Ilustrador de quase 
cinquenta livros infantis, Crane fez experiência com ilustração de cartilhas, abecês e 
contos de fadas, que incluíram “Cinderela”, “Chapeuzinho Vermelho”, “Barba Azul”, “O 
gato de Botas” e “A bela Adormecida” (TATAR, 2013, p. 415). Sua obra, que legitimou a 
incursão de artistas sérios em obras para crianças, foi um verdadeiro marco na qualidade 
estética dos livros infantis. O próprio Crane, numa declaração sobre seu amor à arte de 
ilustrar, afirmava possuir alma de criança e que por isso podia soltar as rédeas da 
imaginação e da fantasia. 

 
Considerações finais 

 
Ao longo dos anos, adultos e crianças escutam e leem os contos de fadas sob diversas 

formas e aparências: ilustrados, anotados, parodiados. As histórias são disseminadas por 
diversas mídias: da ópera e do drama ao cinema e à publicidade.  

Os contos clássicos e suas ilustrações revelam um mundo outro, mas que, de certa 
forma, são reflexo do mundo real, aquele vivenciado pelas crianças e pelos adultos. As 
imagens recorrentes nos contos de fadas nos remetem a outras memórias, outras 
lembranças, revelações, temores, dificuldades. Contudo, também nos remetem às 
fantasias, aos sonhos, ao querer, aos desejos. Sentimentos que afloram em nossa memória 
e que nos fazem compreender que a fantasia e o imaginário são uma forma de ilustrarmos 
nossas vidas. 
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RIOS E MARGENS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
ALFABETIZADORES: DA POLÍTICA PÚBLICA PARA O COTIDIANO DA 

SALA DE AULA 

Eliana Aparecida Barbosa Boscolo1  
Patrícia Regina Infanger Campos2  

 
Esse texto tem o objetivo de partilhar contribuições e limitações da experiência de 

formação continuada realizada na rede municipal de Ensino de Campinas/SP no ano de 2013, 
iniciada a partir da política proposta pelo Ministério da Educação (MEC), por meio do 
programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), que foi proposto a 
todo o país. Tal formação buscou relacionar as propostas conceituais desse programa aos 
materiais e documentos oficiais que orientam a organização do trabalho pedagógico no 
âmbito municipal. 

Tendo como princípio que docentes também se formam nas escolas por meio do 
trabalho coletivo e da reflexão sobre a prática em consonância com a teoria, a formação 
privilegiou o diálogo entre os pares e a análise das práticas pedagógicas, tidas como 
potencializadoras de movimentos reflexivos e transformadores da didática desenvolvida no 
cotidiano da sala de aula. 

A avaliação das ações de formação realizadas ao longo do ano revelou potencialidades 
da política pública de formação do MEC adensada pela política pública do município, 
demostrando apresentar contribuições de impactos positivos no processo de aprendizagem dos 
alunos, assim como foram evidenciadas limitações dessas políticas, que nem sempre têm 
alcance para considerar as reais condições de trabalho docente. 

 
A formação do PNAIC em Campinas 

 
A Secretaria de Educação de Campinas firmou convênio com o MEC para participação 

no programa PNAIC, cujo objetivo central é alfabetizar as crianças brasileiras até, no 
máximo, os oito anos de idade, ou seja, ao final do primeiro ciclo de escolarização. 

O programa proporciona formação continuada, materiais didáticos para uso no curso e 
bolsa mensal no valor de R$200,00 aos professores alfabetizadores participantes. Encaminha 
kits de jogos pedagógicos e obras literárias, como apoio ao trabalho pedagógico no processo 
de alfabetização, para todos os docentes alfabetizadores atuantes do município. A formação 
ocorre em duas etapas: a primeira, em 2013, focada em Língua Portuguesa; a segunda, em 
2014, com foco em Matemática.  

                                                           
1 Mestranda em Educação; UNESP; Rio Claro, São Paulo. E-mail: eliana_266@yahoo.com.br. 
2 Doutoranda em Educação; UNICAMP; Campinas, São Paulo. E-mail: patriciainfanger@gmail.com. 
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Nesse município foi organizada em nove turmas e contou com a participação de 180 
alfabetizadores de um universo de 230, provindos das 40 escolas existentes nessa rede, o que 
revela participação representativa dos docentes.  

 
A política pública federal e as relações com a política pública municipal 

 
O trabalho desenvolvido foi organizado em diversas ações. A principal delas voltou-se 

para a formação direta dos professores alfabetizadores a partir das discussões dos temas 
propostos nos cadernos do PNAIC (2012) aliados aos documentos oficiais do município, 
principalmente às Diretrizes Curriculares para a Educação Básica do Ensino Fundamental 
(2012) e à reflexão sobre o trabalho docente realizado no cotidiano escolar. 

Outra ação realizou-se por meio do curso para estagiários de pedagogia, contratados 
para auxiliar no trabalho dos professores cursistas do PNAIC, com o intuito de discutir as 
concepções do trabalho pedagógico do município e explicitar a parceria estagiário-professor 
no processo de alfabetizar todos os alunos ao final do terceiro ano. 

Também foram envolvidos nesse pacto profissionais da Secretaria de Educação 
responsáveis pela alfabetização (Supervisores, Coordenadores Pedagógicos, Orientadores 
Pedagógicos, Diretores) pela apresentação da proposta de trabalho e indicação da importância 
de intensificar parcerias com vistas a proporcionar melhores condições de trabalho docente 
para possibilitar o alcance da meta do programa.  

Para reforçar a ideia de pacto, realizaram-se visitas a sete escolas, com o objetivo de 
apreender a realidade do cotidiano da equipe escolar no que se referia à formação em questão. 
Para as unidades escolares não contempladas com visitas, proporcionou-se reuniões coletivas 
entre os orientadores pedagógicos e a equipe do PNAIC. Tanto nas visitas como nas reuniões, 
apresentou-se o trabalho desenvolvido e indicações do próprio programa e da equipe de 
trabalho do PNAIC/ Campinas voltadas à qualificação do trabalho pedagógico.  

Tais indicações foram pautadas em princípios apresentados nas políticas públicas do 
MEC (PNAIC; 2012) e do município, nas proposições apresentadas pelos docentes nos 
encontros da formação e nos dados colhidos pela equipe do PNAIC nas visitas às escolas e 
reuniões com diferentes profissionais da rede municipal. 

Nessa perspectiva, destacou-se a importância da existência de momentos coletivos 
sistemáticos e semanais para discussão e planejamento do trabalho pedagógico entre docentes. 
Também se enfatizou a necessidade de ações pedagógicas voltadas para o atendimento da 
diversidade de saberes existentes nas salas de aula, para o qual as organizações de 
agrupamentos e reagrupamentos de alunos podem ser estratégias interessantes e viáveis na 
promoção de avanços nas aprendizagens. Outro aspecto apresentado foi sobre a relevância das 
reuniões de Conselho de Classe ter como embasamento das discussões os saberes dos alunos, 
tendo como ação subsequente a reelaboração dos planejamentos de acordo com as diferentes 
necessidades de aprendizagens.  

Buscou-se, também, refletir junto às equipes gestoras sobre a importância, no processo 
de atribuição das aulas, de possibilitar, sempre que possível, a continuidade na docência das 
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turmas de anos iniciais, para 2014, dos professores participantes da formação do PNAIC em 
2013.  

Como encerramento das atividades de formação, organizou-se o “I Seminário do Pacto 
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) para os Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental” com o objetivo de promover a reflexão sobre o trabalho pedagógico 
desenvolvido na Rede Municipal de Ensino de Campinas. Esse evento contou com palestras, 
comunicações, oficinas e apresentação de portfólios e pôsteres, que trataram de temas e 
situações didáticas desenvolvidas pelos profissionais envolvidos. 

 
Indícios do cotidiano da formação e dados da pesquisa: balizadores das ações 

 
Ao final da formação foram aplicados dois formulários, on-line, de avaliação. Um para 

os docentes alfabetizadores participantes da formação, com uma amostra de 145 respostas; e 
outra para os membros da equipe gestora, com amostra de 37 respostas. O objetivo da 
avaliação era, de um lado, entender o impacto do programa na formação e a atuação docente 
dos participantes e também no aprendizado dos alunos atendidos por eles; de outro lado, 
buscava-se desvelar condições de trabalho favorecedoras ou não das propostas apresentadas 
pelo programa. 

Levantaram-se dados sobre o perfil do docente participante; expectativas do alcance do 
curso; condições de trabalho; impactos proporcionados na formação e na atuação docente, 
bem como a percepção, do professor e dos gestores, sobre impactos no processo de 
aprendizado dos alunos, entre outras informações.  

Análises das respostas apontaram para o fato, positivo, do curso ter oportunizado 
reflexões teóricas e práticas e, proporcionado também, a socialização de práticas cotidianas 
entre os pares, como contribuição ao aprimoramento da atuação docente. As respostas 
indicaram que houve melhoras na organização das rotinas de trabalho, dos planejamentos, dos 
registros sobre o processo de aprendizagem, da avaliação, dos trabalhos com a leitura, 
produção escrita e exploração dos gêneros textuais, da organização do trabalho a partir dos 
saberes dos alunos, além de maior segurança na condução do trabalho didático. 

Outro dado interessante foi o apontamento, por parte dos docentes, sobre a afirmação de 
que o impacto positivo no processo de ensino aprendizagem ocorreu a partir da reorganização 
do trabalho docente. Também foram indicados como fatores favoráveis a contribuição do uso 
dos materiais apresentados pelo programa, a presença dos estagiários nas salas e maior 
motivação dos alunos. 

As respostas evidenciaram que a organização dos tempos pedagógicos pode propiciar, 
ou não, a otimização do aprendizado ocorrido nos momentos de formação, notando-se a 
indicação da necessidade de repensar e reorganizar os espaços pedagógicos, dentro das 
escolas, no sentido de possibilitar e incentivar a ação docente coletiva, como 
potencializadoras dessa formação.  

Os resultados levantados revelaram ações assertivas e mudanças necessárias. 
Apontaram também para ações, para 2014, acerca da formação dos envolvidos diretamente 
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com os processos de alfabetização, assim como um aprofundamento das discussões sobre a 
questão da alfabetização entre todos os profissionais da Secretaria de Educação envolvidos 
nessa temática. 

 
Considerações finais 

 
A partir do exposto, considera-se como avanço o programa proposto pelo MEC, 

principalmente se ocorre em composição com as políticas públicas das diferentes redes de 
ensino envolvidas com o programa. Porém não se pode perder de vista o fato de que a 
formação continuada dos professores alfabetizadores, ou de qualquer outro profissional da 
Educação, precisa ser potencializada por condições de trabalho que oportunizem colocar em 
prática as propostas apresentadas na formação, para além de possuir tempos pedagógicos que 
possibilitem a reflexão sobre todo o processo, reelaborando-o sempre que necessário.  
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LITERATURA JUVENIL NA FORMAÇÃO DO LEITOR: 
AS SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS COMO ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 

Eliana Aparecida da Silva Caliari1 
 

A leitura literária e o público juvenil 
 
A escola há muito encontra em sua tradição dificuldades na formação do leitor literário, 

uma vez que enfatiza em demasia o conhecido e o mensurável, negando espaço para o 
estranho e o inusitado (PAULINO; COSSON, 2009). A leitura de textos literários tem se 
tornado cada vez mais escassa, seja porque se encontra diluída em meio aos vários tipos de 
discurso ou textos, seja porque foi substituída por resumos e compilações (BRASIL, 2006), 
ou ainda porque o professor pouco prioriza a leitura com seus alunos, explorando tão somente 
textos trazidos pelo livro didático, geralmente textos incompletos.  

Muitas vezes o estudo de literatura se fecha na biografia dos autores e nos fragmentos 
ou resumos de textos, não se detendo na apreciação dos textos completos, mas no 
conhecimento apreendido, sem nada integrar à vida dos alunos enquanto sujeitos. Isso traz 
graves consequências para a prática leitora, uma vez que o aluno vê na leitura literária não o 
prazer da descoberta do novo, mas o caráter de obrigação de tarefa para ser avaliada. 
Somando-se a isso, também é fato corrente que os jovens têm, na atualidade, uma diversidade 
de incentivos para o conhecimento, mediados especialmente pelos recursos tecnológicos, os 
quais, na maioria das vezes, trazem um conhecimento superficial.  

Outro dado importante a se ressaltar é que a maioria dos textos literários indicados para 
as séries finais do Ensino fundamental são os livros da literatura juvenil. Mesmo sendo 
presença dominante na escola até o 9º ano, pouco se discute a adequada utilização desse tipo 
de material e, em sua maioria, os professores negligenciam o trabalho com a leitura desse tipo 
de texto, privilegiando o resumo, as fichas de leitura e o debate em sala de aula, tendo o 
objetivo, muitas vezes, de apenas recontar a história lida. 

Todos esses dados indicam que o trabalho com o texto literário nas salas de aula do 
Ensino Fundamental precisa ser repensado. Parte-se, para isso, do pressuposto de que, 
segundo Rildo Cosson (2012), aprende-se a ler literatura da mesma maneira como se aprende 
a fazer tantas outras coisas na vida. As pessoas não nascem sabendo ler literatura. Se a 
aprendizagem é boa ou ruim, depende, em grande parte, da maneira como essa aprendizagem 
foi efetivada, o que certamente trará consequências positivas ou negativas para a formação do 
leitor. Para o autor, “O ensino da literatura, no Ensino Fundamental, tem a função de sustentar 
a formação do leitor [...]” (COSSON, 2012, p. 20). 

Nesse sentido, uma proposta que dê atenção à formação do leitor literário no Ensino 
Fundamental não pode ignorar o trabalho com as obras da literatura juvenil, pois são elas que, 
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bem ou mal, têm sido utilizadas nas salas de aula de todo o país, uma vez que se particulariza 
conforme o seu receptor: o adolescente. É imenso e multifacetado o universo da literatura 
juvenil no Brasil e esse tipo de produção cresceu exponencialmente a partir da década de 
1970, tornando cada vez mais refinada a vasta sugestão de obras. Segundo Ezequiel Theodoro 
da Silva “Ler, conhecer e entender obras – se possível as boas – de literatura infantil e juvenil 
é dever de ofício de todos os professores do Ensino Fundamental e Médio. Isso porque eles 
são mediadores e informantes privilegiados de leitura junto aos estudantes”2 

 
Literatura juvenil como experiência: As sequências didáticas 

 
A escola ainda é o lugar onde a maioria das crianças e dos jovens tem a oportunidade de 

se familiarizar com a leitura. É nesse ambiente que ocorrem as práticas leitoras 
sistematizadas. Portanto, há necessidade de uma prática para o ensino da literatura como 
processo de formação de um leitor que possa dialogar no tempo e no espaço com sua cultura e 
que se reconhece como membro ativo de uma comunidade de leitores. 

Faz-se necessário e urgente uma abordagem mais significativa das obras da literatura 
juvenil trabalhadas nas séries finais do Ensino Fundamental, no intuito de empreender 
esforços para dotar o educando da capacidade de se apropriar da leitura, tirando dela a 
experiência literária (BRASIL, 2006), ou seja, promovendo o letramento literário, pois, 
conforme Rildo Cosson (2012, p.30), “É justamente para ir além da simples leitura que o 
letramento literário é fundamental no processo educativo”. 

Nesse sentido, as sequências didáticas representam a possibilidade concreta de 
organização das estratégias a serem usadas nas aulas de Literatura no Ensino Fundamental e 
podem contribuir para que o professor supra algumas deficiências no domínio de 
metodologias que auxiliem na elaboração de propostas eficazes para o estímulo à leitura das 
obras da literatura juvenil, pois, segundo Aguiar e Bordini (1998, p. 34) “O esvaziamento do 
ensino da literatura se acentua, portanto, não só pelo pequeno domínio do conhecimento 
literário do professor, mas também pela falta de uma proposta metodológica que o embase”. 

Certamente essas propostas não dão conta de ofertar modelos, mas possibilidades de 
uma abordagem mais significativa da literatura juvenil em sala de aula, o que colaborará para 
a difusão de um trabalho mais consistente com a leitura dos textos literários no intuito de 
formar leitores competentes. 

Vale salientar que essa metodologia foi proposta pelo professor Rildo Cosson, em seu 
livro Letramento Literário: teoria e prática. As sequências didáticas procuram sistematizar a 
abordagem do texto em sala de aula, integrando três perspectivas metodológicas: a técnica da 
oficina, devido ao seu caráter lúdico de aprender fazendo; a técnica do andaime, que 
representa o momento de troca de conhecimentos entre professor e aluno, para se construir a 
edificação do conhecimento através de pesquisa e desenvolvimento de projetos; e, por último, 
a técnica do portfólio, que oferece ao aluno e ao professor a possibilidade de registro e 
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encadeamento das diversas atividades realizadas, permitindo a visualização do crescimento, 
através da comparação dos resultados iniciais com os últimos. 

As sequências didáticas básicas organizam-se em quatro etapas: 
 

1ª - Motivação: Prepara o aluno para entrar no texto, pois o sucesso inicial do encontro do 
leitor com a obra depende de boa motivação. Estabelece traços estreitos com o texto que 
se vai ler. A partir de elementos lúdicos, envolve conjuntamente atividades de leitura, 
escrita e oralidade. 

2ª - Introdução: Apresentação do autor e da obra, fornecendo informações básicas sobre o 
autor, ligadas ao texto a ser lido. Apresentação física da obra e sua importância, 
justificando a sua escolha. Levantamento de hipóteses sobre o desenvolvimento do texto 
com incentivo aos alunos para comprová-las ou recusá-las. 

3ª - Leitura: Acompanhamento da leitura para auxiliar o aluno em suas dificuldades. 
Conversas com a turma sobre o andamento da história, criando “Intervalos”3 de leitura. É 
durante as atividades de intervalos que o professor perceberá as dificuldades de leitura dos 
alunos, o que ajuda a equacionar questões que vão desde a interação com o texto até o 
ritmo de leitura. 

4ª - Interpretação: Inferências para chegar à construção do sentido do texto, dentro de um 
diálogo que envolve autor, leitor e comunidade. Divide-se em dois momentos: Um 
interior, quando ocorre a apreensão global da obra e representa o encontro do leitor com a 
obra. É individual e compõe o núcleo da experiência literária, ou seja, o momento em que 
o texto literário mostra a sua força. E outro exterior, quando há a concretização e 
materialização da interpretação como ato de construção de sentido em uma determinada 
comunidade, para compartilhamento da interpretação e ampliação dos sentidos 
construídos individualmente. 

 
As sequências didáticas ajudam o professor a sistematizar o trabalho com a literatura 

juvenil e oferecer aos alunos um processo coerente de formação leitora, pois a escola precisa 
ter como horizonte 

 
[...] a formação de um sujeito da linguagem, de um produtor de textos, de um 
leitor que tenha a competência de interagir com a literatura em várias frentes, 
selecionando livros, identificando diferentes suportes com seus intertextos e 
articulando contextos de acordo com seus interesses pessoais e da sua 
comunidade (PAULINO; COSSON, 2009, p. 76). 

 
Enfim, o trabalho com a literatura juvenil no Ensino Fundamental, perpassando pelo 

letramento literário, deve contemplar a definição clara de objetivos, critérios de escolha, 
metodologias adequadas e formas de avaliação coerentes com o processo de construção do 
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conhecimento, em que o texto seja utilizado na formação de um leitor competente, ou seja, 
como meio de educar os cidadãos para a leitura. 
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POR UMA ESCRITA ACADÊMICO-POÉTICA 

Eliana Ayoub1 
 

No descomeço era o verbo.  
Só depois é que veio o delírio do verbo. 

O delírio do verbo estava no começo, lá onde a 
criança diz: Eu escuto a cor dos passarinhos. 

A criança não sabe que o verbo escutar não funciona 
para cor, mas para som. 

Então se a criança muda a função de um verbo, ele delira. 
E pois. 

Em poesia que é voz de poeta, que é voz de fazer 
nascimentos –  

O verbo tem que pegar delírio. 
Manoel de Barros (2010, p.301) 

 
Escrever sobre nossos estudos e pesquisas, condição necessária para a prática científica, 

pode se fazer na aliança entre textos, poemas, imagens, memórias, experiências, romances, 
contos, histórias, músicas... fios tecidos numa escrita que se deseja solta, livre, criativa, 
autoral, sem margens.  

Uma escrita que poderíamos chamar de acadêmico-poética, que possa nos fazer delirar 
como diz o poeta... Fazer nascimentos com a palavra... Fazer o verbo pegar delírio... Fazer o 
texto delirar... Despropósito de quem quer fazer de seu ofício de pesquisadora/escritora uma 
experiência delirante e, por isso mesmo, encarnada, desafiadora, inquietante, autoral. 

Essa escrita acadêmico-poética, ao mesmo tempo em que se aproxima das beiras do 
acadêmico e do poético, não quer desembarcar em nenhuma delas, como o personagem de “A 
terceira margem do rio” de João Guimarães Rosa (2001, p.82), que “Não pojava em nenhuma 
das duas beiras, nem nas ilhas e croas do rio, não pisou mais em chão nem capim”.  

Nessa busca por uma escrita autoral, ao mesmo tempo rigorosa e livre, tocamos em 
duas, três, quatro ou em tantas outras margens quanto imaginarmos, mas não nos fixamos 
nem lá, nem cá, nem acolá, porque aspiramos estar num entrelugar que possibilita escritas 
sem paragens, leituras sem margens... em que o movimento das palavras, imagens, 
pensamentos, incita criações para além do já dito, escrito, descrito, prescrito, inscrito.  

Autoria entranhada pelo outro, interlocutor que me/nos constitui e que constitui o 
meu/nosso texto. “O acontecimento da vida do texto, isto é, a sua verdadeira essência, sempre 
se desenvolve na fronteira de duas consciências, de dois sujeitos”, como afirma Mikhail 
Bakhtin (2003, p.311). Palavra, texto, enunciado, dialogia, responsividade, contexto, vozes 
em diálogo, arena de luta, bivocalidade (BAKHTIN, 1999 e 2003), ou mesmo 
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plurivocalidade, intervocalidade, transvocalidade. Polifonia dialógica, na qual a palavra vai à 
palavra. 

 
Aquele que apreende a enunciação de outrem não é um ser mudo, privado da 
palavra, mas ao contrário um ser cheio de palavras interiores. Toda a sua 
atividade mental, o que se pode chamar de “fundo perceptivo”, é 
mediatizado para ele pelo discurso interior e é por aí que se opera a junção 
com o discurso apreendido do exterior. A palavra vai à palavra. (BAKHTIN, 
1999, p.147).  

 
A palavra vai à palavra, o texto vai ao texto, com seus diversos sentidos e significados, 

múltiplos sabores, odores, cores, sonoridades e texturas, compondo uma audaciosa 
coreografia, assim como o faz a acrobata de Carmen Lucia Soares (2012, p.9): 

 
Tal qual a audaciosa acrobata, as palavras, não importa em que língua sejam 
enunciadas, nos fazem dançar as mais belas coreografias do pensamento e da 
emoção, conduzem ao encontro mais profundo de si mesmo. Elas dizem dos 
amores e de todas as suas ambigüidades e paradoxos, de todos os 
sentimentos em sua polissemia e traduzem a aventura humana do ato de 
conhecer. [...] 
A escrita, então, é uma das formas de enunciar essas coreografias, esse 
amálgama feito de sentimento-razão, encontro fortuito e inesperado com o 
acaso, registro da explosão de sentidos que ocorre quando as centelhas do 
conhecimento dispersas no mundo se juntam, e, no ato de escrever, se 
concentram. 

 
Inquietude: compor uma escrita acadêmico-poética em que as palavras/textos se 

mesclem, unindo as centelhas do conhecimento espalhadas pelo mundo da ciência, da 
filosofia, da história, da literatura, do cinema, da fotografia, da arte, enunciando coreografias 
polissêmicas que, em sua composição, digam das nossas pesquisas, nossos estudos, nossas 
experiências, nossos sonhos, nossos devaneios, nossos delírios. 

Essa escrita, produzida num diálogo entre linguagens, não pretende, por um lado, abrir 
mão da rigorosidade metodológica e reflexiva, mas quer, por outro, acolher e celebrar um 
encontro com a dimensão poética e narrativa da experiência intercambiável, como nos ensina 
Valter Benjamin (1994) em “O narrador”. Uma experiência que não se aparta da vida para 
esconder-se atrás de um conhecimento frio, distante, muitas vezes chamado de científico. 
Uma experiência que emerge do ofício de ser professora e pesquisadora, que vem do estudo, 
da pesquisa, da análise, que engendra encontros que transgridem, transmutam, transformam e 
transbordam para além das beiras, das margens, das bordas, espalhando-se pelas brechas de 
um entrelugar em que acadêmico e poético atravessam-se, interpenetram-se, fundem-se na 
constituição da escrita. Uma experiência profundamente criativa que se assemelha a outros 
processos criativos, como, por exemplo, os da obra de arte. Cecilia Almeida Salles (2006), em 
seu estudo sobre as “Redes da criação: construção da obra de arte”, traz para a cena o aspecto 



POR UMA ESCRITA ACADÊMICO-POÉTICA 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 1101 

relacional que perpassa a criação artística, em sua dinamicidade e inacabamento, dimensões 
igualmente constitutivas da escrita acadêmico-poética. 

Nos últimos anos, tenho me deparado com trabalhos acadêmicos que buscam estilhaçar 
os limites, as margens, ou mesmo se esquivar da terra firme do conhecimento científico 
rigidamente instituído. São trabalhos que ousam, criações que inspiram, que não se deixam 
aprisionar pelos cânones enrijecidos da ciência e que almejam correr o risco da inovação. 
“Não há pior inimigo do conhecimento que a terra firme”, como nos instiga a pensar o 
filósofo Renato Janine Ribeiro (1999). Ao convidar-nos a aprender com a literatura, esse 
autor (1999, p.192) afirma: “Talvez falte, ao pesquisador em Humanas, a relação mais solta, 
por isso mesmo mais rica, que temos, nós todos, leigos, e justamente por sermos leigos, com a 
literatura, o teatro, o cinema, a música”. E faz uma instigante indagação: “Essa maneira mais 
livre de lidar com o que de melhor foi produzido no campo da cultura, com o que literalmente 
merece ser chamado de patrimônio cultural e artístico, por que não pode inspirar-nos no trato 
com a pesquisa científica?” (RIBEIRO, 1999, p.192). 

Nesse sentido, penso que sempre é tempo de fazer o “Lembrete” de Carlos Drummond 
de Andrade (1987, p.95): “Se procurar bem, você acaba encontrando / não a explicação 
(duvidosa) da vida, / mas a poesia (inexplicável) da vida.” Se procurarmos bem, acabamos 
encontrando uma tênue teia que nos sustenta nesse entrelugar acadêmico-poético, o qual 
subverte a linearidade do olhar, do pensar, do pesquisar, do escrever; o qual está na fronteira 
entre a precisão que a pesquisa científica demanda e a licença poética que a escrita autoral 
convoca; e no qual a explicação inexplicável da pesquisa científica assume seus limites, seu 
inacabamento, seu movimento, seus riscos, transgredindo as formas rigidamente 
estabelecidas, para encontrar essa maneira mais livre de lidar com o patrimônio cultural e 
artístico produzido no campo da cultura. 

Nesse caminho sinuoso, sinto-me, muitas vezes, como se estivesse dentro do conto de 
Edgar Allan Poe (2003), “Uma descida no Maelstrom”, experimentando a impetuosidade 
desregrada de um redemoinho. Entretanto, se “Todos os redemoinhos violentos dão uma boa 
pesca, desde que a façamos no momento oportuno e que tenhamos a coragem de tentar a 
aventura [...]” (POE, 2003, p.371-372), cá estou eu, aventurando-me numa escrita que almeja 
ser acadêmico-poética. 

Por fim, mais um lembrete... 
Vivemos, mais do que nunca, imersos numa cultura da velocidade. 
O tempo de uma escrita acadêmico-poética não é o tempo da velocidade, mas um tempo 

da lentidão; não é o tempo do produtivismo acadêmico, mas o tempo do mergulho acadêmico; 
um tempo pastoso, que se amolda a nossos amores, como diz Mario Osorio Marques (1998, 
p.15): “O tempo não é sólido que não se possa recortar em fatias para melhor distribuí-lo, nem 
é líquido sem consistência e densidade/duração apropriada. O tempo é pastoso, algo que se 
espicha ou comprime como se quer, que se amolda a nossos amores”. 

Permitam-me, ainda, mais algumas palavras... “Não se apegue à letra desta escrita, mas 
dela faça trampolim para sua imaginação criadora. Ler é descortinar muitas leituras possíveis, 
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é dilatar os horizontes das próprias percepções, horizontes dos muitos mundos abertos à 
inventividade criativa” (MARQUES, 1998, p.10). 
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LIVROS PUBLICADOS POR POETAS SONHADORES DE PALAVRAS: 
POEMAS SEM MARGENS... CARTOGRAFIAS EM DEVANEIOS E 

VERSOS...1 

Eliane Aparecida Bacocina2 
Maria Rosa Rodrigues Martins de Camargo3 

 
(...) mergulhar na geografia dos afetos e, ao mesmo 

tempo, inventar pontes para fazer sua travessia: 
pontes de linguagem. (...)Vê-se que a linguagem, 

para o cartógrafo, não é um veículo de mensagens-e-
salvação. Ela é, em si mesma, criação de mundos. 

Tapete voador...  
Suely Rolnik 

 
Uma tarefa: cartografar as sensações presentes em livros de poemas. 
Os autores: poetas que escrevem sobre temas sociais, sujeitos-protagonistas da pesquisa.  
O lugar: litoral sul paulista, em seus ambientes de praias, praças, livrarias, bibliotecas. 
Objetivos: desvendar sentidos produzidos no cotidiano do processo de formação de 

escritores a partir de situações de interlocução com o grupo proposto e atividades artísticas, 
como forma de conhecer e valorizar os saberes trazidos pelos diferentes sujeitos que 
compõem e atuam nesse espaço. 

Questão de pesquisa: De que forma as imagens poéticas, produzidas em forma de versos 
por poetas ditos “marginais” permitem extravasar as margens do pensamento? 

Conteúdo dos livros: afetos... formas de afetar-se diante de situações cotidianas. 
Livros... versos livres... poemas di-versos... 
 

Olhar para o objeto-fonte-material LIVRO 
 
Livro... Material tão simples, folhas encadernadas, que alguém folheia e nele lê 

palavras? 
Como olhar para tais palavras? 
Como Bachelard, que se descreve como um sonhador de palavras escritas: 
 

Acredito estar lendo. Uma palavra me interrompe. Abandono a página. As 
sílabas da palavra começam a se agitar. (...) As palavras assumem então 
outros significados, como se tivessem o direito de ser jovens. E as palavras 
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se vão buscando, nas brenhas do vocabulário, novas companhias, más 
companhias. (BACHELARD, 20019, p. 17). 

 
Livro... livra... livre... livrante... livraria... livreto... livrania... livraberto... livramento... 

livronia... livroasa... livroverso... 
“Um livro é sempre, para nós, uma emergência acima da vida cotidiana. Um livro é a 

vida exprimida, portanto um aumento da vida”. (BACHELARD, 2009, p. 88).  
Devaneios... Olhamos para cada um dos livros à nossa frente. Aqui estão eles: 

Ludicidade, Entre pedras e gavetas, Minhas pegadas na areia, Poesias de um mundo louco, 
O sonho dus guerreirus não morre, o último, tendo como suporte um CD. 

Citamos na ordem em que os adquirimos, em contato com os autores de cada um deles. 
Poetas que denominam seus poemas como “marginais periféricos”. E que escrevem sem 
preocupação com as margens. 

Permitimo-nos olhá-los em estado de anima. Bachelard diz acreditar que possamos 
inscrever todos os nossos “devaneios sobre o Devaneio sob o signo de Anima”, que seria 

 
Arquétipo da vida imóvel, estável, lisa, ao compasso dos ritmos 
fundamentais de uma existência sem dramas. Quem pensa na vida, na vida 
simples, sem buscar um saber, inclina-se para o feminino. Concentrando-se 
em torno da anima, os devaneios ajudam-nos a encontrar o repouso. (...) 
Trazem a marca de uma feminilidade inegável. Se não abrigassem em nós 
um ser feminino, como haveríamos de repousar? (BACHELARD, 2009, p. 
89). 

 
A amizade, surgida de devaneios em grupos de poesia, dá origem a um grupo singular, 

que não se limita a ler poemas. Grupo que quer revolucionar, inventar formas inusitadas de 
viver poesia. Tem como nome Sarau das Ostras, formado lá, próximo de onde as ostras 
vivem: o mar. 

Ostra – palavra feminina. Ser vivo único, que enfrenta dificuldades impostas pelo 
ambiente. Do contato com a areia exploradora, faz do obstáculo um aliado. Diante do perigo, 
produz a pérola.  

Pérola - também feminina, joia cobiçada por tantas criaturas femininas. Torna belas as 
mais vaidosas mulheres. 

Aqui estamos, pesquisadoras. Conhecemos cada um dos poetas. Falamos com cada um 
deles, folheamos seus livros diversas vezes. E a tarefa, nesse momento, é olhar para suas 
publicações. Iniciamos a escrita por aqui, pela concretude do material, palpável, que contém 
os tesouros de cada um: o objeto livro. 

Por onde começar? Livros, à primeira vista, são semelhantes. Todos têm uma capa, um 
título, nome do autor, páginas, letras. Um deles apresenta-se em CD, também envolto em uma 
capa-embalagem e, inserido no computador, traz vozes que pronunciam as palavras, com 
entonação que dá ritmo a elas – transforma-as em músicas. 
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Ao deixar de lado as semelhanças, no interior de cada um, encontramo-nos com cada 
um de seus autores. Suas escritas singulares, em versos, suas ideias, seus pensamentos, seus 
devaneios, as imagens construídas a partir de suas leituras, seus modos de olhar o mundo.  

Folheando-os/ouvindo-o, permitimo-nos adentrar os mundos de cada um. O que 
sabem/conhecem? Que dizer do processo de criação do material? Como teria sido o caminhar ao 
produzi-los? Que tensões envolveram o processo? Como cada um deles foi sonhador das palavras 
ali contidas, dos versos ali elaborados, das particularidades dos materiais, ali concretizados? 

E nós, agora autoras, frente a esses materiais? Até que ponto a leitura consegue captar 
as profundezas de suas inquietações? Seria possível lê-los elucubrando acerca do que 
quiseram dizer, pressupor verdades? E se nossas leituras seguirem na direção oposta ao que 
foi pensado por eles?  

Ou seria mais instigante, inventivo talvez, seguir outro caminho? Nós, leitoras, 
permitindo-nos devanear a partir de suas palavras e versos? Por que não?  

Escolhemos o segundo caminho, assumindo o risco de, enquanto autoras, deixar que 
nossas palavras, aqui escritas, desnudem nossas maneiras de pensar, agir, sonhar de olhos 
abertos, devanear... 

“Que convite para sonhar o que vemos e o que somos! O cogito do sonhador se desloca 
e vai emprestar o seu ser às coisas, aos ruídos e aos perfumes. Quem existe? Que distensão 
para a nossa própria existência!” (BACHELARD, 2009, p. 155). 

Exposta a escolha, segue nossa leitura/devaneio dos objetos-livro de quatro poetas que 
compõem o grupo Sarau das Ostras. Tal leitura vem entrelaçada aos autores, indissociáveis do 
processo de escrita que produzem. 

 
“Entre pedras e gavetas”... a “ludicidade” em poesia 

 
A autora de ambos os livros é Ludimar. Após 60 anos de leitura escondida e escrita 

velada, pedras no caminho e guardados nas gavetas, suas obras são coroadas: prêmios em 
concursos de poemas e dois livros publicados. 

 

  
 

Figura 01: Capas dos livros 
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Dedica os livros aos filhos e netos, amigos. Pessoas que acompanharam sua trajetória. 
Entre seus poemas, lá estão diversos estilos. Poemas de amor, surrealistas, raps, caipiras 

e infantis. 
Ludicidade, título cujo jogo de palavras traz seu nome, sua relação com a cidade, o 

caráter lúdico de sua escrita, inicia com 23 poemas premiados em concursos. 
Impossível não devanear com o contato com a capa, ilustrada por um amigo desenhista 

a partir da paixão demonstrada pela autora por Dali. 
Em alguns de seus poemas, fica uma marca: o passeio entre absurdo e realidade. 
 

"Minhas pegadas na areia" 
 
Já no título de seu livro, o Poeta Fernandes deixa claro seu objetivo: explicitar seu modo 

de deixar marcas no mundo que habita por meio de seus poemas. 
Na capa, a imagem da praia, cujas ondas invadem seus escritos. 
 

 
 

Figura 02: Capa do livro 
 
No conteúdo dos poemas, um modo de convidar o leitor a descobrir quem é o poeta que 

escreve. Indícios de Drummond e sua famosa pedra aparecem em diversos de seus escritos. 
Por entre as formas de seus poemas, alguns marcados pela métrica, outros irregulares, o 

poeta nos parece um misto de Castro Alves e Leminski. 
Fechamos o livro, mas continuamos tentando seguir as pegadas, na areia de seus versos. 
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"Poesias de um mundo louco" 
 

 
 

Figura 03: Capa do livro 
 
Nego Panda, com poemas agressivos e contestadores, é o que mais se aproxima do 

estilo marginal, trazendo a realidade da periferia para seus versos, ora de modo contestador, 
ora de modo afetuoso, afetado pela realidade do povo que ali constrói seus mundos. 

São versos que instigam o pensamento a reagir e fazer parte dos “guerreiros desse 
mundo louco”, a quem dedica seu livro. 

 
"O sonho dus guerreiros não morre" 

 
Esse é o título do CD de R.O.3.P., cantor de rap cujas letras convidam a entrar no ritmo 

de seus devaneios. 
 

 
 

Figura 04: Capa do CD 
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Há um diálogo com os amigos do grupo. A sequência inicia com um poema do Poeta 
Fernandes em sua homenagem, que tem seu nome como título e, na faixa 8, traz o poema 
musicado de Nego Panda, cujo título dá nome ao CD. 

A que mais desperta a atenção é a faixa 5, cujo título é Crônicas de A a Z e apresenta 
em cada trecho da música, palavras iniciadas com as letras do alfabeto. Como é possível tal 
criação? 

Na faixa 7, uma síntese do que é ouvir com atenção suas letras: “os sentimentos são 
milhares”. Sentimentos loucos, que podem ser traduzidos por Bachelard, na pergunta: 

 
E que vem a ser um belo poema senão uma loucura retocada? Um pouco de 
ordem poética imposta às imagens aberrantes? A manutenção de uma 
inteligente sobriedade no emprego – ainda assim intenso – das drogas 
imaginárias. Os devaneios, os loucos devaneios, conduzem a vida. 
(BACHELARD, 2009, p. 164). 

 
Poder-se-ia dizer que o “tapete voador” do mundo de loucuras construído por esses 

poetas extrapola as margens da página e as bordas da imaginação? Convites ao devaneio... 
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PHILIPPE SOUPAULT DO TÂMISA AO SENA: 
UM FLÂNEUR EM BUSCA DE SI MESMO 

Eliane Benatti de Freitas1 
 
O presente artigo busca analisar a poesia Westwego, de Philippe Soupault, escrita em 

1922. Como suporte teórico para a análise serão usados textos que abordam conceitos do 
Surrealismo e também uma retomada histórica de fatos, lugares e pessoas citados por 
Soupault.É essa viagem rumo ao desconhecido que Soupault convida o leitor de Westwego a 
fazer compartilhando, com ele desse estado flanerier. 

A primeira ideia que ocorre ao leitor do poema Westwego é tentar traduzir seu título. 
Além de ser o nome de uma cidade localizada no estado da Louisiana, dificilmente ele irá 
encontrar outras referências a essa palavra, além do referido poema de Soupault. O texto é 
composto por doze estrofes. Seus versos são brancos e livres, como não poderiam deixar de 
ser. A divisão dessas estrofes não segue critérios muito claros aos olhos e entendimento do 
leitor. Também não há pontuação, o que permite várias leituras, dependendo da interpretação 
que se queira dar às palavras. O que salta aos olhos do leitor de Westwego é que Soupault 
narra seu perambular pelas ruas de Londres e depois pelas ruas de Paris. A mudança de 
território se dá a partir da oitava estrofe. Se, durante o narrar de suas lembranças por Londres 
o poeta se mostra cínico, triste e melancólico, a partir da oitava estrofe, quando ele “canta” 
Paris, percebe-se que o autor reencontra o seu lugar.  

A começar por uma interpretação do título, talvez uma brincadeira polissêmica que Philippe 
Soupault faz, pois em francês, a pronúncia de Westwego pode muito bem ser entendida como où 
est l’ego (onde está o ego). Onde está o “eu”? Onde está o autor, dividido entre lugares, espaços, 
pessoas e situações? Como alcançar o equilíbrio entre forças contrárias?  

“Todas as cidades do mundo / oásis dos nossos tédios mortos de fome 
[...]” (SOUPAULT, 2011). Essa introdução é uma saudação a todas as cidades que abrigam o 
flâneur, o poeta, o escritor, o artista que vaga por elas e que tem, através desse vagar, seu 
tédio alimentado. “Eu passeava em Londres num verão / os pés queimando e o coração nos 
olhos [...] pombo viajante / pombo cotidiano [...]” (SOUPAULT, 2011). “O coração nos 
olhos” retrata uma disposição do poeta, uma abertura para o encontro com o maravilhoso que 
só esse espírito flanerie poderia conceber. “pombo viajante pombo cotidiano” é uma imagem 
que Soupault cria para descrever o Sol, que ao mesmo tempo em que viaja todos os dias, sem 
parar em lugar nenhum, está presente no cotidiano, pois é verão. “[...] ilhas desertadas / 
tempestades de poeira / para os animais rugindo de raiva / que baixam a cabeça 
como você e como eu [...]” (SOUPAULT, 2011). Animais que rugem de raiva, mas baixam a 
cabeça, para disfarçar, porque a solidão e o tédio são mais fortes que a dor. Eles entorpecem a 
vontade e embotam as lembranças. ‘[...] um homem canta sem saber por que / como eu 
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caminho / quando somos jovens é para a vida inteira / minha infância enjaulada 
neste museu sonoro [...]” (SOUPAULT, 2011). 

É importante que o leitor perceba como o Tâmisa e o Sena são descritos diferentemente. 
Aqui, o rio é infeliz. Muito infeliz. Essa personificação do Tâmisa estabelece uma 
correspondência entre ele e os habitantes da cidade, que apesar de ser domingo, não saem de 
suas casas. Quantas vezes, em sua infância e adolescência, Soupault passeou por entre essas 
estátuas (infância enjaulada)? 

“[...] três ingleses em mangas de camisa / se esgoelavam cantando / trá lá lá trá lá lá 
trá lá li [...]” (SOUPAULT, 2011). Neste excerto, é inevitável a lembrança de Ode Triunfal e 
Ode Marítima, ambas de Álvaro de Campos. Westwego, em muitas partes, lembra algumas 
passagens do poema do heterônimo de Fernando Pessoa, a que Soupault visitou quando foi a 
Portugal. 

 
Estranho viajante viajante sem bagagens 
eu nunca deixei Paris 
minha memória não me deixava nem por um segundo 
[...] 
eu tenho apenas meu chapéu 
chave dos campos chave dos sonhos 
pai das lembranças 
[...] 
És tu minha velha Paris 
mas esta noite enfim, eu estou nesta cidade 
teus monumentos são os marcos quilométricos de meu cansaço 
[...] 
eu te amo como se ama um elefante 
[...] 
eu não procuro nada 
eu estou aqui 
[...] 
eu queria ir a Nova Iorque ou a Buenos Aires 
conhecer a neve de Moscou 
partir uma noite a bordo de um grande navio 
para Madagascar ou Xangai 
subir o Mississipi 
eu fui a Barbizon 
e eu reli as viagens do capitão Cook 
14eu me deitei sobre o musgo elástico 
eu escrevi poemas perto de uma anêmona-dos-bosques 
colhendo as palavras penduradas nos galhos 
a pequena estrada de ferro me fazia pensar no transcanadense  
(SOUPAULT, 2011) 
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Acima, Soupault inicia o excerto escrevendo sobre o viajante sem bagagens (flâneur) 
que traça seu percurso tendo como marcos da trajetória os monumentos da cidade a afirmando 
que nunca deixou Paris, pois mesmo quando longe da cidade amada, sua cabeça (chave dos 
sonhos pai das lembranças) sempre esteve lá. Compara seu amor por ela a um amor que se 
tem por um elefante (respeito/terror/mistério/admiração) e que quando está em Paris ele não 
busca nada mais, pois tudo o que quer/precisa está nessa cidade. O autor escreve o nome de 
vários lugares onde queria ter ido ou foi através de seus poemas escritos nos parque de 
Barbizon, cidadezinha nos arredores de Paris. O verso “eu me deitei sobre o musgo elástico” 
leva o leitor a lembrar-se de várias poesias de Whalt Whitman, poeta norte-americano nascido 
em 1919 e falecido em 1892. Em vários de seus textos há referências a musgos, relvas, chão, 
grama. 

 
e esta noite eu sorrio porque eu estou aqui 
[...] 
meus amigos adormecidos nos quatro cantos 
eu os verei amanhã 
André dos olhos cor de planeta 
Jacques Louis Théodore 
o grande Paul minha cara árvore 
e Tristan cujo riso é um grande pavão 
vocês estão vivos 
eu esqueci seus gestos e sua verdadeira voz 
mas esta noite eu estou sozinho eu sou Philippe Soupault 
(SOUPAULT, 2011) 

 
Em nenhum lugar do poema a alegria e amor do poeta por Paris são mais bem retratados 

do que aqui. Depois de seis meses longe, ele finalmente volta e sorri, o universo sorri, as 
mulheres sorriem, os marginais cantam, não há cansaço no caminhar. Haverá o reencontro 
com André Breton, Jacques Vaché, Louis Aragon, Théodore Fraenchel, Paul Éluard e Tristan 
Tzara, amigos com os quais esteve envolvido primeiro no Dadaísmo e depois no Surrealismo. 
Soupault termina o excerto reafirmando sua condição solitária (mas esta noite eu estou 
sozinho eu sou Philippe Soupault). 

 
[...] e eu falo bem alto 
todas as ruas são afluentes 
quando amamos este rio onde corre todo o sangue de Paris 
e que é sujo como uma puta suja 
mas que é também o Sena simplesmente 
com quem falamos como fosse nossa mãe 
eu estava muito perto dele 
que se ia sem lamento e sem barulho 
sua lembrança apagada era uma doença 
eu me apoiava no parapeito 
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como nos ajoelhamos para rezar 
as palavras caíam como lágrimas 
doces como balas 
Bom-dia Rimbaud como vai você 
Bom-dia Lautréamont como você tem se comportado 
eu tinha vinte anos nem um centavo a mais 
[...] 
e no entanto há em meu peito 
pequenos sóis que giram com um barulho de chumbo 
[...] 
motoristas ainda me restam sete cartuchos 
nem um a mais nem um a menos 
nenhum deles é para vocês 
[...] 
(SOUPAULT, 2011) 

  
Soupault inicia a estrofe escrevendo que todas as ruas de Paris levam o caminhante ao 

Sena. Compara o rio a uma puta suja, mas também a uma mãe. Ao contrário do modo como 
descreve o Tâmisa (rio infeliz), o Sena é um lugar sagrado, para onde se vai para “rezar”. A 
seguir, o poeta cita Arthur Rimbaud, poeta francês Anos depois Soupault vai até a África 
procurar vestígios da passagem de Rimbaud por lá, quando este era mercador de armas. 
Isidore Ducasse, autointitulado Conde de Lautréamont, poeta francês polêmico e anticanônico 
falecido aos 24 anos, em 1870 também está na poesia, e Soupault pergunta, ironicamente, 
como ele tem se comportado. É necessário um estudo mais profundo na tentativa de 
entendimento das palavras de Soupault quando escreve os dois últimos excertos acima 
negritados. Pensamentos suicidas ou simplesmente expressão de uma agressividade latente 
podem ser consideradas, mas qualquer afirmação seria leviana e superficial.  

“[...] As noites de Paris têm esses cheiros fortes/ que deixam os arrependimentos e as 
dores de cabeça / e eu sabia que era tarde / e que a noite / a noite de Paris ia terminar [...]” 
(SOUPAULT, 2011). Em 1928 Soupault escreveria As últimas noites de Paris, quando não 
mais pertencia ao movimento surrealista. É difícil considerar esse episódio como sendo um 
acaso objetivo, pois, conforme conceituação de Breton apud Chéniex-Gendron (1992, p. 92-
93), “o acaso seria a forma de manifestação da necessidade exterior que abre caminho no 
inconsciente humano.” E o que Soupault escreve em Westwego e mais tarde em As últimas 
noites de Paris pode ser apenas a constatação do término de um estado de espírito, de um 
sonho vivido pelo poeta e amparado na realidade através de ruas, ambientes, monumentos e 
pessoas.Teria sido o acaso objetivo agindo mais uma vez? Não se pode afirmar, mas apenas 
concluir que Westwego enquadra-se mais na escrita espontânea que na escrita 
automática, pois o texto tem origem no flânerie do poeta, que vaga pelas cidades, na 
imaginação ou fisicamente, e através desse vagar vai compondo paisagens, lugares e 
pessoas. 
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APRENDER E NÃO APRENDER POR QUEM NÃO APRENDE: UM ESTUDO 
EVOLUTIVO PSICOGENÉTICO 

Eliane Giachetto Saravali1 
Mariana Artero Garcia2 

 
Introdução 

 
A pesquisa3 apresentada nesse artigo buscou dar voz a estudantes, crianças e 

adolescentes com queixas de dificuldades de aprendizagem, a respeito do aprender e do não 
aprender. As crenças apresentadas por eles foram analisadas e interpretadas segundo o 
referencial piagetiano para a construção do conhecimento social. Ao tratarmos de questões 
sociais sob este referencial, assumimos a ideia de que, apesar de se tratar de dados e 
informações compartilhados socialmente, os mesmos não se impõem aos sujeitos; mas são 
interpretados e reelaborados num longo trabalho de construção. Nesse processo, ao longo do 
desenvolvimento, os indivíduos vão elaborando suas crenças sobre diferentes conteúdos da 
realidade social. Tais crenças assumem um caráter específico e peculiar, indicando 
concepções bastante curiosas (MANO, 2013; DELVAL, 2013). 

Nessa perspectiva, temos dois trabalhos que trataram de questões envolvendo a realidade 
escolar no nosso país (CANTELLI, 2000; SARAVALI; GUIMARÃES, 2010). Todavia, nestes 
estudos, não são explorados, especificamente, temas sobre aprender e não aprender.  

Considerando-se os aspectos mencionados anteriormente a presente pesquisa foi 
delineada. Nosso principal objetivo foi investigar quais são as ideias encontradas, em crianças 
e adolescentes, a respeito do aprender e do não aprender. Como nossos sujeitos eram 
estudantes com queixas de dificuldades de aprendizagem, buscamos também dar voz a alunos 
que não aprendem, permitindo assim avaliar como eles lidam e interpretam aspectos 
relacionados à aprendizagem e a não aprendizagem. 

 
Aspectos metodológicos 

 
A pesquisa constitui-se num estudo evolutivo transversal baseado no método clínico-

crítico piagetiano (PIAGET, 1967). Participaram 40 escolares entre 06 e 16 anos de escolas 
públicas de uma cidade do interior do estado de São Paulo, indicados por seus professores 
como alunos com dificuldades de aprendizagem, distribuídos da seguinte forma: 10 sujeitos 
de 06 anos, 10 de 09 anos, 10 de 12 anos e 10 de 16 anos. 

Os sujeitos foram submetidos, individualmente, a dois instrumentos metodológicos 
diferentes: a realização de um desenho e a apresentação de um curta-metragem.  
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Em função dos limites desse artigo, trataremos apenas do primeiro instrumento que 
consistiu numa variação da Técnica Projetiva “Par Educativo”, proposta por Visca (1984). Os 
participantes eram convidados a criarem um desenho numa folha de sulfite, dividida em três 
partes. Na primeira parte, deveriam desenhar uma pessoa que ensina, na segunda, uma pessoa que 
aprende e na terceira uma pessoa que não aprende. Em seguida, o sujeito era solicitado a explicar 
o que havia feito, a atribuir um título ao desenho, bem como um nome e idade aos personagens 
criados. Algumas perguntas eram feitas: Quando essa pessoa ensina todo mundo aprende?; Por 
que essa pessoa não aprende? Qual é a diferença entre a pessoa que aprende e a que não aprende? 

As explicações foram gravadas e transcritas na íntegra. Em seguida, foram analisadas, 
interpretadas e agrupadas conforme categorias que expressavam as concepções mais gerais 
que os sujeitos tinham sobre o tema. Vejamos as categorias encontradas. 

 
Resultados 

 
Categoria 1 – Aspectos relacionados à indisciplina e à falta de atenção na escola  

 
Nesta categoria, foram inseridos os desenhos dos sujeitos que relacionaram as questões 

da não aprendizagem a aspectos ligados à indisciplina e falta de atenção, tais como, bagunçar, 
brigar, conversar fora de hora, não prestar atenção no que a outra pessoa está explicando. O 
que mais pode ser observado nas respostas é que os sujeitos sempre culpam o próprio aluno 
por não conseguir aprender. É o caso de:  

 

 
  Uma pessoa que ensina   Uma pessoa que aprende  Uma pessoa que não aprende  

 
Figura 1: Desenho de LUA (12;2): Diálogo estabelecido [...] Por que essa pessoa aprende? Ah porque presta 

atenção. E quem presta atenção aprende? Aprende. Por que? Porque quem aprende tem que prestar atenção no 
professor. Se não prestar atenção a gente aprende? Não, porque é importante prestar atenção na matéria. 

Quando o professor ensina todo mundo aprende? Sim. Por que? Porque prestando atenção sempre aprende. E o 
que você pensou quando desenhou essa pessoa que não aprende? Que fica fazendo bagunça na sala e 

atrapalhando as pessoas que estão fazendo. E por que não aprende? Porque só bagunça, não escreve nada, e 
falta sempre na aula. [...] 
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Categoria 2 - Aspectos relacionados a fatores que envolvem esforço e motivação 
 
Nessa categoria, foram incluídos os desenhos dos sujeitos que relacionaram tanto a 

aprendizagem quanto a não aprendizagem a fatores que envolvem motivação, esforço, 
interesse, tais como, aprender porque é esforçado e motivado a ter um futuro melhor, entrar 
em uma boa faculdade dentre outros; não aprender, pois não há interesse, é desmotivado ou 
simplesmente por não querer aprender. A seguir, um exemplo: 

 

 
  Uma pessoa que ensina      Uma pessoa que aprende   Uma pessoa que não aprende 

 
Figura 2: Desenho de LEO (16;4). Diálogo estabelecido: [...] Quando o professor ensina todo mundo aprende? 

Não. Por que? Porque não se esforça. E o que você pensou quando desenhou essa pessoa que não aprende? Que 
ela não se esforça. E por que não aprende? Porque não se esforça. E quem não se esforça não aprende? Não. Por 
que? Porque não quer saber de ir na escola e aulas chatas [...] Qual é a diferença entre a pessoa que aprende e a 

pessoa que não aprende? A pessoa esperta aprende e a pessoa que não se esforça não aprende. 
 

Categoria 3 – Causas relacionadas a problemas orgânicos  
 
Dentro dessa categoria, foram incluídos os desenhos dos sujeitos que relacionaram a 

não aprendizagem a problemas orgânicos, como por exemplo, uma pessoa que tem algum tipo 
de deficiência, problemas na cabeça ou alguma dificuldade para aprender: 
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   Uma pessoa que ensina   Uma pessoa que aprende    Uma pessoa que não aprende 

 
Figura 3: Desenho de JOA (6;2). [...] E o que você pensou quando desenhou essa pessoa que não aprende? 

Minha vó falou que tem um menino vizinho dela que tem problema na cabeça e demora muito pra aprender e 
que eu tenho que aprender mais rápido que ele. E por que ele não aprende rápido? Porque ele fica na cadeira de 
rodas e não aprende muito e eu já vi ele sem ir na escola [...] Qual é a diferença entre a pessoa que aprende e a 
pessoa que não aprende? Quem aprende não tem problema e quem não aprende tem problema e demora mais 

pra entender a escola. 
 

Discussões e Considerações Finais 
 
Em 100% dos nossos sujeitos, observamos um padrão de respostas que se mantém. 

Assim, há sempre a indicação do aluno como culpado pela não aprendizagem; demonstrando 
uma dificuldade em considerar o processo e os elementos envolvidos na situação de maneira 
mais ampliada. Nenhum sujeito, por exemplo, discute a ideia a partir da perspectiva de um 
mau ensino, isto é, não aparecem cenas ou relatos de pessoas que não aprendem e que tenham 
tido problemas com um professor, com a escola etc. Todos os sujeitos, de uma forma ou 
outra, mencionam o professor como sendo aquele que ensina. Este, por sua vez, sempre 
cumpre seu papel.  

Quando Delval (2002) explica em que consiste uma compreensão menos elaborada do 
mundo social, ele nos mostra que as crenças dos sujeitos se baseiam sempre nos aspectos mais 
visíveis das situações em questão, desconsiderando processos ocultos e subjacentes, tão 
comuns em questões sociais. Há dificuldades em coordenar perspectivas diferentes bem como 
em considerar a existência de conflitos. As explicações desse nível “baseiam-se nas 
aparências, no que é mais visível, no que se percebe diretamente. Os fenômenos sociais 
apóiam-se em imagens pouco conectadas entre si e bastante estereotipadas” (DELVAL, 2002, 
p.224). Há, portanto, uma compreensão parcial da realidade.  

Em nossos protocolos, encontram-se referências ao não gostar de estudar, não querer, 
não se dedicar, ser indisciplinado (fazer bagunça, conversar, não prestar atenção), não estudar 
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direito etc. A ideia é tão simples para esses sujeitos, que se trata de pensar num aluno que 
“sabe” ou “não sabe” aprender. A responsabilização do aluno indica também a interpretação 
de que o professor sempre cumpre seu papel corretamente, o que é bem característico desse 
nível. 

As crenças sobre a não aprendizagem podem influenciar como os sujeitos avaliam a si 
próprios em relação à mesma questão. Portanto, quando um indivíduo responsabiliza o 
próprio aluno por uma aprendizagem que não ocorre, tende a pensar o mesmo sobre si mesmo 
quando está na mesma situação. Em diferentes momentos de nossa análise, foi possível notar 
como alguns sujeitos se identificam com a questão da não aprendizagem abordada nas 
entrevistas. É preciso considerar as implicações decorrentes desse dado. Quando uma criança 
não aprende não tenderia ao mesmo tipo de raciocínio? Ou seja: de alguma forma não se 
culparia? Quais as consequências para a formação do seu autoconceito e qual a relação que 
estabelecem com a aprendizagem de uma maneira geral? 

Assim como no trabalho para construção de diferentes noções sociais, é preciso haver 
um espaço para que o aluno fale sobre a escola, sobre o professor, sobre a aula, auxiliando na 
compreensão e coordenação de diferentes processos. É somente a partir da análise de 
diferentes situações, com a troca de pontos de vistas diversos e perspectivas diferentes que os 
indivíduos podem avançar na interpretação do mundo social. Além disso, compreender 
melhor uma situação de não aprendizagem pode auxiliar o próprio sujeito na resolução de um 
quadro desfavorável que o afete. 
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ASPECTOS DE UM PLANO MUNICIPAL DE INCENTIVO À LEITURA EM 
UMA CIDADE DA AMAZÔNIA 

Eliane Pereira Machado Soares1 
Francisca Cláudia Borges Fernandes2 
Marluce Cunha Rodovalho Caetano3 

 
Se eu quisesse aprender a nadar contrataria uma 

pessoa que soubesse nadar. No entanto, nossas 
escolas estão repletas de professores que não lêem.  

(ANA MARIA MACHADO) 
 
A importância social da leitura é algo inquestionável no mundo atual. Isso se deve ao 

fato de que a capacidade de leitura e de escrita, em maior ou menor grau, é condição 
fundamental para o acesso aos bens culturais e ao mercado de trabalho. Além disso, quem lê 
tem a oportunidade de conhecer, interpretar e confrontar realidades, valores, princípios e 
crenças, de modo que quem lê, pode transformar tanto a si mesmo, quanto o mundo em que 
vive. Este projeto vislumbra essa possibilidade e se propõe a contribuir para que crianças, 
adolescentes e jovens tenham acesso à leitura por meio de um conjunto de ações mediadoras 
significativas. 

 
Ninguém tem que ser obrigado a ler nada. Ler é um direito de cada cidadão, 
não é um dever. É alimento do espírito. Igualzinho a comida. Todo mundo 
precisa, todo mundo deve ter a sua disposição – de boa qualidade, variada, 
em quantidades que saciem a fome. Mas é um absurdo impingir um prato 
cheio pela goela abaixo de qualquer pessoa. Mesmo que se ache que o que 
enche aquele prato é iguaria mais deliciosa do mundo. (MACHADO, 2006, 
pág. 15). 

 
O programa Marabá Leitora encontra-se em fase de implantação e redirecionamento das 

ações e investimentos. Esse é o momento de sistematização das atividades de fomento à 
leitura e a escrita realizada no município. Acredita-se que através das parcerias firmadas e as 
ações de intervenção que estão sendo desenvolvido nessa região, o próprio poder público, se 
assim entender importante e prioritário, torna-lo política pública.  

Para tanto, é imprescindível valorizar os espaços que realizam ações de leitura na cidade 
de Marabá, pois construíram ou fortaleceram a relação com os livros e a leitura, e é o que nos 
garante que há um processo contínuo de formação de comportamentos leitores nesses atores 
sociais. “[...] A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta 
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não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem 
dinamicamente. [...]” (FREIRE, 1999, pág.11). 

A formação do leitor, na escola, tem duas facetas: uma delas é o desenvolvimento 
sistemático e progressivo das habilidades de leitura (compreensão, interpretação, inferência, 
etc.) e a segunda faceta é o incentivo à leitura como prazer e lazer. Esse projeto propõe o 
espaço para o convívio dos alunos com os livros de diferentes gêneros (narrativas, poemas, 
história em quadrinhos, etc.). Cabe ao professor e os parceiros do projeto possibilitar a 
formação do aluno (leitor-escritor-reconstrutor- ouvinte), momentos direcionados e 
orientados, com atividades propostas que tragam a literatura e os diferentes gêneros textuais 
para sala de aula, estimulando a leitura de livros, promovendo atividades que despertem o 
desejo e a necessidade de ler, escrever, reescrever, ouvir e contar histórias, a descoberta das 
várias facetas da leitura dos clássicos ao popular. 

O programa atua de forma articulada por meio de parcerias que inclui desde a 
comunidade até empresas que estão instaladas na região. Para realização das atividades nas 
escolas e comunidade, a SEMED (Secretaria Municipal de Educação), e a UNIFESSPA 
(Universidade do Sul e Sudeste do Pará), mensalmente propõe Formação Continuada para 
professores lotados em Sala de leitura, bibliotecas escolares, bibliotecas comunitárias e 
espaços que divulgam a leitura. É a proposta de encontros de trocas de experiências e 
fortalecimento da atuação do mediador de leitura e do narrador/contador de história. Assim, as 
escolas e a comunidade têm oferecido oportunidades valiosas de acesso ao livro e a leitura.  

Fazer com que os alunos gostem de ler é uma preocupação constante de grande parte de 
educadores. A prática pedagógica tem mostrado que se devem oferecer textos interessantes, 
variados, bem humorados, poéticos, de linguagem ágil. Deve-se, principalmente, deixar que o 
texto fale por si mesmo, isto é, que divirta, faça rir, pensar, sonhar, refletir, e que a partir dele 
não seja feita necessariamente as atividades propostas. Esse projeto tem como propósito 
proporcionar aos discentes o acesso a uma variada gama de textos, mostrando e 
desmistificando a visão deturpada de que o ato de ler está restrito apenas as decodificações de 
palavras, leitura vazia e sem sentido para o leitor. Dessa forma pretende-se tornar a leitura dos 
diversos textos de forma mais lúdica, através da apresentação do gênero dramático (teatro), e 
assim, fazer circular na escola manifestações de diversas linguagens através das quais se 
expressam a arte e a cultura. 

 
[...] aprender a ler significa também aprender ler o mundo, dar sentido a ele e 
a nós próprios, o que mal, mal ou bem, fazemos mesmo sem ser ensinados. 
A função do educador não seria precisamente a de ensinar a ler, mas a de 
criar condições para o educando realizar sua própria aprendizagem, 
conforme seus próprios interesses, necessidades, fantasias, segundo as 
dúvidas e exigências que a realidade lhe apresenta. Assim criar condições de 
leitura não implica apenas em alfabetizar ou propiciar acesso aos livros. [...] 
(MARTINS, 1992, pág. 34). 
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A sala de leitura, biblioteca escolar, municipal e comunitária tem papel importante 
nesse projeto, já que será o espaço que possibilitará o diário convívio do aluno e/ou professor 
com livros e, portanto, incentiva a leitura e facilita o acesso a ela. Para tanto é indispensável 
um ambiente climatizado, limpo e agradável com variedades de leitura de acordo com faixa 
etária e nível de escolaridade, de modo que cada aluno, professor e/ou funcionário da escola 
tem acesso e liberdade de escolha segundo seus interesses e suas curiosidades. 

 
Silêncio: essa talvez seja a palavra que melhor simboliza a situação real da 
biblioteca escolar no Brasil. Sem dúvida, a biblioteca escolar brasileira 
encontra-se sob o mais profundo silêncio; silenciam as autoridades, ignoram-
na os pesquisadores, calam-se os professores, omitem-se os bibliotecários. É 
realmente um silêncio quase sepulcral, que até faz sentido, pois a biblioteca 
escolar no Brasil está praticamente morta, faltando apenas enterrá-la. 
(SILVA, 1999, pág. 13). 

 
Sabendo ainda que a realidade brasileira quanto à leitura é ainda insuficiente, onde o 

ensino básico e fundamental de grande parte do alunado contribui para o progressivo 
distanciamento de leituras importantes para a formação intelectual e cultural dos discentes, 
torna-se necessário uma visão abrangente do despertar literário daqueles que em algum 
momento de sua vida escolar não obtiveram um conhecimento aprofundado da leitura. 

Ainda precisamos fortalecer o programa “Marabá leitora”, no sentido de integrá-la ao 
projeto politico-pedagógico da Escola, para que toda equipe possa valorizar as atividades e, 
conjuntamente, buscar resultados junto à comunidade. Outro aspecto relevante que 
observamos está relacionado às gestões das Secretarias de Educação e Cultura, que os 
projetos se sustentam à medida que às escolas e a sociedade civil está organizada, e os 
defendem e demanda ao poder público assumi-los, independentemente da transitoriedade das 
pessoas nos cargos e as suas prioridades.  

Vale ressaltar que a ações de incentivo à leitura vem acontecendo nas escolas e na 
comunidade, porém, o que propomos é articular essas iniciativas e sistematizar em forma de 
um plano municipal. Além disso, começarmos a desenhar um cenário positivo que poderá 
levar 3 anos, período de (2014 à 2017), ou 3 décadas, depende da prioridade dispensada.  

Compreendemos que é indispensável à profissionalização da gestão em todas as 
instâncias, isso requer, reforçar a autonomia das escolas, fazer investimentos na aquisição de 
recursos materiais, nos espaços físicos, inclusive nas pessoas, valorizando os talentos.  

 
O necessário é fazer da escola um âmbito de leitura e escrita sejam práticas 
vivas e vitais, onde ler e escrever sejam instrumentos poderosos que 
permitem repensar o mundo e reorganizar o próprio pensamento, onde 
interpretar e produzir textos sejam direitos que é legítimo exercer e 
responsabilidade que é necessário assumir. (LERNER, 2002, pág. 18). 
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Conhecendo a realidade do munícipio após as visitas técnicas nos espaços que divulgam 
a leitura e através das trocas de experiências nos encontros de formação continuada para 
professores, profissionais e voluntários que atuam em Salas de leitura, bibliotecas escolares, 
bibliotecas comunitárias e associações, ponderamos que esses locais não devem ser tratados 
como depósitos de livros e consideramos que a ambientação é um componente essencial para 
sedução de novos leitores, com disponibilização de equipamentos, elementos decorativos, 
materiais alternativos reciclados, acervo e dinâmica que contribua para fruição da leitura.  

Deste modo, então se faz pertinente à utilização de mecanismos que tenham por 
objetivo suprir uma precisão constante que se tem por parte de cada cidadão em poder 
conhecer e se valer de benefício próprio do interessante mundo da leitura. Historicamente, e 
principalmente nacionalmente, somos indivíduos que não temos base nenhuma de leitura, já 
que socioeconomicamente, a maioria dos brasileiros não possui condições financeiras 
adequadas para o uso corriqueiro de bons livros devido ao fato de que o mercado consumidor 
está voltado para o usufruto de poucos cidadãos. 

Para os discentes a leitura se resume apenas ao livro didático, ou leitura de textos 
escritos, algo que deve ser feito, pois estarão sendo avaliados. Percebe-se a dificuldade dos 
alunos na leitura, escrita e interpretação de textos, a leitura no sentido pleno, que considera a 
leitura de mundo do leitor. Vale ressaltar que a falta de leitura é uma questão histórica, social 
e econômica, pois vivemos em um país que pouco investe na educação e consequentemente 
na leitura. O contato com a leitura geralmente acontece no pequeno intervalo de horas da 
escola, em que seguem regras e avaliações. Sendo assim, o aluno é leitor apenas por algumas 
horas, já com pretexto de uma futura avaliação. 

Pensando nisso, o papel da escola enquanto formadora é procurar minimizar esta 
situação alarmante buscando fazer com que todos os seus alunos possam desenvolver 
competências e habilidades para reconhecerem os diferentes tipos de textos existentes. Além 
disso, a leitura no sentido pleno aguça o pensamento crítico do indivíduo, que será capaz de 
brincar com as palavras e compreender o mundo em que ele vive. 

A leitura acontece nos espaços institucionais e não institucionais, à medida que, as 
pessoas fiquem a vontade e se sintam bem. Para isso acontecer e não ficar no discurso, torna-
se necessário à participação de todos que compõem a comunidade escolar, desde os pais até a 
direção, professores e mediadores de leitura. E principalmente, as crianças, adolescentes e 
jovens agentes multiplicadores e atores dessa nova construção. 

 
Por uma Marabá mais leitora 

 
Será que existe apenas um modo de ler bem? Será que existe uma razão precípua por 

que ler? Na verdade, não há respostas absolutas para essas questões acima, não há receitas ou 
conselhos para vislumbrar o caminho árduo da leitura. Nem se quer uma série de preceitos 
que visam garantir a liberdade e maturidade do leitor. É um processo contínuo de 
aprendizagem que se modifica a cada instante, situação e sujeito envolvido.  
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Mas no princípio dessa trajetória, seria indispensável à presença do Mediador de leitura, 
o ser responsável por fazer a ponte entre o texto e o leitor. Aquela pessoa que um dia fez a 
diferença na vida de um leitor em potencial. A figura de um contador de história que tece 
contos, causos, lendas e apresenta o fantástico mundo da leitura. A presença de alguém que 
revela sua experiência leitora e desvencilha todo seu encantamento pelo objeto livro.  

Nos dias de hoje, a informação e o conhecimento estão disponíveis nos meios de 
comunicação. Trata-se de uma tempestade de conceitos, mas onde está a sabedoria? Ler bem 
não significa seguir um roteiro exclusivo, porém enquanto não amadurecemos como leitores, 
um bom aconselhamento pode ser-nos útil para encontrarmos a melhor forma de vivenciar e 
alçar novos voos. Ninguém nasce sabendo ler: aprende-se a ler à medida que se vive [..]. 
(LAJOLO, 2002, pág. 7). 

Livro não é um privilégio, é um direito.O poder aquisitivo não deverá determinar o 
acesso ao livro. Cabe aos poderes públicos e às entidades privadas levar o livro a todos. 

A cultura e a educação têm papel estratégico na formulação e execução de políticas que 
promovam o acesso ao livro e à formação de leitores, como ações de cidadania, inclusão 
social e desenvolvimento urbano. 

Na instituição dessa política, os ministérios da Cultura e da Educação criaram por meio 
da portaria interministerial nº 1.142, de 10 de agosto de 2006, o Plano Nacional do Livro e 
Leitura – PNLL – tendo como eixos organizadores estimular a democratização do acesso ao 
livro, o fomento e a valorização da leitura e o fortalecimento da cadeia produtiva do livro.  

Todavia, não se pretende ensinar ninguém a ler, nem impor a sina de ser um leitor, ou 
talvez, lançar propostas mirabolantes que não levam a lugar nenhum, mero discurso. Apenas, 
a possibilidade de compartilhar experiências de leitura e fazer-lhes um convite para que o 
leitor continue a ler por iniciativa própria (se faz de maneira proficiente ou não) e o que ler 
não dependerá, inteiramente, da vontade do leitor, mas o porquê da leitura deve ser a 
satisfação de interesses pessoais. 

O PNLL criou o marco institucional para o livro e a leitura como política pública. Sua 
implementação conta com o compromisso de estados e municípios, bem como das inúmeras 
instituições da sociedade guiadas pelos mesmos objetivos. Esse compromisso se materializa 
na elaboração dos Planos Estaduais do Livro e Leitura (PELL) e dos Planos Municipais de 
Livro e Leitura – PMLL.  

O PMLL sistematiza informações num diagnóstico da situação da leitura na cidade, 
traça objetivos e metas e indica ações para melhoria dos índices de leitura. Visando a 
universalização do acesso à leitura aos porto-alegrenses, articula ações dos poderes local, 
estadual e federal das áreas de educação, cultura, ciência e tecnologia.  

Há um pressuposto de que a leitura e a escrita propiciam não somente a circulação de 
conhecimentos e o registro da memória social de uma época, como também são meios para o 
desenvolvimento da imaginação, da criatividade, da sensibilidade, da reflexão, do senso 
crítico e da fruição estética. Assim, a leitura e a escrita constituem elementos fundamentais 
para a construção de sociedades democráticas, baseadas na diversidade, na pluralidade, na 
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memória e no exercício da cidadania, urge a implementação de um plano abrangente e efetivo 
para toda a cidade, que enfrente problemas como os apontados pela comunidade. 

Para que tenhamos uma Marabá leitora é necessário que iniciativas relevantes e exitosas 
nas áreas de criação, promoção, acesso, formação, produção do livro e leitura se integrem a 
políticas públicas efetivas e permanentes.  

A democratização do acesso ao livro e à leitura se dá através do entendimento da leitura 
como um direito social, que deve ser assegurado pelo município, a fim de garantir uma 
sociedade mais justa e igualitária. A compreensão de uma cidade leitora pressupõe o ato de ler 
democratizado em espaços como bibliotecas públicas, escolares, comunitárias, pontos de 
leitura, mas também em parques, praças, centros culturais, casas, enfim, constituindo e 
valorizando a leitura no imaginário da cidade e de cada cidadão.  

Sendo assim, a democratização da leitura compreende a diversidade, multiplicidade e 
igualdade de acesso a informações e acervos e imprime na cidade espaços permanentes para a 
fruição estética e para o ato da criação. 

O mediador de leitura é o profissional que diariamente atende as mais diversas 
necessidades dos leitores, pode ser desde o professor, o bibliotecário e todos os que atendem 
em espaços e ações de leitura. Para a realização da ação de mediação de leitura esses 
profissionais precisam estar em constante atualização, passando por processos de formação 
inicial e continuada, que contemplem as dimensões técnicas de sua função, mas também 
garantam sua formação leitora. São educadores por excelência que atuam como protagonistas 
na democratização da leitura, com método, competência e organização. “Como mediação, 
entende-se tanto o envolvimento afetivo do professor com a obra literária, como a realização 
de práticas de leitura para/ com a criança, em que o diálogo entre texto e o leitor, mesmo 
iniciante, seja incentivado.” (MAIA, 2007, pág. 18). 

Apesar de fala-se muito em Leitura, a importância da leitura e/ ou formação de leitores, 
poucas são as crianças que têm contato com adultos que recomendam a leitura, falam em 
livros, ou contam histórias. E ainda predomina o discurso “façam o que eu digo, não faça o 
que eu faço”. É preciso romper com essa imagem fantasiosa de que leitura é sagrada, mágica 
e faz viajar. Mas é preciso mais, é necessário ler, e ler exige esforço, treino, capacitação e 
acumulação e troca de experiência.  
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NOTAS SOBRE LEITURA LITERÁRIA DE FUTUROS DOCENTES: O QUE 
LÊEM ALUNOS E ALUNAS INGRESSANTES EM UM CURSO DE 

PEDAGOGIA 

Eliane Peres1 
 

Introdução 
 
Inicialmente apresentamos algumas reflexões acerca da leitura e da literatura que 

embasam nosso trabalho com futuros docentes. Partimos da ideia de que ler é mais do que 
decifrar, decodificar e oralizar; é produzir sentidos, interpretar, compreender, relacionar, 
refletir. A leitura é “uma atividade interativa altamente complexa de produção de sentidos” 
(KOCH e ELIAS, 2008, p. 11). Para Viñao Frago (1999, p. 299), “ler é uma relação entre um 
texto e um leitor que lhe dá vida, o recria, apropriando-se dele”. 

O historiador francês Roger Chartier (1991) considera a leitura (ou a escuta) na 
perspectiva da construção de sentidos. Para ele, trata-se de “um processo historicamente 
determinado cujos modos e modelos variam de acordo com os tempos, os lugares, as 
comunidades” (p. 178). Segundo o autor, “as significações múltiplas e móveis de um texto 
dependem das formas por meio das quais é recebido por seus leitores (ou ouvintes)” (p. 178). 
Nesse sentido, observamos a perspectiva de Corrêa (2007, p. 53) que afirma: 

 
Ler não é apenas decodificar, é compreender e, mais ainda, é indagar, 
deduzir, inferir, associar, intuir, prever, concluir, discordar, concordar, 
acrescentar, selecionar, entre outras formas de interpretar e fruir um texto. 
Só percebendo que a leitura possibilita tudo isso é que se pode ter plena 
consciência de sua importância na formação intelectual, cultural e social dos 
indivíduos. 

 
Na mesma direção, para Lerner (2002, p. 73): 
 

Ler é entrar em outros mundos possíveis. É indagar a realidade para 
compreendê-la melhor, é se distanciar do texto e assumir uma postura crítica 
frente ao que se diz e ao que se quer dizer, é tirar carta de cidadania no 
mundo da cultura escrita. 

 
Kramer (2003) indica uma compreensão de leitura considerando-a como experiência. 

Diz a autora que “levar algo da leitura para além do seu tempo, para além do momento 
mesmo em que se realiza: aqui reside a dimensão da experiência" (p. 29). Ampliando essa 
perspectiva diz a pesquisadora que se trata: 
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De uma leitura que produz uma “reflexão sentida” de um coração informado 
sobre aspectos essenciais da vida humana; leitura compartilhada – ainda que 
seja com o autor – daquilo que a gente pensa, sente ou vive. Leitura que 
provoca a ação de pensar e sentir criticamente as coisas da vida e da morte, 
os afetos e suas dificuldades, os medos, sabores e dissabores; que permite 
conhecer questões relativas ao mundo social e às tantas e tão diversas lutas 
por justiça (KRAMER, 2003, p. 29). 

 
Entendemos, portanto, a leitura como uma prática cultural que pode desempenhar uma 

função importante na elaboração de nossa subjetividade, na construção de nossa identidade, 
na abertura para novas sociabilidades (PETIT, 2008). Além disso, a leitura é uma 
possibilidade de confronto das próprias experiências vividas com outras vivências, 
especialmente porque um autor pode nos dizer muito com suas palavras. Pela leitura podemos 
reorganizar nosso mundo interior e também compreender melhor o mundo exterior. 

Assim, é preciso compreender que a leitura desempenha um papel importante na 
formação de nossa subjetividade, na construção de nossas sensibilidades, ajuda a decifrar 
nossas experiências cotidianas, possibilita a “reinvenção da vida”, nos confronta com outras 
vozes, sendo assim, uma experiência formadora, lúdica, ética e estética. Mas, como diz Petit 
(2008, p. 13), antropóloga francesa: 

 
O espaço íntimo que a leitura descobre, os momentos de compartilhar que 
ela não raro propicia, não irão reparar o mundo das desigualdades ou da 
violência – não sejamos ingênuos. Ela não nos tornará mais virtuosos nem 
subitamente preocupados com os outros. Mas ela contribui, algumas vezes, 
para que as crianças, adolescentes e adultos, encaminhem-se no sentido mais 
do pensamento do que da violência. Em certas condições, a leitura permite 
abrir um campo de possibilidades, inclusive onde parecia não existir 
nenhuma margem de manobra. 

 
Muitas vezes os “efeitos” da leitura são invisíveis. Mas, ainda segundo Petit (2008, p. 

30), existe algo na leitura “que é da ordem do trabalho psíquico, no sentido em que os 
psicanalistas falam do trabalho do sonho, trabalho do luto, trabalho da criação”. Diz a 
pesquisadora: 

 
[...] O que determina a vida dos seres humanos é em grande medida o peso 
das palavras, ou o peso da sua ausência. Quanto mais formos capazes de 
nomear o que vivemos, mais aptos estaremos para vivê-lo e transformá-lo. 
Enquanto o oposto, a dificuldade de simbolizar, pode vir acompanhada de 
uma agressividade incontrolada. Quando se é privado da palavra para pensar 
sobre si mesmo, para expressar sua angústia, sua raiva, suas esperanças, só 
resta o corpo para falar: seja o corpo que grita com todos seus sintomas, seja 
o enfrentamento violento de um corpo com outro, a passagem para o ato. 
(PETIT, 2008, p. 71). 
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A leitura pode ser, assim, em todas as idades, justamente um caminho privilegiado para 
se construir, se pensar, dar um sentido à própria experiência, à própria vida; para dar voz ao 
sofrimento, dar forma aos desejos e aos sonhos. (PETIT, 2008, p. 72). 

A referida autora estabelece, em seus estudos, as relações entre a prática da leitura e as 
possibilidades de reflexão e da significação das experiências vividas. Assim, afirma que “não 
é um luxo poder pensar a própria vida com a ajuda de obras de ficção ou de testemunhos que 
tocam no mais profundo da experiência humana.” (PETIT, 2008, p. 78). 

Contudo, temos presente, como afirma Abreu (2006, p. 83), que “uma definição de 
literatura como fonte de humanização não se sustenta diante do fato de que há gente muito 
boa que nunca leu um livro e gente péssima que vive de livro na mão”. Assim, o primeiro 
passo é reconhecer a complexidade do fenômeno da leitura e da literatura e os embates e as 
relações de poder que implicam na definição dessas práticas culturais, históricas e contextuais 
(a leitura e a literatura). Portanto, o que está em questão aqui não é o texto canônico literário, 
mas as múltiplas e variadas formas de ler e os plurais sentidos da leitura. 

Ainda nesse sentido, concordamos com a ideia de Castrillón (2011, p. 16) de que “a 
leitura não é boa nem ruim em si mesma, [...] ela é um direito histórico e cultural e, portanto, 
político e deve situar-se no contexto em que ocorre”. Nessa direção, é preciso considerar 
igualmente o conceito de literatura. Abreu (2006, p. 41) chama a atenção para o fato de que “o 
conceito de Literatura foi naturalizado - ou seja, tomado como natural e não como histórico e 
cultural [...]. Por esse motivo, em geral, as definições são tão vagas e pouco aplicáveis”. 

Mesmo assim, e longe de tomar o conceito de literatura de forma natural e a-histórico, 
torna-se necessário aqui apresentar alguns aspectos dos sentidos do literário, mas 
precisamente problematizar o que é literatura, especialmente algumas reflexões que dão 
suporte ao trabalho que realizamos com os estudantes, futuros professores, no curso de 
formação inicial de Pedagogia. Buscamos, para isso, suporte teórico em algumas 
pesquisadoras da área de literatura e educação. Assim, concordamos com Pacheco (2004, p. 
211-212) quando a autora afirma que: 

 
[...] literatura é, acima de tudo, arte. Pertence à esfera da estética. Isso, 
entretanto, não é bastante esclarecedor. Arte, estética são termos 
polissêmicos, não se prestam a definições fechadas e conclusivas. [...] A 
estética, antes de ser apologia ao belo, às formas perfeitas, a um estado 
contemplativo-passivo de apreciação de uma obra de arte ou a um estado de 
pura inspiração para sua execução, antes de tudo isso, estética está associada 
aos sentidos, à percepção através dos sentidos. Estética tem sua origem em 
estesia, ou seja, sensação, sensibilidade, sentido. [...] Ora, os sentidos são 
uma forma imediata de aproximação e compreensão do mundo [...], tão 
importantes quanto a razão. São outras formas de se apropriar do mundo e 
do conhecimento. A arte é também uma forma de compreensão da realidade. 
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Além disso, diz a mesma autora: 
 

A arte [...] muito mais que uma atitude contemplativa, provoca uma fruição 
estética em que não só o belo e o prazer tranqüilo e sereno têm lugar, mas, 
também, o incômodo e o desconforto oriundos de uma experiência 
impactante, engendrando processos internos extremamente salutares e 
catárticos, que possibilitam a elaboração e reelaboração do sujeito, de sua 
subjetividade e da realidade em que se encontra (PACHECO, 2004, p. 212). 

 
Assim, na esteira da autora acima citada, compreendemos a leitura literária como uma 

possibilidade de compreensão da realidade, de desacomodação, de impacto, entre outras 
coisas. Para Azevedo (2007): 

 
Falar em literatura [...] significa falar em ficção e em discurso poético [...]. 
Significa abordar assuntos vistos, invariavelmente, do ponto de vista da 
subjetividade. Significa a motivação estética. Significa remeter ao 
imaginário. Significa entrar em contato com especulações e não com lições. 
Significa o uso livre da fantasia como forma de experimentar a verdade. 
Significa a utilização de recursos como a linguagem metafórica. Significa o 
uso criativo e até transgressivo da língua, significa discutir verdades 
estabelecidas, abordar conflitos, paradoxos e ambigüidades (p. 79). 

 
Trabalhar, portanto, com a leitura literária é transcender apenas o racional e pensar 

experiências educativas relacionadas a ordem das sensações, da imaginação, da fantasia, da 
sensibilidade, mas também do incômodo e do desconforto oriundos de uma experiência 
impactante (PACHECO, 2004). Na perspectiva de Kramer (2003, p. 29-30), os textos 
literários devem ser lidos, “não por erudição, mas porque são textos capazes de inquietar”. 
Além disso, é preciso considerar, como argumenta Parreiras (2001, p. 113), que “a obra de 
arte, em especial, a palavra, permanece sendo o caminho de acolhimento que o ser humano 
encontra para as suas dificuldades”. 

É com essa perspectiva de leitura e de literatura que temos introduzido a reflexão acerca 
dos sentidos de “ler literatura” no 1º semestre do Curso de Pedagogia da Universidade Federal 
de Pelotas (RS). Em 2013, trabalhamos com duas turmas de ingressantes no referido curso 
(ingresso no 1° semestre letivo, diurno, e no 2° semestre letivo, noturno). Uma das atividades 
que solicitamos aos estudantes foi que apresentassem oralmente e depois escrevessem acerca 
de “um livro marcante em suas vidas”, trabalhando na perspectiva de suas “memórias 
literárias”. 

O trabalho aqui apresentado resulta desses relatos. O objetivo é apresentar quais 
leituras/livros fazem parte do “patrimônio literário” desses jovens ingressantes no Ensino 
Superior, em um curso de formação docente, e as razões que justificam a escolha por um 
determinado livro. Mais do que apresentar as leituras e os livros que jovens leitores leram 
antes de ingressar no Ensino Superior o esforço aqui empreendido é na direção de 
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compreender os sentidos da leitura e dos livros na vida de futuros docentes e procurar 
problematizar em que medida as suas experiências literárias poderão mediar a relação que 
terão no exercício da docência com as crianças. 

 
O que lêem “jovens leitores e leitoras”, futuros professores e professoras de crianças? 

 
No 1° semestre letivo de 2013 ingressaram no Curso de Pedagogia diurno da FaE/UFPel 

55 estudantes, em sua maioria mulheres; desses, 47 realizaram a atividade de apresentar 
oralmente e posteriormente escrever um relato sobre “um livro marcante em suas vidas”, 
justificando a escolha. 

No 2º semestre letivo de 2013 ingressaram no mesmo Curso de Pedagogia, na turma do 
período noturno2, 58 alunos e alunas (sendo também a maioria mulheres); desses 41 
realizaram a atividade acima referida. A tarefa foi solicitada na disciplina Teoria e Prática 
Pedagógica I, ministrada no 1º semestre do Curso. Neste artigo, trabalhamos, portanto, com 
88 relatos de futuros docentes. 

Inicialmente são apresentados dois quadros que sintetizam os livros indicados pelos 
alunos como “marcantes em suas vidas”, separados por turmas (Quadro 1 - Curso diurno e 
Quadro 2 - Curso noturno). Depois disso, alguns relatos serão apresentados com o objetivo de 
problematizar os sentidos da leitura literária e dos livros na vida de jovens universitários que 
estão iniciando um curso de formação docente e que no futuro atuarão como formadores de 
leitores e mediadores de leitura. 

 
Quadro 1: Relatos dos alunos e alunas do 1º semestre do Curso de Pedagogia, 1º/2013, diurno 

 
INICIAIS 

DO NOME SEXO IDADE LIVRO AUTOR 

1. AJH F 45 Orgulho e Preconceito Jane Austen 
2. AJPM M 20 Saga Harry Potter J. K Rowling 

3. ALM F 21 Os três porquinhos malcriados e o 
lobo bom Liz Pichon 

4. APR F 25 Adivinha quanto eu te amo Sam McBratney 
5. BSB F 20 Bruxa Bruxa venha à minha festa Arden Druce 
6. CBR F 37 Marcelo, Marmelo, Martelo Ruth Rocha 
7. CDMSP F 35 Sítio do pica-pau amarelo Monteiro Lobato 
8. CFL F 41 Minutos de Sabedoria Carlos Torres Pastorino 

9. CL F 40 Marley & Eu. A vida e o amor ao lado 
do pior cão do mundo John Grogan 

10. CO F 20 O Menino Maluquinho Ziraldo 
11. CRC F 18 O Diário de Débora Liliane Prata 
12. CRDCE F 52 O canto dos malditos Austregésilo Carrano 

                                                           
2 Em ambos casos, ingresso noturno ou diurno, a ênfase do Curso de Pedagogia da FaE/UFPel é formação de 
professores para Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Austreg%C3%A9silo+Carrano%22
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INICIAIS 
DO NOME SEXO IDADE LIVRO AUTOR 

13. CRM F 18 O Pequeno Príncipe Antoine de Saint-Exupéry 
14. ESC F 19 Cinderela Charles Perrault 
15. FKB F 25 Princesas Disney 
16. FSL F 35 O que os olhos não vêem Ruth Rocha 
17. GGM M 23 Harry Potter J.K Rowling 
18. GLS F 25 Coração de Tinta Cornelia Funke 

19. JOR F n/d Violetas na Janela 
Vera Lúcia Marinzeck de 
Carvalho, narrado pelo 
espírito Patrícia 

20. JS F 21 O desejo de ensinar e a arte de 
aprender Rubem Alves 

21. JSM F 20 A carne Júlio Ribeiro 
22. JTQ F 20 Tirinhas da Mafalda Quino 
23. LAMP F n/d A gatinha sem dente Neire de Souza Araújo 
24. LF F 18 Uma vida sem limites Nick Vujicic 
25. LKS F 17 Não se esqueçam da rosa Giselda Laporta Nicolelis 
26. LLF F 19 O Pequeno Príncipe Antoine de Saint-Exupéry 

27. LMM F 18 A menina pequi em sua missão no 
cerrado 

Shanti Rocha Teixeira e Kelly 
Rocha David 

28. LOF F 21 A Cabana William P Young 
29. LP F 18 Não existe dor gostosa Ricardo Azevedo 
30. MDMT F 20 Os Três Porquinhos Joseph Jacobs 
31. MFG F 45 O Pequeno Príncipe Antoine de Saint-Exupéry 

32. MRTO F 23 O céu pode esperar 
Vera Lúcia Marinzeck de 
Carvalho, ditado pelo espírito 
Antonio Carlos 

33. NM F 20 Veronika decide morrer Paulo Coelho 
34. REO F 19 Os Miseráveis Victor Hugo 
35. ROC F 28 Branca de neve e os sete anões Irmãos Grimm 
36. RRNM F 33 O Pequeno Príncipe Antoine de Saint-Exupéry 
37. SDV F 22 Adivinha o quanto eu te amo Sam McBratney 
38. SF F n/d O Patinho Feio Hans Christian Andersen 

39. SL M 43 Marley &Eu. A vida e o amor ao lado 
do pior cão do mundo John Grogan 

40. SM F 20 Sem medo de viver Zibia Gasparetto ditado por 
Lucius 

41. TCVR F 49 Minutos de Sabedoria C. Torres Pastorino 
42. TM M 21 Os Sete Cabritinhos Xosé Ballesteros 
43. TSM F 23 As flores Mariluiza Campos 
44. UGS M  A menina que roubava livros MarkusZusak 
45. VBP F 17 Miss Sardine Monteiro Lobato 
46. VSR F 19 Cachinhos dourados e os três ursos Robert Southey 
47. WNX M 19 Estórias mágicas da turminha Escrito pela turma de alunos 

Fonte: da autora. 
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Quadro 2: Relatos dos alunos e alunas do 1º semestre do Curso de Pedagogia, 2º/2013, noturno 
 

INICIAIS 
DO NOME 

SEXO IDADE LIVRO AUTOR 

1. AKOM F 22 A Cabana William P. Young 
2. ALG F 20 Encantador de Baleias  Whale Rider 
3. AOS F 42 Bíblia  
4. APG F 32 Doidas e Santas Martha Medeiros 

5. APR F 19 Em minha sala de aula 
Jean Piaget, Vygosky, Paulo 
Freire, Maria Montessori 

6. BCG F 18 A Cabana William P. Young 
7. BCV F 20 Adeus Janette Harold Robbins 
8. CAS F 20 Tudo valeu a pena Zibia Gasparetto 

9. CBC F 42 

Porque os homens fazem sexo e as 
mulheres fazem amor? Uma visão 
científica (e bem humorada) de 
nossas diferenças 

Alan & Barbara Pease 

10. CHR F 19 O amanhã a Deus pertence Zibia Gasparetto 

11. CPV F 20 Um amor verdadeiro 
Zibia Gasparetto, ditado por 
Lucius 

12. DDR F 24 Adivinha o quanto eu te amo Sam McBratney 
13. DSM F 31 Vovó quer namorar Maria de Lourdes Krieger 

14. EGS F 18 
Querido John. O que Você Faria com uma 
Carta que Mudasse Tudo? 

Nicholas Sparks 

15. FSB F 39 Dom Casmurro Machado de Assis 

16. FT F 20 
Marley & Eu. A vida e o amor ao 
lado do pior cão do mundo 

John Grogan 

17. FTC F 21 Crepúsculo Stephenie Meyer 
18. GCPB F 21 Matheus, o duende e a bruxinha boa Esther Cohen 

19. HBCS F 44 
Os sobreviventes. A Tragédia dos 
Andes 

Piers Paul Read 

20. HCS F 19 Pedagogia do Amor Gabriel Chalita 
21. ISK F 20 A menina que roubava livros Markus Zusak 
22. JBC M 64 Dicionário de Língua Portuguesa  

23. JDH F n/d 
Querido John. O que Você Faria com uma 
Carta que Mudasse Tudo? 

Nicholas Sparks 

24. JLM F 32 O casamento Nicholas Sparks 
25. JMM M n/d Une Mort três Douce Simone de Beauvoir 
26. JNM F 43 A verdade da vida Masaharu Taniguchi 
27. KM F 20 O Alienista Machado de Assis 
28. LV F 18 O Morro dos Ventos Uivantes Emily Brontë 
29. MCVA F 39 Bíblia - 
30. NWA F n/d Ponte para Terabítia Katherine Paterson 

31. PB F 21 
Davi. Um homem segundo ocoração 
de Deus 

Charles Swindoll 

32. PRCQ F 19 Moby Dick Herman Melville 
33. PVPF M 19 Morte e vida de Charlie Ben Sherwood  
34. RCS F 30 Ensaio sobre a cegueira José Saramago 

http://livrosdebia.blogspot.com/2009/05/adeus-janette-harold-robbins.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Emily_Bront%C3%AB
javascript:PesquisaAutor();
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INICIAIS 
DO NOME 

SEXO IDADE LIVRO AUTOR 

35. RGG M 29 Geografia Geral 
Eustáquio de Sene & João 
Carlos Moreira 

36. RW M 19 O Caçador de Pipas Khaled Hosseini 

37. SCS F 24 Nada é por acaso 
Zíbia Gasparetto, ditado pelo 
espírito Lucius 

38. SGF F 24 Violetas na Janela 
Vera Lúcia Marinzeck de 
Machado, narrado pelo 
espírito Patrícia 

39. TBM F 24 O auto da compadecida Ariano Suassuna 
40. TJG F 23 Rei Lear William Shakespeare 

41. VFR F 19 
Marley & Eu – A vida e o amor ao 
lado do pior cão do mundo 

John Grogan 

Fonte: da autora. 
 
Primeira constatação derivada dos dados acima apresentados: os alunos e alunas 

lêem/leram “de tudo”. Há uma pluralidade de práticas e de livros considerados “marcantes” 
em suas vidas: literatura infantil, autoajuda, religiosos, best-seller, “clássicos” e até livro 
didático. Assim, inicialmente é preciso reconhecer, como afirmou Castrillón (2011, p. 92), 
“que não existe uma prática ideal e desejável de leitura, e que tanto no nível da sociedade 
como no dos indivíduos coexistem múltiplas práticas de leitura: diferentes maneiras de ler e 
diferentes propósitos para a leitura”. O primeiro aspecto que os dados revelam e que precisa 
ser considerado é justamente esse: há, entre os estudantes, futuros docentes, múltiplas e 
variadas práticas de leituras e de gêneros literários. 

Os quadros acima indicam, ainda, para a pertinente observação de Abreu (2010), 
quando afirma: “não parece razoável que continuemos a nos interessar apenas pelas obras 
consagradas, pelos grandes escritores e pensadores. É preciso conhecer as leituras correntes, 
aquelas que pessoas comuns realizam em seu cotidiano”. Trabalhamos nesse sentido, de 
conhecer as leituras realizadas por ingressantes no curso superior de formação docente e, 
acima de tudo, de tomar suas experiências no sentido formativo. Na medida em que os alunos 
e alunas falam de suas leituras e ouvem as experiências de colegas podem, também, 
(re)elaborar ideias e conceitos sobre o ler e sobre a relações com os livros e com a leitura. E 
podem, principalmente, construir referências para pensar possibilidade de novas e diferentes 
experiências leitoras. 

Entre as leituras referidas pelas alunas e alunos aparecem, como mostram os quadros 1 e 
2, alguns poucos autores clássicos da literatura mundial e nacional: William Shakespeare (Rei 
Lear), Jane Austen (Orgulho e Preconceito), José Saramago (Ensaio sobre a cegueira), 
Simone de Beauvoir (Une Mort três Douce),Victor Hugo (Os Miseráveis), Machado de Assis 
(Dom Casmurro e O Alienista). Vale ressaltar que, exceto no caso de Machado de Assis, que 
aparece duas vezes, os outros tem apenas uma recorrência. Além desses, foram mencionados 
uma vez os livros clássicos O Morro dos Ventos Uivantes e Moby Dick. 

Há, nesse universo de narrativas coletadas, referências aos best-sellers “do momento” 
como, por exemplo, A Cabana (William P. Young), Marley & Eu (John Grogan), Querido 

http://pt.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare
http://pt.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare
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John (Nicholas Sparks), A menina que roubava livros (Markus Zusak), O Caçador de Pipas 
(Khaled Hosseini), Encantador de Baleias (Whale Rider) (a maioria tendo sido filmado e se 
transformado também em sucesso, nesse caso de bilheteria). Nesse universo estão também as 
séries Harry Potter (J.K Rowling) e O Crepúsculo (Stephenie Meyer). Harry Potter é 
indicado duas vezes e O Crepúsculo apenas uma. O que chama a atenção – se nos 
detivéssemos em uma análise pormenorizada dessa natureza -, é que as referidas sagas foram 
mencionadas por alunos jovens de ambas as turmas (20, 21 e 23 anos de idade). 

Nesses dados que dispomos é preciso salientar, também, as leituras de livros de 
literatura espírita, com ênfase para as obras de Zíbia Gasparetto, tendo sido mencionados 
quatro livros dessa autora (Tudo valeu a pena, O amanhã a Deus pertence, Um amor 
verdadeiro, Nada é por acaso). Livros religiosos como a Bíblia (citada duas vezes), Minutos 
de Sabedoria, Davi - Um homem segundo o coração de Deus, A verdade da vida figuram 
entre o “livro da vida” de algum aluno ou aluna ingressante no Curso de Pedagogia nas 
turmas de 2013. 

Além disso, a recorrência dos livros de literatura infantil é notória. Isso também se deve 
ao fato de realizarmos um trabalho em sala de aula de leitura literária infantil. Contudo, é 
preciso salientar que os livros infantis são sempre referidos como sendo importantes, por um 
lado porque remetem à pessoas da família que liam para esses alunos e alunas (mães, pais, 
avós, madrinhas) quando crianças e, por outro, porque sendo mães algumas dessas alunas 
realizam ou realizavam leituras para seus filhos e esses livros, que hoje recordam como 
marcantes, são ou eram os preferidos de seus filhos e filhas. 

O objetivo aqui não é, obviamente, hierarquizar ou fazer um juízo de valor acerca das 
leituras desses dois grupos de alunos, tampouco fazer uma discussão destacando leituras 
“canônicas” ou não. O intuito desse trabalho é discutir em que medida livros e leituras são 
importantes e fundantes na vida de futuros professores da Educação Infantil e dos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental, futuros formadores de leitores portanto. Nesse sentido, 
destacamos, a seguir, a voz desses sujeitos. 

 
Sentidos atribuídos aos livros e as leituras: o que dizem alunos e alunas de um Curso de 
Pedagogia? 

 
É possível destacar, para começar, a relação afetiva e, portanto, os efeitos simbólicos, 

do livro-objeto que aparece nos relatos das alunas e alunos. Sabemos que os livros produzem 
efeitos (positivo ou negativo) nos leitores. Contudo, além de lidos, eles podem ser tocados, 
olhados, admirados, cheirados, guardados, repassados, etc. 

Rizzoli (2005, p. 17), ao falar da relação das crianças pequenas com os livros, diz que o 
primeiro contato da criança com o livro-objeto é sempre físico. Mesmo depois desse contato 
corporal, mais precisamente oral - pois a primeira reação da criança bem pequena é levar o 
livro à boca -, o contato objeto-livro e corpo não se esgota, pois os livros além de serem lidos, 
também são tocados, olhados, folheados, admirados (RIZZOLI, 2005). Para além disso, um 
livro pode ter um valor sentimental e representar uma experiência positiva mesmo quando não 
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lido. O relato abaixo, entre outros, obtido na sala de aula em 2013, indica essa relação afetiva 
e simbólica com o livro-objeto: 

 
Escolhi o livro “Moby Dick” não por sua história, que por sinal é 
emocionante, mas sim pelo valor sentimental que este livro possuiu para 
mim. O livro era do meu avô L.C.C., já falecido há mais de 22 anos. Ele era 
um homem simples, sem estudos, mas tinha dois grandes passatempos: ler e 
velejar. Com uma coleção incrível de livros, desde educação até direito e 
medicina, meu avô sempre dizia que seus livros seriam dados a única neta 
mulher que ele teria (pois antes mesmo de eu nascer ele já dizia que teria 
dois netos homens e uma única neta mulher, o que realmente aconteceu). 
Após seu falecimento, minha avó nunca mais mexeu nos livros com o intuito 
de lê-los e um dia mexendo nos livros encontrei “Moby Dick”. Peguei para 
ler pensando em sua história de emoção e aventuras. Para minha surpresa, ao 
começar a ler encontrei o livro marcado no meio, utilizando como marcador 
um palito de dentes. Foi, então, que percebi que provavelmente ele nunca 
havia terminado de ler aquele livro, atividade que me sinto feliz por ter feito 
por ele. Desde meu encontro com “Moby Dick” pude encontrar outros livros 
que meu avô nunca terminou de ler e que estavam com as páginas marcadas. 
Desde então tenho pego, cuidado e lido cada um deles com todo carinho que 
merecem (PRCQ, 19 anos, 2º/2013). 

 
A memória, carregada de afetividade, da relação do avô-leitor com os livros e a herança 

deixada à jovem PRCQ, revela a importância da mediação leitora. Aqui há um exemplo de 
que não é só pela história que um livro torna-se marcante da vida de uma pessoa, mas também 
pelo seu pertencimento, pela forma em que chega às mãos do leitor, pelo momento em que foi 
lido, etc. Em outro relato, da aluna MFG, 45 anos, um exemplo da importância que um livro 
pode ter em função do momento da vida em que é lido: 

 
O Pequeno Príncipe me foi presenteado há vinte anos atrás pela minha tia 
que era professora de Educação Infantil. Na época que eu ganhei comecei a 
ler, não conseguia entender o que esse livro queria dizer. Por isso abandonei-
o em uma estante. [...]. Passaram-se os anos e eu voltei a estudar, comecei 
um curso superior, no qual as leituras que eu fazia eram muito complexas, 
então para me testar pensei: - Se consigo ler os textos que estou lendo, 
certamente conseguirei ler O Pequeno Príncipe. E assim o fiz. Quando 
comecei a leitura senti uma sensação incrível. Estava entendendo! O livro se 
tornara, então, muito interessante. O que mudou? - Eu mudei. Com o passar 
do tempo precisei desse livro para me ajudar em uma situação muito difícil 
em minha vida. A missão era viajar para além das paredes do hospital com 
meu filho que se encontrava lá internado. Nas leituras que eu fiz no hospital 
ficaram muitas lembranças e emoções. Portanto, esse livro possui um valor 
sentimental para mim, possui uma relação forte por ter me acompanhado em 
um momento tão difícil da vida (MFG, 45 anos, 1º/2013). 
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Voltando às memórias do objeto-livro ou do livro como objeto simbólico-afetivo é 
possível dizer que, nesses casos, há sempre alguém que, amorosamente, ofertou-o em um 
determinado momento da vida, em especial na infância. Dois relatos escolhidos ilustram essa 
relação com livros mediada por alguém, via de regra, um familiar ou uma pessoa muito 
próxima da família: 

 
O livro infantil “As flores” foi um presente de meu dindo querido pouco 
antes dele morrer. Eu tinha seis anos e ganhei aquele livro. Foi muito 
importante para mim. Pouco conhecia a arte de ler, mas já ensaiava algumas 
frases, quando minha mãe ou minha irmã liam para mim (TSM, 23 anos, 
1º/2013). 
 
Desde muito pequena adorava livros, influenciada pelo meu avô que tinha 
duas estantes enormes cheias de livros, estantes feitas por ele mesmo que era 
marceneiro. Nunca foi na escola, se alfabetizou em casa, talvez ajudado 
pelos pais, depois, mais velho, fez um curso profissionalizante à distância e 
foi dono de uma banca de jornais, talvez ai seu gosto pela leitura (AJH, 45 
anos, 1º/2013). 

 
A influência familiar é, assim, destacada no processo de rememoração das experiências 

de leitura das futuras professoras e professores: 
 

Os livros fazem parte da minha vida desde muito cedo. Minha mãe é 
professora e por este motivo estive sempre rodeada de livros e acabei me 
apaixonando por eles. Já perdi as contas de quantos livros li e fica até difícil 
dizer qual deles me marcou mais. Mas dentre tantos, um deles é especial: “O 
que os olhos não vêem” (Ruth Rocha), Lembro que o comprei com minha 
primeira mesada. Deveria ter uns dez anos de idade e fui com minha mãe à 
livraria. Senti-me orgulhosa de tal compra, pois desde pequena os livros 
tinham para mim um valor imensurável. Escolhi o livro porque gostei da 
capa. Tinha um rei bem gordão com uma cabeça pequenina. Era muito 
engraçado. O interior do livro era todo verde e branco e a capa bem colorida, 
com o tal rei gordão (FSL, 35 anos, 1º/2013). 
 
O livro que mais marcou minha vida é o do Monteiro Lobato, Miss Sardine. 
Uma pessoa deu esse livro ao meu irmão que hoje tem 29 anos e minha mãe 
lia para ele. Depois que eu nasci ela lia para mim. Meus pais passaram um 
grande problema com meu irmão, pois ele ficou doente quando ia completar 
15 anos. Eles ficaram sem dinheiro; então nessa época eles não compravam 
nada além de comida e remédios. Minha mãe ganhou o livro e era o que ela 
mais lia para nós (VBP, 17 anos, 1º/2013). 

 
A mãe, na maioria das vezes, é a figura rememorada como aquela que lia na infância ou 

mesmo que ofertava os livros. Relatando uma experiência de leitura “com letras e sem letras” 
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com crianças de 0 a 6 anos, em Bolonha, na Itália, Rizzoli (2005) aponta para aquilo que 
considera a questão mais importante quando se lê uma história às crianças: o relacionamento 
que se estabelece. Segundo ela, “ouvir histórias tem uma importância muito grande para a 
criança: faz com que ela se sinta importante, sinta que alguma coisa está sendo feita 
especialmente para ela” (2005, p. 7). Essa importância é perceptível nos relatos dos alunos e 
alunos, cuja rememoração da jovem VBP, de 17 anos, reproduzido acima, é um exemplo. 

O Indicador Nacional do Alfabetismo Funcional - INAF, também revela a influência 
das pessoas da família ou de algum professor na formação do gosto pela leitura. Nessa 
pesquisa, que trabalha com um universo de dois mil pesquisados, “os entrevistados relembram 
de ‘algum professor’ (37%), da ‘mãe ou responsável do sexo feminino’ (36%) e do ‘pai ou 
responsável do sexo masculino (24%)” (ABREU, 2004, p. 35), que teriam influência direta 
sobre a relação positiva que mantém com a leitura e com os livros. A mesma pesquisa indica, 
ainda, que enquanto a parcela da população economicamente favorecida recorda-se dos 
professores como os principais responsáveis pela formação do gosto pela leitura, os 
economicamente desfavorecidos lembram-se principalmente das mães no processo de 
formação do gosto pela leitura (ABREU, 2004, p. 35). 

Segundo Galvão (2004), o hábito de ler está fortemente relacionado ao contato com 
materiais escritos desde a infância. No mesmo sentido, Lahire (2002, p. 182) considera que 
quando o ambiente familiar constitui um universo pedagogicamente estimulante, que faz a 
criança participar de atividades de leitura e escrita, fornecendo modelos práticos que incitam a 
vontade de imitar, os filhos estão em condições de construir habilidades, representações e 
anseios pela escrita e pela leitura. Alguns relatos dos jovens e adultos do Curso de Pedagogia 
permitem perceber que um “universo pedagogicamente estimulante” na infância favoreceu 
experiências literárias positivas. 

Assim, se a casa e a família (mães, avós, avôs, padrinhos, madrinhas, irmãos e irmãs) 
aparecem como espaços importantes de formação de práticas de leitura e a infância como um 
tempo ímpar de experiências literárias, a escola e as leituras obrigatórias também são 
rememoradas nessa direção, como se pode ver abaixo: 

 
O livro que escolhi como marcante e que realmente foi para mim, se chama 
“Não se esqueçam da rosa”. Esse livro foi marcante porque foi o primeiro 
que livro “obrigatório” na escola. Então, além de lê-lo, eu tive que entendê-
lo e fazer vários trabalhos sobre ele. O que mais foi marcante no decorrer da 
leitura deste livro é que foi através dele que eu pude ver que os livros 
transmitem sentimentos [...]. Lembro-me que depois de ler este livro fiquei 
com vontade de achar outros livros que também pudessem me passar coisas 
boas, que me fizessem sentir o que eu estava sentindo. Primeiramente me 
espantei com a história, pois ela falava da bomba de Hiroshima, e eu não 
tinha conhecimento sobre isso. Fiquei chocada com o que o homem pode 
fazer e o que pode causar no mundo. Ao mesmo tempo a história era boa de 
ler porque retratava a vida de uma jovem e seus sonhos, isso me chamava 
bastante atenção. Digo que “senti” a leitura com este livro, porque nunca 
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tinha imaginado, até então, chorar fazendo uma leitura [...] (LKS, 17 anos, 
1º/2013). 

 
A rememoração de LKS indica que a emoção literária independe da relação direta, entre 

o mundo vivido e o mundo escrito, mas é produzida, também, na “confluência do próximo e 
do distante, do mesmo e do outro, do semelhante e do diferente” (LAHIRE, 2002, p. 95). A 
operação que se estabelece entre o texto e o leitor ocorrem no momento em que o leitor 
consegue se reconhecer em outros universos, “a analogia mais aproximativa, mas distante e a 
mais vaga é amplamente suficiente para produzir a emoção literária” (LAHIRE, 2002, p. 95). 

A escola como espaço de formação do gosto pela leitura também é relembrada pelos 
pottermaníacos (LIGNANI, 2004), ou seja, pelos fiéis leitores de Harry Potter. A conhecida 
saga se passa na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, em um mundo mágico com suas 
próprias histórias, habitantes e cultura, onde acontecem, entre outras coisas, os conflitos entre 
Potter e o bruxo maligno Voldemort. Esse universo faz parte da experiência literária de alguns 
estudantes, cujo relato abaixo é exemplar:  

 
O livro que marcou minha vida foi o Harry Potter que eu tive acesso apenas 
no Ensino Médio, na Biblioteca da escola. Gostei principalmente do livro 
porque eu viajava na história do Harry, no mundo mágico. Houve dias que 
para acabar rápido de ler eu virava a noite. 
Depois eu comprei a coleção toda e no mínimo uma vez por ano eu leio 
novamente, e o mais interessante que sempre que leio e releio descubro 
coisas novas sobre ele. [...] Acredito que a geração que leu a coleção HP foi 
contemplada com mais leitura (GGM, 23 anos 1º/ 2013). 

 
O depoimento de GGM problematiza, entre outras coisas, os estudos já realizados sobre 

a prática de leitura intensiva e extensiva. Segundo Chartier (2000), a leitura intensiva, 
especialmente relacionada à leitura religiosa e a memorização do texto, teria sido superada 
pela prática de leitura extensiva, realidade que pode ser questionada pelo relato acima. Uma 
prática de leitura intensiva é revelada nas palavras acima reproduzidas da leitura anual do 
mesmo livro. Essa leitura “várias vezes” do mesmo livro reaparece em outros relatos 
coletados nesses dois grupos de alunos e alunas. 

É preciso lembrar que, pela abrangência e pelo alcance da comercialização das obras de 
Harry Potter, o fenômeno ficou conhecido como pottermania e seus leitores como 
pottermaníacos (LIGNANI, 2004). Assim, somando outros exemplos ao referido acima de 
GGM, pode-se dizer que a pottermania ou a “geração das sagas” chegou à Universidade e os 
jovens leitores, ao refletir sobre suas experiências de leitura, reconhecem as séries como, por 
exemplo, a do Harry Potter, como formadora de seu gosto pela leitura, como se pode ver 
também no depoimento a seguir: 

 
Não vou falar de apenas um livro, mas de sete. São sete livros de uma saga, a 
saga Harry Potter, escrita pela escritora britânica J.K. Rowling e lançado no 
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Brasil pela Editora Rocco. São meus preferidos. [...] Best-sellers como 
Harry Potter, Fallen, Crepúsculo, As Crônicas de Nárnia e Senhor dos 
Anéis são importantes para despertar o gosto pela leitura e aumentar a 
propagação dela (AJPM, 20 anos, 1º/2013). 

 
Podemos dizer que a experiência dessa “comunidade de leitores” (Chartier, 2000), os 

pottermaníacos, revela, além de uma identidade construída em torno das personagens e das 
obras, uma certa “fidelidade leitora”. Comprar os livros para ter em casa, mesmo depois de tê-
los lido na escola, lê-los várias vezes, formar comunidades de discussão, etc, são exemplos 
dessa referida fidelidade.  

Há, também, um outro “público fiel” que os relatos permitem apresentar, o dos best-
sellers. Um único exemplo, dos muitos coletados entre os alunos e alunas, é reproduzido 
abaixo: 

 
O livro da minha vida é “A Cabana”. Passei até meus 18 anos sem ter o 
gosto pela leitura, só lia quando era obrigatório. Um dia, uma colega de 
trabalho começou a ler este livro e começou a me contar mais sobre a 
história do livro e comecei a me interessar e pedi que quando ela terminasse 
me emprestasse. O dia em que comecei a ler o livro fiquei impressionada 
comigo mesma, pois nunca havia sentido aquela sensação de ler um livro e 
querer que chegasse logo ao final para descobrir o que aconteceria. 
Resultado disso foi que li todo o livro em menos de uma semana, desde 
então sou apaixonada por livros (AKOM, 22 anos, 2º/2013). 

 
Como afirmamos, não cabe nos limites deste trabalho, sequer é seu objetivo, 

problematizar o que é literatura. Contudo, é preciso reafirmar, ainda com apoio de Abreu 
(2010, p. 01), os problemas que envolvem a caracterização da literatura: 

 
Uma das áreas mais difíceis parece ser a da literatura, a começar pelo 
próprio conceito. O que se entende por leitura literária? Aquela que se volta 
para os textos consagrados, reconhecidos pela crítica e historiografia como 
grandes obras ou para o conjunto das obras ficcionais, poéticas e teatrais? Se 
poesia é literatura, por que excluir os folhetos de cordel? Se narrativas são 
literatura, por que desconsiderar romances sentimentais em séries? Mesmo a 
categoria best-seller é complicada. Tomada a expressão em sentido literal, 
ela significaria apenas livros muito vendidos. Mas, em geral, é usada de 
forma pejorativa para designar obras tidas como fáceis, produzidas segundo 
fórmulas de sucesso editorial. Contrapõe-se best-seller a literatura "de 
autor", de forma que nem todo livro muito vendido é um best-seller. 

 
A perspectiva da autora – bem como a que tomamos no trabalho em sala de aula do 

Curso de Pedagogia - vai no sentido contrário a uma atitude dogmática em relação à leitura e 
os livros, e das perspectivas que “inferiorizam” os leitores, por exemplo, de romances 
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sentimentais em séries, de best-sellers, de livros de autoajuda ou de romances religiosos, e 
que os consideram ingênuos, despreparados ou até “não-leitores” (ABREU, 2010). 

Nessa posição, de não inferiorização ou de hierarquização das leituras e dos leitores, 
mas no esforço sociológico de compreender o que lêem e leram “as pessoas comuns” é que 
destacamos, do conjunto dos dados, os livros religiosos e de autoajuda trazidos para o debate 
pelos alunos e alunas, como nos exemplos a seguir: 

 
Eu escolhi a Bíblia como o livro da minha vida, porque é o livro que 
acompanha minha família e desde minha infância eu ouço as histórias desse 
livro. Além disso, a Bíblia marcou minha vida, pois quando passei por um 
dos momentos mais difíceis da minha vida esse livro trouxe palavras de 
conforto e esperança (MCVA, 39 anos 2º/2013). 
 
Para mim o livro “Minutos de Sabedoria” foi e é um dos livros mais 
marcantes da minha vida, pois me ajudou e ajuda em momentos difíceis, 
com suas palavras de otimismo, força, incentivo, que serve para 
esclarecimento, nos dá calma e serenidade. Para mim é um livro iluminado. 
Sempre quando leio me faz refletir, pensar sobre meus próprios erros e me 
tornar uma pessoa sempre melhor, com atitudes mais corretas (CFL, 41 anos, 
1º/2013). 
 
O livro Violetas na Janela é um romance espírita psicografado por Vera 
Lúcia Marinzeck de Carvalho. Este livro se tornou importante para mim 
devido a morte de meu pai. Eu estava em um momento muito difícil, pois 
não entendia porque aquilo tinha acontecido e não sabia lidar com todos 
aqueles sentimentos que eu estava vivendo. Nunca tive muito contato com 
livros, mas devido aquela situação, minha coordenadora do trabalho levou o 
livro e pediu para que eu o lesse, que seria muito bom para mim. No 
primeiro momento comecei a ler sem muito interesse, mas logo após 
algumas páginas a história começou a me envolver. [...] Posso dizer que me 
dava um pouco mais de força para entender a morte do meu pai e para 
aprender a viver longe dele [...] (SGF, 24 anos, 2°/2013). 

 
Os depoimentos permitem compreender, entre outras coisas, que “a leitura pode ser, em 

todas as idades, justamente um caminho privilegiado para se construir, se pensar, dar um 
sentido à própria experiência, à própria vida” (PETIT, 2008, p. 72), como já referimos no 
início deste trabalho. A Bíblia, Minutos de Sabedoria, ou a literatura espírita, como Violetas 
na Janela, estão, muitas vezes, associadas à possibilidade de “pensar a própria vida”. Em 
geral todos os relatos desse tipo de leitura estão circunscritos a essa experiência: livros e 
leituras que ajudaram em momentos de crise, em difíceis situações de vida. Retomando as 
palavras de Parreiras (2001, p. 113), é preciso recordar que “a palavra, permanece sendo o 
caminho de acolhimento que o ser humano encontra para as suas dificuldades”. 
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Como apresentamos nos quadros 1 e 2, nas leituras referidas pelas alunas e alunos, 
aparecem alguns autores e/ou livros clássicos da literatura mundial e nacional. Entre eles 
estão: William Shakespeare (Rei Lear), Jane Austen (Orgulho e Preconceito), José Saramago 
(Ensaio sobre a cegueira), Simone de Beauvoir (Une Mort três Douce),Victor Hugo (Os 
Miseráveis), Machado de Assis (Dom Casmurro e O Alienista); Emily Brontë (O Morro dos 
Ventos Uivantes); Herman Melville (Moby Dick). Destacamos, deste conjunto de dados, o 
relato da aluna FSB, 39 anos: 

 
O livro que considero como sendo “o livro” da minha vida é Dom Casmurro, 
Machado de Assis, São Paulo, Ed. Moderna, 1989. Alguns fatores fazem 
com que eu o considere assim. São eles: o fato de ser o primeiro livro que li 
quando adolescente, a edição em si, e, também, a reflexão sobre os 
personagens. Todos esses fatores são importantes para mim, pois revelam o 
meu amadurecimento como leitora e como pessoa. A partir daí, o hábito de 
leitura constituiu um cenário para mim. Ler somente no meu quarto, com o 
dicionário junto, etc. Preferencialmente no silêncio do domingo. Foi assim 
que D. Casmurro me conquistou de vez e para sempre.  
O fato adolescência: porque foi uma leitura obrigatória no Ensino Médio. 
Até então, a proposta de uma leitura “mais adulta” não tinha acontecido. 
O fato a edição em si: porque adorei a formatação do livro, a capa. Achava 
legal carregá-lo e fazer marcações nele. Sublinhava as palavras 
desconhecidas [...] para depois procurar no dicionário. Naquela época não 
havia “google”. Colocava clips nas páginas para depois voltar em um 
capítulo interessante. Ainda conservo tais hábitos, mesmo com o “google”, 
gosto de dicionários ao vivo e a cores. 
Por fim, o fato reflexão sobre os personagens. Eu não tinha o hábito de 
questionar as posturas dos personagens e não fazia ligação com a realidade. 
Após as discussões em aula, sobre a suposta traição de Capitu, o hábito da 
reflexão foi tomando proporções em minha prática de leitura. Na verdade, a 
traição da Capitu, eu tinha como certa, mas quando cheguei em aula, a 
professora nos alertou que haviam inícios, mas não tinham as provas. Achei 
isso o máximo, queria contar para as pessoas que talvez Capitu tivesse sido 
mal interpretada e Bentinho estivesse imaginando coisas. Para alguns até 
contei! 
Realmente não empresto esse meu livro para ninguém. Suas páginas 
amareladas com o tempo são insubstituíveis. Não gostaria de trocá-lo por 
outro de edição mais recente, afinal já se passaram vinte e dois anos desde 
que comprei esse livro. De tempos em tempos retomo a leitura, sempre com 
o mesmo entusiasmo. Este livro faz parte da minha vida, da minha história e 
há muito gostaria de escrever algo a respeito. Sempre que tenho 
oportunidade, gosto de falar que esse livro é o meu livro preferido, ou seja, o 
livro da minha vida (FSB, 39 anos, 2º/2013). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare
http://pt.wikipedia.org/wiki/Emily_Bront%C3%AB
http://es.wikipedia.org/wiki/Herman_Melville
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Vários aspectos podem ser analisados considerando esse depoimento: o livro-objeto, a 
importância do suporte, o momento da vida em que a leitura é/foi feita, a leitura intensiva 
(releitura), a relação com as personagens, o espaço da leitura, os gestos, etc.  

Para Chartier (1994), deve-se levar em conta, ao observar as práticas leitoras, que a 
leitura é sempre uma prática envolvida em gestos, em espaços e em hábitos. Desta forma, 
“uma história das maneiras de ler deve identificar as disposições específicas que distinguem 
as comunidades de leitores e as tradições de leitura” (p. 13). O autor considera, portanto, que 
as competências no ato de ler, as maneiras de ler, os instrumentos e procedimentos de 
interpretação, ou ainda, os interesses e expectativas com os quais os leitores investem no ato 
de ler, configuram as diferentes comunidades de leitores. Assim, as determinações que 
direcionam as práticas resultam nas diferentes maneiras pelas quais os textos podem ser lidos 
e interpretados por distintos leitores. 

O depoimento de FSB remete, também, ao que Darnton (1995) destacou, ou seja, o fato 
de que o ‘onde’ da leitura é também importante, uma vez que “a contextualização do leitor em 
seu espaço pode fornecer indícios sobre a natureza de sua experiência” (DARTON, 1995, p. 
156). A experiência no caso de FSB indica que o ‘onde’ da leitura teve e tem um significado 
especial e contribui para refletir como os textos podem ser lidos e interpretados por distintos 
leitores, como lembrou Chartier (1994). Lembremo-nos de seu relato: Ler somente no meu 
quarto, com o dicionário junto, etc. Preferencialmente no silêncio do domingo. Foi assim que 
D. Casmurro me conquistou de vez e para sempre. Além disso, a ideia de “cenário” na 
narrativa de FSB parece não ser apenas figurativa: [...] o hábito de leitura constituiu um 
cenário para mim. 

Lahire (2002), ao referir-se a apropriação da leitura, problematiza seu sentido como 
sendo a experiência que os leitores vivem com os livros. Para o autor, a leitura enquanto 
experiência social não pode ser comparada a ‘consumo cultural’, mas deve estar vinculada a 
‘teoria da ação’, pois “longe de ser uma atividade passiva e desconectada dos cursos da ação, 
a leitura tem posse da ação” (p. 98). Portanto, o gosto pela leitura não pode ser deduzida de 
uma disposição cultural (estética ou ética), ou ainda, do volume de capital cultural. A 
sensibilidade literária está vinculada diretamente ao estoque de experiências incorporadas por 
cada indivíduo. Desta forma, a prática de leitura, assim como o sentido atribuído aos textos, 
pode variar conforme o momento da trajetória social do leitor, de sua situação social (criança, 
adolescente, adulto, idoso, casado, divorciado, etc), ou diante das experiências sociais que o 
marcaram duravelmente. 

Lahire (2002) considera, ainda, que, mesmo os leitores procurando livros vinculados as 
suas experiência pessoais, o resultado desta prática pode variar, ou seja, os leitores “podem 
sempre sair de suas leituras com outras situações passadas reativadas e nas quais não 
pensavam mais, com outros cenários possíveis que lhes permitissem despertar e testar certas 
pulsões suas que tinham permanecido insatisfeitas” (p. 98). Ainda para o autor, os leitores de 
uma forma geral, antes de ancorarem suas leituras na autoria, no estilo, ou na corrente 
literária, primeiramente percebem como essencial o assunto, o tema abordado, e seus efeitos 
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no real, tornando a prática de leitura uma atividade relacionada às experiências passadas ou 
presentes. Como observa o citado autor:  

 
Mergulham nas situações, identificam-se com os personagens, amam-nos ou 
detestam-nos, antecipam o que vai acontecer ou imaginam o que eles 
mesmos fariam, apreciando ou desaprovando a moral da história, sentem as 
emoções, riem ou choram ao ler romances... (LAHIRE, 2002, p. 93).  

 
A leitora apaixonada de D. Casmurro, FSB, 39 anos, é um exemplo desse “mergulho” 

na situação de leitura e da identificação com o livro. 
Por fim, o destaque para ocorrências, nas narrativas, que chamam a atenção e parecem 

um fenômeno corrente: os dados revelam que filhos também podem influenciar na formação 
de pais leitores – mães mais precisamente. Pode-se falar aqui em uma “inversão geracional” 
na formação de leitores, indicando para o movimento e a dinamicidade no ato de ler, nas 
práticas de leitura e na formação de leitores. Alguns exemplos dessas afirmativas: 

 
Orgulho e Preconceito. Querida professora, este livro eu conheci através da 
minha filha que gosta muito de ler. Foi ela que me apresentou a essa autora 
[Jane Austin], pois sabia que eu adorava romances desse tipo, nos quais a 
figura da mulher pode ser romântica, mas não precisar ser vulgar, burra e 
frágil e que o amor existe sim [...]. Mesmo sendo um romance do século 
passado os conceitos são bem atuais. [...] Este livro foi muito marcante e 
inspirador para mim. E também me fez lembrar de que quando adolescente 
tive uma professora de Português que dizia que era muito ruim ler romances 
assim pois não ajudavam na escrita. Gosto muito também dos outros livros 
da autora, e o livro Orgulho e Preconceito também virou filme, mas para 
mim não tem a mesma emoção de ler o livro (AJH, 45 anos, 1º/2013).  
 
Um livro que, sem dúvida, marcou minha vida foi “O Canto dos Malditos”, 
uma história verídica que inspirou o filme “Bicho de Sete Cabeças”. [...] 
Esse livro marcou porque foi lido em parceria entre meu filho e eu, 
recomendado por nossa psicóloga. Nessa época, meu filho estava com 13 
para 14 anos, e eu estava me divorciando. Por conhecer nosso hábito da 
leitura em casa, ela indicou esse livro (CRDCE, 52 anos, 1º/2013). 
 
Quando foi pedido para trazer um livro para aula, confesso que fiquei 
confusa, pensando em qual livro trazer, pois não era muito adepta à leitura. 
Em função disso, resolvi trazer “Adivinha quanto eu te amo”. Na verdade 
comprei este livro para minha filha e o trouxe, pois sua história fala do amor 
entre pai e filho, um amor que não pode se medir. Ter lido o livro para 
minha filha foi emocionante. Era como se eu e ela estivéssemos falando do 
amor de uma pela outra. [...] Meus pais não me incentivaram a ler, mas 
quero incentivar minha filha (APR, 25 anos, 1º/2013). 
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As narrativas revelam que a leitura é um campo de múltiplas determinações, não se trata 
de uma via única. A dinamicidade dos relatos dos jovens e adultos que ingressam na 
Universidade, em um curso de formação docente, é encorajador na direção de pensar as 
muitas possiblidades das práticas e, também, de alguma forma, das políticas de leitura. 

Para finalizar essas reflexões, um último aspecto será abordado a seguir no esforço de 
esboçar uma resposta à seguinte questão: ao desenvolver um trabalho de reflexão com os 
alunos e alunas acerca das suas experiências literárias, quais indicações temos de como 
atuarão como professores e professoras de crianças, formadores de leitores? Em outra 
perspectiva: será que o trabalho com o “patrimônio literário” dos estudantes resultará em, pelo 
menos, uma atitude mais favorável à leitura e aos livros quando atuarão profissionalmente? 

 
O que revelam os dados acerca da relação entre leituras e futura atuação docente? 

 
Embora trata-se, ainda, de especulação, os dados coletados permitem algumas 

inferências sobre como a experiência literária desses futuros docentes poderá mediar a relação 
que irão estabelecer com os alunos e alunas, pensando na condição de mediadores de leitura e 
formadores de leitores. Uma das alunas ingressantes no Curso de Pedagogia assim escreveu: 

 
[...] Afinal, porque escolhi entre 8 livros do Sítio do Pica-pau Amarelo “A 
doença do Visconde”? No decorrer do semestre me senti empanturrada de 
tantos livros e textos que li, mas como não sou como o Visconde, armazenei-
os na minha memória e vou incluí-los no meu desenvolvimento acadêmico e 
profissional e assim como o Visconde não quero ser totalmente intelectual e 
vou ler livros de anedotas e estórias infantis para ser criativa e lúdica na hora 
de encantar os meus pequenos leitores (CDMSP, 35 anos, 1º/2013). 

 
Lembrando que a leitura é uma experiência que propicia “uma singular liberdade” 

(GOULEMOT, 1996, p. 116), é possível pensar que os futuros docentes, jovens e adultos 
leitores, poderão experimentar, na experiência coletiva da docência, essa “singular liberdade”. 
Querer “encantar os pequenos leitores” parece ser um bom começo para viver essa 
singularidade propiciada pela leitura. 

É preciso considerar, também nessa reflexão, aquilo que Petit (2008, p. 83) concluiu, a 
partir de suas pesquisas com jovens franceses marginalizados: 

 
[...] De modo geral os jovens que lêem literatura [...] são também os que têm 
mais curiosidade pelo mundo real, pela atualidade e pelas questões sociais. 
Longe de afastá-los dos outros, este gesto solitário, introvertido, faz com que 
descubram o quanto podem estar próximos das outras pessoas. 

 
Estar próximo de outras pessoas é uma das possibilidades que os futuros docentes vêem 

na leitura literária para e com crianças.  
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Destacamos, ainda, que nosso trabalho com “memórias literárias” na formação docente 
inclui também a leitura semanal (em cada aula) de um livro de literatura infantil. Essa 
experiência – e as reflexões sobre ela – também indica uma possível relação entre leitura e 
futura atuação docente. Uma das alunas escreveu, na reflexão final do semestre: “com as 
leituras que a senhora fazia no início da aula eu viajava! Me emocionei e me diverti. Vi que a 
literatura pode ser uma ferramenta importante em minha prática pedagógica futura (APR, 19 
anos, 2°/2013). 

Uma outra reflexão escrita por uma aluna foi a seguinte: 
 

[...] A leitura literária na infância certamente é uma das melhores e mais 
atraentes maneiras de envolver a criança nas práticas de leitura. Trabalhando 
com o aspecto lúdico, com a criatividade, com a reflexão, com o coração e 
com as emoções, a satisfação que pode ser atingida pelas crianças que leem 
ou ouvem literatura não garantirá que se tornem leitores no futuro, mas com 
certeza as deixará mais perto de lembrar em um livro quando pensarem em 
algo que lhes dá prazer (ISK, 20 anos. 2°/2013). 

 
Se os futuros docentes conseguem, desde já, perceber que um livro pode ser uma “doce 

e prazerosa” lembrança, seja enquanto objeto, seja pelo enredo, pelas ilustrações, pelas 
personagens, pela presença em sala de aula, pela audição da história, pela mediação da relação 
afetiva professor-aluno, etc., o trabalho com suas “memórias literárias” durante o curso de 
formação inicial já terá valido a pena, pois terá lançado as primeiras “boas sementes”. 
Sabemos, no entanto, que isso não é condição suficiente em se tratando de políticas de 
formação de professores e de políticas de formação de leitores, mas pode somar-se a outras 
tantas práticas e ações que conjuntamente impulsionarão essas mesmas políticas. 

 
Considerações finais 

 
Os dados que reunimos durante o ano de 2013 em duas turmas ingressantes no Curso de 

Pedagogia da FaE/UFPel revelam que há uma diversidade de livros que são apontados pelos 
futuros docentes como tendo sido “marcantes” em suas vidas, seja eles livros de literatura 
infantil, autoajuda, religiosos, best-sellers, “clássicos” ou até livro didático. 

Os dados – e o trabalho efetivo com essas turmas de futuros professores – deixa 
entrever, contudo, ainda uma triste realidade da escola brasileira: os alunos e alunas não 
demostram uma familiaridade com a literatura, tampouco um histórico que indique para um 
trabalho efetivo da escola no que tange ao texto literário. 

Assim, uma primeira consideração para finalizar estas reflexões é aquela apontada por 
muitos estudiosos da leitura, em especial aqueles que se dedicam às políticas de leitura e 
formação de leitores, como o caso, por exemplo, de Castrillón (2011). A autora insiste que 
nesse campo – da formação de leitores - um dos mais importantes investimentos é na 
formação dos docentes. Castrillón (2011, p. 66) argumenta ainda que é ilusão achar que é 
“possível ensinar a ler sem ser leitor”. Concordamos com essa ideia e entendemos que, ao 
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solicitar que os estudantes, futuros professores, reflitam sobre suas leituras, falem e escrevam 
sobre os livros que leram é o primeiro passo para que pensem sua condição de leitores e 
futuros formadores de leitores. 

Além disso, trabalhar com leitura literária e a reflexão sobre as memórias literárias de 
futuros professores tem uma dimensão política, especialmente naquela direção indicada por 
Serra (2001). Segundo a autora, “literatura e política sempre andaram juntas”, uma vez que 
“defender o direito à leitura literária para todas as crianças e jovens brasileiros é uma meta 
política, na medida em que acreditamos que é na infância e na juventude que se foram pessoas 
comprometidas com o respeito às diferenças, com liberdade e com ética” (p. 8). 

Assim sendo, e considerando dois aspectos, primeiro de que esses futuros professores 
são ainda, em sua maioria, jovens em fase de formação geral, tendo a literatura, portanto, 
função fundamental nesse processo, e, segundo aspecto, considerando que atuarão na/com a 
formação humana – pois assim conceituamos educação -, a literatura como ato político, ético 
e estético, precisa ser parte da formação docente. Resumindo: a literatura é fundamental em 
suas vidas porque são jovens em formação (pessoal e profissional) e porque trabalharão com a 
infância, com as crianças. 

Esse é nosso argumento principal: as “memórias literárias” e a reflexão sobre elas 
contribui na formação do futuro formador de leitor. Apostamos, assim, em uma espécie de 
“amadurecimento do leitor” (ao invés de nos queixarmos que a Escola Básica pouco ou nada 
vez por esses estudantes que chegam à Universidade), parecido com o argumento de Resende 
(2001). Para a autora (2001, p. 88), “o processo de amadurecimento da memória do leitor 
registra, como construção evolutiva, exigências progressivas, o que significa que as 
satisfações não são estacionárias, logo, o que alimenta o gosto de hoje não será mais 
suficiente amanhã”. Novas exigências, outras satisfações, um processo não estacionário são 
elementos que movem o trabalho que temos feito na formação docente. Temos apostado 
nisso! Algumas experiências que temos visto de ex-alunos e ex-alunas do Curso na prática 
docente tem nos mostrado a fecundidade de tal posição (que é sempre política!). Mas essa já é 
outra história... 
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VIVÊNCIAS DE DIÁLOGO NO COTIDIANO ESCOLAR: 
PARTILHA E ACOLHIMENTO DE SI E DO OUTRO 

Elisabete Cardieri1 
 
A aproximação ao cotidiano escolar tem revelado sempre mais que as muitas relações 

ali vivenciadas são marcadas por gestos e de desrespeito e negação do outro, mas também de 
amizades e convivência agradável entre alunos, professores e integrantes da comunidade. 

Um olhar mais atento permite-nos compreender que as práticas educativas organizam-se 
com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento dos sujeitos através da convivência 
social ampliada, o acesso ao conhecimento sistematizado, ampliação das concepções sobre a 
vida e os fenômenos naturais, sociais, entre outros. Nesse convívio, dois aspectos destacam-se 
e possibilitam reconhecer: a) a importância das relações sociais para a percepção de si e dos 
outros em suas diferenças e semelhanças, e b) a dimensão de singularidade que caracteriza 
cada um. No entanto, como instituição formadora, a escola favorece e valoriza a vivência do 
diálogo e situações em que concepções distintas são apresentadas e apreciadas num espaço de 
acolhimento e respeito?  

O objetivo deste texto é apresentar algumas reflexões e dados de pesquisa sobre as 
vivências do diálogo nas práticas educativas escolares como possibilidade de partilha, escuta 
e reconhecimento das percepções e concepções que cada sujeito envolvido traz, constituídas 
singularmente em sua história de vida. 

 
Diálogo: presença, partilha e escuta 

 
Apesar de ser uma experiência tão fundante na convivência humana (e nas práticas 

educativas), a reflexão sobre o diálogo, suas possibilidades e impasses, nem sempre se faz 
presente no próprio cotidiano e nas produções teóricas em educação. A linguagem, os 
significados, as concepções e percepções que cada um apresenta no encontro com o outro 
estabelecem uma trama sutil e complexa, que permite a ampliação de modos de compreender 
situações e percepções a partir da partilha da palavra e da vida. Dentre os autores que se 
dedicaram à temática, destacamos algumas contribuições de Buber, Freire e Bohm. 

Martin Buber assume o diálogo e encontro inter-humano como temas centrais de suas 
reflexões. A realidade do encontro (relação Eu-Tu em contraposição a Eu-Isso) inaugura a 
possibilidade da relação, que se realiza quando ambos, acolhendo-se mutuamente, oferecem 
sua presença ao outro. A presença, estar presente (em totalidade) e reconhecer o outro 
também em sua presença (e totalidade) constituem-se movimentos fundantes do encontro 
entre um sujeito que pronuncia Eu diante de um Tu. 

                                                           
1 Doutora em Educação: Psicologia da Educação (PUCSP), Mestre em Filosofia da Educação (FEUSP). Lic. 
Filosofia e Pedagogia. Docente do Departamento de Educação do Instituto de Biociências da UNESP; Botucatu, 
SP. E-mail: ecardieri@ibb.unesp.br. 



VIVÊNCIAS DE DIÁLOGO NO COTIDIANO ESCOLAR: PARTILHA E ACOLHIMENTO DE SI E DO OUTRO 
 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 1154 

No encontro autêntico, o diálogo se realiza entre as pessoas envolvidas, pois o sentido 
do diálogo está nesta “inter-ação”, no intercâmbio, no intervalo das duas palavras. Zuben 
(2003) enfatiza que, no plano antropológico, o encontro se efetiva através de dois 
movimentos: distanciamento e a relação. No distanciamento, uma pessoa se coloca face-a-
face diante da outra, reconhecimento sua alteridade como outro; pela relação, o outro se 
presentifica em pessoa e não como representação.  

O dialógico é o efeito do inter-humano que ocorre no face a face e na aceitação mútua. 
No entanto, as relações inter-humanas não acontecem sem dificuldades. Para que o diálogo 
autêntico se efetive é necessário que cada pessoa reconheça o outro em sua singularidade. 
Essa percepção implica o reconhecimento atento ao fato de que o outro é singularmente outro, 
diferente de mim. 

Paulo Freire enfatizava o diálogo como condição para um processo educativo libertador, 
a partir de encontros entre sujeitos, em que cada um pronuncia sua palavra e se abre para a 
escuta da palavra do outro.  

 
[...] o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que se 
solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser 
transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar 
ideias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca de 
ideias a serem consumidas pelos permutantes. (FREIRE, 1987, p.46) 

 
Para Freire (2003), a vivência dialógica traz exigência da escuta para que o diálogo seja 

autêntico. E escutar é condição indispensável, mesmo quando é necessário discordar, 
argumentar, debater, reformular as concepções apresentadas. É um processo que se tece no 
movimento do encontro, respeito e reflexão conjunta, em que os interlocutores são 
efetivamente sujeitos que partilham suas concepções e aprendem com os outros. Nesse 
contexto, a prática educativa se faz libertadora, pois não reproduz a submissão de alguns 
diante da fala de outros, mas solicita e valoriza a participação de todos. 

As reflexões freirianas sempre destacaram o necessário respeito ao universo cultural do 
educando, às vivências singulares (de educando e educador) em seu processo de vida e, 
principalmente, o princípio dialógico como fundamento de vivências democráticas.  

Para David Bohm (1989), o diálogo autêntico solicita que cada sujeito suspenda suas 
próprias opiniões para ouvir e apreciar as concepções dos outros, e nesse movimento 
reconhecer-se a si e ao outro, valorizando a diversidade e construindo consensos.  

No contexto dessas reflexões sobre o diálogo como vivência humana, entrevistamos 
sete educadores (nomes são fictícios) de uma escola pública de Botucatu para identificar 
concepções e reflexões sobre as possibilidades e limites da vivência dialógica no cotidiano 
escolar. Trazemos, para esta breve reflexão, alguns elementos suscitados nesses momentos de 
diálogo e escuta. 
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Sobre o diálogo e sua possibilidade: concepções de educadores 
 
Ao refletir sobre o que é diálogo, todos os entrevistados associaram a troca e partilha de 

ideias entre duas ou mais pessoas, num espaço de abertura para falar e, principalmente, 
escutar. Destacamos os relatos: 

 
Diálogo implica em saber falar e saber ouvir... e tentar entrar em acordo – 
mas, principalmente, ter a troca, mas nem sempre as pessoas estão 
dispostas, especialmente a ouvir. (Sara) 
 
Diálogo é sempre uma troca, você tem uma coisa pra oferecer e reconhece 
que o outro também algo e através da conversa, se chega consenso, e 
sempre enriquece, sempre passamos e recebemos algo novo. A vida em 
sociedade pede, e sempre precisamos dessa troca. (Milton) 

 
Essas manifestações ilustram as concepções também dos demais sujeitos no tocante ao 

reconhecimento da dimensão de troca e partilha mútua sempre presente nas vivências 
dialógicas. No entanto, Liz agregou a essas dimensões, um aspecto interessante, ao enfatizar a 
necessidade de ser sensível ao outro.  

 
Diálogo só se estabelece quando você consegue ser totalmente sensível ao 
outro... não é só você ouvir e falar, mas principalmente ouvir... E isso não é 
fácil de acontecer, pois todos nós, pela própria bagagem, cada um tenta se 
impor... e aí você não estabelece diálogo, mas você tenta se impor... e não é 
sensível ao outro. (Liz) 

 
Quando indagados sobre as vivências de diálogo na escola, todos afirmaram que é mais 

fácil dialogar com os alunos, pois “eles ouvem”. Alguns afirmaram que o diálogo é necessário 
para que se possa desenvolver um trabalho melhor, com o envolvimento dos alunos. Sendo 
assim, é preciso um tempo para gerar confiança, para que eles percebam que o conteúdo é 
interessante e participem. Rebeca enfatizou muito essa postura, inclusive destacando atuações 
em sua disciplina que favoreceram o vínculo mais próximo e maior participação dos alunos. 
João e Clara também partilharam que a abertura e disponibilidade para ouvir os alunos 
favorecem o diálogo tanto sobre o conteúdo disciplinar, quanto sobre situações que inquietam 
os adolescentes e jovens. 

Por outro lado, todos reconheceram a dificuldade desta vivência de abertura entre os 
professores. Eles constatam que nem sempre as pessoas (os adultos) estão dispostas a escutar 
outro ponto de vista e reagem de forma a negar qualquer possibilidade de conversa. Outras 
vezes estão tão certas de suas convicções que rejeitam qualquer posicionamento diferente. 
Isso nos faz recordar a distinção feita por Freire (1967) entre o sectário e o radical, e quanto 
“o espírito sectário” (de fechamento e separação) pode se fazer presente em nós. A postura 
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radical (que vai à raiz) solicita a abertura ao outro e ao diálogo, a humildade e o 
reconhecimento da diferença: 

 
O diálogo, como encontro dos homens para a tarefa comum de saber agir, se 
rompe, se seus pólos (ou um deles) perdem a humildade. Como posso 
dialogar, se alieno a ignorância, isto é, se a vejo sempre no outro, nunca em 
mim? Como posso dialogar, se me admito como um homem diferente, 
virtuoso por herança, diante dos outros, meros “isto”, em quem não 
reconheço outros eu? Freire (1987, p. 47, grifos do autor) 

 
Diálogo: vivência que se aprende... 

 
A pesquisa possibilitou reconhecer o diálogo como modalidade de encontro entre as 

pessoas, que implica mutuamente a abertura ao outro e reconhecimento da diferença que 
caracteriza cada um a partir de suas vivências, percepções e concepções. Apesar das 
dificuldades, a escola, como espaço privilegiado de convivência que agrega muitas pessoas 
com idades e experiências diferentes, pode suscitar reflexões e práticas que valorizem o 
encontro, a escuta, a partilha e a construção dialógica de uma educação crítica que nos prepare 
para vivências democráticas. 
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A FILOSOFIA NO ENSINO MÉDIO E A IMPORTÂNCIA DA LEITURA DO 
TEXTO FILOSÓFICO 

Elizabete Amorim de Almeida Melo1 
 
Desde 2008, a filosofia passou a fazer parte do rol de disciplinas obrigatórias do 

currículo do ensino médio aqui no Brasil. A partir desse fato, levantaram-se várias questões 
sobre a sua escolarização, além da reflexão sobre os diferentes desafios a serem enfrentados 
pela filosofia (ou pelos sujeitos envolvidos nesse processo) no contexto escolar.  

Nesse contexto de discussão, dois problemas nos interessam, especificamente, neste 
artigo: Como adequar o ensino de filosofia ao universo escolar do Ensino Médio? E, como 
trabalhar o texto filosófico de forma significativa para os alunos? 

Assim, aqui tratamos os problemas a partir de três aspectos importantes: a formação do 
professor de filosofia; a questão da especificidade do texto filosófico e sua importância em 
sala de aula (na escola ou no ensino superior); e a importância da leitura enquanto um oceano 
de possibilidades.  

 
A formação do professor de filosofia 

 
Para o processo de escolarização da filosofia ser adequado para o nível médio, 

defendemos que é imprescindível que o professor de filosofia tenha formação na área, ou seja, 
possua graduação em filosofia (FAVARETTO, 2011; GALLO, 2008).  

Nesse sentido, em sua formação e prática docente, é importante que o professor de 
filosofia, no século XXI, levante questões fundamentais: O que é Filosofia? O que é filosofar? 
Para que se estudar filosofia? Essas perguntas já dão um caráter filosófico ao ensino de 
filosofia (CERLETTI, 2009). 

Certamente, para cada pergunta levantada, há diferentes respostas, dependendo da 
posição e concepção de cada um. Assim, não podemos deixar de levar em consideração que, 
quando falamos em Filosofia, deveríamos nos expressar no plural – filosofias –, pois estamos 
lidando com um termo de significado polissêmico. 

 
A importância do texto filosófico em sala de aula 

 
A importância da utilização e da presença do texto filosófico em sala de aula se justifica 

pela necessidade de se respeitar a especificidade do conhecimento filosófico, pois o conteúdo 
da filosofia está na História da Filosofia, no estudo sobre os filósofos, seus textos, suas 
problematizações e seus conceitos (LORIERI, 2002; RODRIGO, 2009). 

                                                           
1 Professora do Centro de Educação (CEDU) da Universidade Federal de Alagoas – UFAL. E-mail: 
elizabete.amorim@yahoo.com.br. 

mailto:elizabete.amorim@yahoo.com.br


A FILOSOFIA NO ENSINO MÉDIO E A IMPORTÂNCIA DA LEITURA DO TEXTO FILOSÓFICO 
 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 1158 

Se levarmos em consideração, que a meta do ensino de filosofia no ensino médio é 
proporcionar uma experiência filosófica aos alunos, seja em que grau ou nível ela for, a 
centralidade do texto filosófico é imprescindível. 

No entanto, o trabalho com o texto filosófico (independente do método que se vai 
utilizar) em sala de aula, não pode se tornar uma oposição em relação à reflexão filosófica. 
Através do estudo do texto filosófico, é possível adentrar na filosofia construída por um 
determinado filósofo, buscando entender o seu pensamento e a forma como ele (o filósofo) 
buscou responder as questões de seu contexto histórico (MARTINS, 2008).  

Desta forma, é possível perceber a leitura do texto filosófico como um oceano de 
possibilidades (SILVA, 2003), no sentido de buscar entender o texto através do seu contexto 
histórico e, assim, o leitor (aluno do ensino médio) possa refletir filosoficamente sobre o seu 
próprio cotidiano. 

Nessa perspectiva, é relevante compreender o processo de ensinagem (LIMA; 
ANASTASIOU, 2011), enquanto algo significativo, respeitando a especificidade do aluno do 
ensino médio, seu tempo e lugar. Em outras palavras, o professor de filosofia precisa entender 
que os alunos do ensino médio não estão se formando em filosofia.  

Assim, é necessário respeitar o conhecimento de mundo dos alunos; e, a partir disso, 
seguir para o contato com o texto filosófico, possibilitando e proporcionando ao alunado a 
possibilidade da reflexão filosófica, a partir do trabalho competente e comprometido do 
professor. 

Nesse processo de ensinagem do ensino de filosofia no ensino médio, o professor deve 
levar em consideração a história da filosofia como referencial (e não como fio condutor do 
processo), respeitando o contexto histórico em que viveram os filósofos, mas proporcionar o 
contato com os conceitos, o pensamento crítico, o movimento que os filósofos fizeram no seu 
tempo e lugar, para problematizar e buscar respostas.  

É necessário que o aluno perceba a importância de uma transposição didática: podemos 
pensar o aqui e o agora, a partir do contato com a filosofia dos filósofos que viveram em 
outros tempos e lugares; podemos ter contato com o texto filosófico, buscando entendê-lo 
como um texto clássico que não perdeu a sua vitalidade (CORTELA, 2009) e, portanto, é um 
texto atualíssimo diante das problemáticas que nos colocam ainda hoje. 

Apesar de ser um recurso imprescindível nas aulas de filosofia, o texto filosófico é uma 
escolha metodológica (MARTINS, 2008) e política, pois usar ou não usá-lo em sala de aula, 
depende da postura filosófica do professor. Logo, a centralidade do texto filosófico em sala de 
aula depende da postura política e metodológica do professor de filosofia. 

 Assim, como trabalhar o texto filosófico em sala de aula de forma significativa? 
Primeiramente, segundo Lorieri (2002), é necessário levar em consideração a 

especificidade da filosofia, enquanto uma área do conhecimento. Assim, os conteúdos da 
filosofia só podem estar nos campos de estudo da filosofia, ou seja, nas disciplinas filosóficas, 
nas temáticas filosóficas construídas historicamente ao longo da história da filosofia por seus 
autores (os filósofos), que levantaram questões e produziram respostas e conceitos básicos 
(LORIERI, 2002). Da mesma forma, respeitar a especificidade da filosofia, requer uma 
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metodologia também específica, que possibilite não apenas o acesso ao saber filosófico, mas 
ao próprio ato do filosofar (LORIERI, 2002; RODRIGO, 2009). 

Deve-se partir de um contexto significativo, utilizando um recurso não filosófico (filme, 
imagem, música, etc.), que possa despertar o interesse do aluno e valorizar o seu 
conhecimento de mundo (LORIERI, 2002). Nesse processo, se propõe a tentar 
instrumentalizar os alunos com textos didáticos, textos complementares, estudo do 
vocabulário, dados biográficos e contexto histórico e estudo de conceitos fundamentais para o 
entendimento do pensamento de cada filósofo (MELO, 2013). 

Com esse procedimento metodológico de contextualização histórica do filósofo, a 
leitura e a interpretação do texto filosófico (ou um trecho ou uma pequena parte) ficará mais 
acessível ao aluno do ensino médio e, consequentemente, ele poderá ter um contato 
significativo com o texto filosófico. Nisto se constitui a centralidade do trabalho com o ensino 
de filosofia no ensino médio: possibilitar o contato direto do aluno com o próprio texto do 
filósofo, de forma significativa, prazerosa e criativa. 

Durante todo o processo de ensinagem, o professor deve, segundo Lorieri (2002), 
incentivar o levantamento de questões e hipóteses sobre a temática (ou o filósofo) em estudo e 
a elaboração da opinião crítica, fundamentada através da argumentação (enquanto algo 
processual). 

E por fim, é necessária a elaboração de atividade escrita, que possibilite o entendimento 
do texto, a opinião crítica e criativa do aluno através da argumentação, mas possibilitando, 
também, o seu próprio movimento de filosofar (RODRIGO, 2009). 

 
Considerações finais  

 
A problemática aqui abordada levou em consideração um paradoxo: por um lado, 

reconhecemos que a escola do século XXI é uma “escola de massa” (RODRIGO, 2009); e, 
por outro lado, a maioria dos alunos que estuda nas escolas públicas é da classe trabalhadora. 
Assim, diante desse paradoxo, entre o texto erudito e o público escolar, tentamos responder à 
seguinte indagação: Como realizar um trabalho significativo com o texto filosófico em sala de 
aula? 

Nessa relação recente entre escola e filosofia, ainda há muito que se pesquisar para que 
a filosofia se constitua efetivamente uma disciplina escolar. Aliás, uma lei de papel e tinta não 
é suficiente por si só para que isso aconteça; é necessário o trabalho competente e 
comprometido dos sujeitos (professores e alunos) envolvidos nesse processo. 
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LETRAMENTOS MÚLTIPLOS NO/DO HIP HOP PETROLAR: A VOZ E A 
VEZ DA PERIFERIA 

Elizabete Bastos da Silva1 
 

(Hip Hop)É conhecimento para a vida, 
principalmente para a vida no gueto, a vida de quem 

é pobre, porque não é brincadeira! 
(MC Osmar) 

 
O que representam as práticas e eventos de letramento para os sujeitos que participam 

ativamente do Movimento de Alagoinhas/Bahia? Foi com base nessa questão norteadora que 
a pesquisa foi desenvolvida. E para inferir possíveis respostas a indagação, foi construído 
todo um percurso, inicialmente, de atender a questão citada, pois apresentam discursos, 
representações e narrativas que evocam o papel social, cultural e político do Hip Hop, não 
esgotando o tema e outras discussões. 

Para recorte do trabalho, dialoguei com o Hip Hop do Jardim Petrolar, pois ao buscar 
conhecimento sobre Movimento na cidade, percebi a existência de Movimentos na mesma 
“batida”, na mesma militância, mas que divergiam em alguns aspectos do Hip Hop, por 
estarem concentrados em bairros distintos, porém com o mesmo objetivo: ecoar a voz da 
periferia através dos elementos artísticos do Hip Hop.  

MC Osmar representa a baixada do Petrolar e se coloca nesse lugar de referência. Dessa 
forma, ao conhecer a narrativa do rapper construi algumas (in) conclusões sobre o Hip Hop 
do Petrolar. Vale ressaltar, nesse contexto, que mesmo se referindo a um coletivo, a voz que 
ecoa é de “um” militante, que tem uma caminhada e conta com voluntários, mas trata-se de 
um sujeito “uno” que também se coloca como mais um no/do coletivo hiphoper, que 
desenvolve ações educativas na escola e promove ações na sua comunidade. E foi através 
dessas ações que tive notícias e registros do seu trabalho – o evento Petrolatividade. Assim, 
MC Osmar é, também, uma liderança e uma referência comunitária no Petrolar. Eu não ouvi a 
comunidade, mas na sua narrativa, episódios foram narrados e apontam essa relação assertiva 
com a comunidade, porém o rapper reitera que foi um processo de conquista, de construções 
de confiança e de respeito, pois a representação social da cultura hiphoper é permeada por 
discursos preconceituosos. 

Os elementos artísticos do Hip Hop tem como característica fundamental a linguagem 
multimodal, com uma carga multissemiótica em sua produção e ou socialização. No caso 
específico de MC Osmar, ele se dedica ao Rap, mas afirma que dialoga com os outros 
elementos, porém numa postura educacional, crítica, política, histórica e cultural.  

É importante retomar e reafirmar que o Hip Hop Petrolar é uma agência emergente de 
letramentos. Logo na questão norteadora já anuncio essa definição, por justamente questionar 
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as práticas e eventos de letramento. Na narrativa do rapper não existem referências ao termo 
“letramento”, mas as produções Hip Hop são práticas de linguagem e compreendem 
letramentos que são permeados por eventos, já que são mediadas por textos orais, escritos e 
multissemióticos. 

Dessa forma, apresento três representações fundamentais na narrativa do rapper: 
A primeira representação do Hip Hop para o ativista é a “mudança” no curso da vida. O 

rapper não tem o ensino médio completo, mas sente-se empoderado pelo Hip Hop que 
agencia. A produção dos elementos artísticos do Movimento faz com ele se identifique ora 
como militante ora como artista e assim, se refere ao Hip Hop como uma agência formadora 
na sua trajetória de vida. Tal postura não é peculiar do Hip Hop de Alagoinhas e/ou do 
Petrolar, mas do contexto hiphoper em geral. Percebe-se que é de contribuição significativa 
na história de vida de seus ativistas. E é tão forte, essa relação, que para além de uma 
preocupação financeira ou do mercado cultural, MC Osmar se vê na obrigação de retribuir 
esse “dom”, essa “missão” que se vê “concebido”, pois desenvolve atividades na comunidade 
e na escola pública. 

A segunda representação é a da inserção do Hip Hop na escola. A missão do rapper é 
também contribuir, numa visão educacional, com crianças, adolescentes e jovens o âmbito 
hiphoper. Além do trabalho no Programa Mais Educação (atualmente), já existiam outras 
ações e iniciativas nessa perspectiva. Porém é uma inserção importante, mas tensa, pois a 
contribuição do Hip Hop na escola é de uma “outra educação”, pois a escola não compreende 
a real função do Movimento. Tal representação dialoga com Brandão (2007) quando afirma, 
com a epígrafe acima, que não podemos fugir as “educações” que existem na sociedade. E ao 
afirmar “educação” no plural, o autor, nos possibilita a pensar que existem outras “educações” 
para além do universo hegemônico da escola tradicional. E é essa perspectiva apontada por 
minha pesquisa com o Hip Hop Petrolar. Pois, de fato, o Hip Hop é “outra educação” e que 
promove outros letramentos. Que são, na perspectiva dos Novos Estudos do Letramento, 
culturalmente relevantes e plurais. Não substituem o letramento escolar, mas possibilita a 
ampliação do que a escola promove, reafirmando que fora da escola muito se faz em termos 
de letramento. Como se pode asseverar que o objetivo do letramento escolar é um, e do Hip 
Hop é outro. Os letramentos promovidos pelo Hip Hop dialogam com acepção freireana que 
para “ler a palavra é necessário ler o mundo”. E a leitura é “fundamental” para quem pratica, 
promove e produz Hip Hop.  

O Movimento Hip Hop do Petrolar sendo uma “outra educação” promove outros 
letramentos e é, também, um ato político. A epígrafe de Paulo Freire afirma isso – a educação 
é política. Para se fazer essa “outra educação” e promover esses outros letramentos é preciso 
fazer escolhas, pois na acepção nos Novos Estudos do Letramento, o letramento pode ser 
positivo ou negativo, depende do que atende ou o que visa atender. A perspectiva dos 
letramentos culturalmente relevantes e plurais, que é o lugar de fala do Hip Hop do Petrolar, é 
também um ato político, pois dentro do espaço escolar ou na comunidade da baixada visa 
potencializar os sujeitos na produção cultural dos elementos artísticos, como também 
promover os conhecimentos em torno da concretude da vida na periferia, além de promover 
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autonomia, protagonismo e consciência crítica, principalmente, em torno de questões 
políticas, sociais e culturais. E eis aqui a terceira representação: o Hip Hop é de fato uma 
agência emergente letramentos que compreende práticas de letramento que lhe são peculiares 
e outras que são reinventadas e incorporadas, que chamo de práticas “do” Hip Hop Petrolar e 
práticas “no” Hip Hop Petrolar. 

Assim, no contexto das práticas de letramento “do” Hip Hop do Petrolar identifiquei 
eventos de letramento mediados por textos escritos e que tem a leitura como prática 
importante e com uma função social. Para conhecer o Hip Hop é necessário ler e 
problematizar os temas, para conhecer e produzir o Rap, também é necessário leituras e 
debates em torno dos temas em foco, dialogando com Paulo Freire que diz “ler o mundo antes 
de ler as palavras”.  

Além da perspectiva da leitura e da escrita, enquanto eventos de letramento, as práticas 
de letramento e os eventos abordam aspectos que são peculiares ao Hip Hop: o princípio 
histórico do Hip Hop; as figuras do Hip Hop (suas biografias) e os elementos do Hip Hop. 
Porém não são apenas música e/ou arte. Representam muito mais, como afirma a epígrafe de 
MC Osmar no início do texto- é “conhecimento para vida”, principalmente para a vida do 
“pobre”. Afinal, o Hip Hop do Petrolar não se opõe a proposta do letramento escolar e suas 
práticas, mas ampliam as possibilidades de construção de conhecimentos, afinal o Hip Hop é 
um “outra educação” e como tal, promove outros letramentos. 

As práticas de letramento “no” Hip Hop envolvem eventos promovidos por outras 
agências, como a escola, e que Hip Hop incorporou e reinventou, principalmente para 
adentrar ao espaço escolar. São eventos ancorados na cultura letrada hegemônica e que o 
Movimento se apropriou, como a pesquisa, a leitura de imagem, a produção textual, 
intertextual (etc). A leitura, também, é um importante evento “no” Hip Hop, porém a leitura 
sempre como prática social, interativa e que concebe o texto numa abordagem verbal, não-
verbal e multissemiótica. Assim, diferente das práticas de letramento e também dos eventos 
escolares, as práticas e eventos “no” Hip Hop estão envoltos de conhecimentos que estão 
além do universo escolar, não substituem o papel da escola, mas os ampliam e os 
diversificam. 

Os letramentos promovidos pelo Hip Hop de forma geral são culturalmente relevantes 
e o Hip Hop do Petrolar promove letramentos plurais, pois são críticos, híbridos, 
fronteiriços sociais e multissemióticos numa perspectiva de uma “outra educação” para 
libertação e “leitura de mundo”, pois não temos como “escapar das educações”. 
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O AMBIENTE DE LETRAMENTO(S) MUDOU? EM CENA O REISADO DE 
SÃO VICENTE COMO AGÊNCIA DE LETRAMENTO(S) 

Elizabete Bastos da Silva1 
 

Nascidos desse lugar e mantendo a tradição. 
 Reisado de São Vicente 

 
O Reisado é uma manifestação social e cultural que representa tanto a tradição oral 

quanto as práticas de letramento, pois através da voz, do corpo e das músicas se traduz uma 
forma de representação da linguagem e dos discursos. 

É mister salientar que, com base também em Passarelli (2006), o Reisado é sinônimo de 
outras expressões como Bando de Reis, Folia de Santos Reis, Terno de Reis,Terno de Folia de 
Reis, Companhia de Reis, Comitiva de Reis, Tripulação de Reis, Grupo de Reis, Bandeira de 
Reis, Reis, Tiradores de Reis e Turundú. E sua representação geográfica no Brasil encontra-se 
no Paraná, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em Minas Gerais, na Bahia, 
em Goiás, no Tocantins, no Mato Grosso do Sul, no Pará, em Rondônia (entre outros lugares). 
Os rituais, detalhes e toadas também variam muito de uma região à outra e até mesmo dentro 
do próprio estado. 

Apresentaremos aqui uma discussão sobre um Reisado do interior da Bahia, 
especificamente, de um distrito (zona rural) da cidade de Feira de Santana, segunda maior 
cidade do interior da Bahia. 

  
O reisado de São Vicente  

 
A cidade Princesa do Sertão- Feira de Santana/Bahia possui 07 (sete) distritos 

distribuídos na zona rural da cidade – Bonfim de Feira, Maria Quitéria, Humildes, Jaíba, 
Tiquaruçu, Jaguara e João Durval. Os distritos possuem uma sede (centro) mais urbanizada e 
uma vasta extensão de zona rural. O distrito de Tiquaruçu tem destaque na cidade por possuir 
uma festa tradicional “Reisado de São Vicente” em janeiro e um grupo de Reisado que leva o 
mesmo nome. O coletivo cultural que tem o nome de “São Vicente “refere-se a antiga 
nomeação dada ao distrito. 

O coletivo Reisado de São Vicente é formado por 24 homens e mulheres, em sua 
maiora negros e negras, que se dividem entre as funções de trabalhadores rurais e donas de 
casa às atribuições de compositores, sambistas, tocadores de tambor, pandeiristas, 
violeiros,sanfoneiros e sambadores/sambadeiras, o que confirma Passarelli (2006) que diz que 
tradicionalmente os Reisados são rurais, mas o êxodo trouxe muitos grupos para os subúrbios 
da cidades onde hoje é tão ou mais freqüente que nas roças.  
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Através da música, o grupo “ecoa os labores da caatinga, traduzidos em cantigas de 
roda, adivinhações, batuques do recôncavo e, claro, na poesia” diz o poeta e cantador Asa 
Filho. 

O poeta e cantador Augusto de Souza Araújo Filho, conhecido como Asa Filho, é um 
dos principais responsáveis pela realização da tradicional Festa de Reis e assume a função de 
liderança do Reisado de São Vicente. Para elaboração desse artigo, fez-se necessário um 
contato com esse líder que nos forneceu algumas informações sobre Reisado, sua organização 
e movimentação. 

As festas populares em comunidades rurais como em Tiquaruçu representam a 
relevância da tradição oral enquanto forma de expressão da cultura popular. Através da festa e 
das manifestações do coletivo Reisado de São Vicente, a comunidade celebra a cultura local, 
as heranças dos antepassados e retoma de forma festiva a memória da comunidade. Percebe-
se que para os mais idosos do grupo a participação e organização do Reisado representam 
muito mais que um festa ou festejo – é identidade, é memória e cultura. 

Com o Reisado e sua representação social para além dos festejos de janeiro percebe-se a 
conservação e renovação da manifestação cultural. O coletivo tem um CD foi gravado e tem a 
colaboração de todos os envolvidos, bem como, o próprio grupo tem em seus componentes a 
marca da diversidade nas gerações – crianças, jovens, adultos e idosos que colaboram com a 
elaboração, conservação e divulgação de suas produções.  

Para isso, existe uma entidade não governamental, a ORCARE2 – Organização Cultural 
e Artística Reisado de São Vicente que ajuda na manutenção do coletivo e suas ações, assim 
mais que uma manifestação cultural, o coletivo já constitui uma instituição que se organiza, 
regulamenta e garante de forma efetiva as atividades do Reisado. Através da organização são 
desenvolvidas ações de incentivo cultural, educacional e formação dos moradores da 
comunidade. A ORCARE tem como lema “criação de novas perspectivas para/por seus 
moradores”, diz Asa Filho. Tem financiamento de Programas de Cultura do Governo Federal, 
Estadual e também Municipal; é um Ponto de Cultura3 da cidade e percebe-se que a 
comunidade de envaidece e se empodera com as ações da ORCARE e consequentemente do 
Reisado de São Vicente. 

 
Tradição oral – alguns conceitos 

 
Ao afirmamos o Reisado de São Vicente como Tradição oral é necessário apresentar os 

conceitos que nos orienta. Assim, Zumthor (2000; 2010) será a fundamentação teórica para 
essa abordagem. 
                                                           
2 ORCARE – Organização Cultural e Artística Reisado de São Vicente . 
Disponível em: http://www.orcare.org.br/orcare/index.php. Acesso: 10/01/2011. 
3 Os Pontos de Cultura são iniciativas desenvolvidas pela sociedade civil que, após seleção por edital público, 
firmam convênio com a SecultBA e o MinC, e tornam-se responsáveis por articular e impulsionar ações que já 
existem nas comunidades. Disponível em: http://www.cultura.ba.gov.br/projeto/pontos-de-cultura/. Acesso: 
10/01/2011. 

http://www.orcare.org.br/orcare/index.php
http://www.cultura.ba.gov.br/projeto/pontos-de-cultura/


O AMBIENTE DE LETRAMENTO(S) MUDOU? EM CENA O REISADO DE SÃO VICENTE COMO... 
 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 1167 

Zumthor (2010) prefacia seu livro Introdução à poesia oral expressando sua estranheza 
em relação a não existir uma ciência da voz. Apesar de já existirem cursos e discussões sobre 
oralidade, ainda os espaços continuam escassos. 

Discutir oralidade é vislumbrar um universo rico de significações, onde novos 
operadores conceituais se renovam, reinventa-se e traduz-se em novas e múltiplas realidades 
culturais. Isto porque, dentro deste conjunto de linguagem, em que se insere a oralidade, 
diversos recursos linguísticos e não-linguísticos entram em cena e assumem o papel de 
ouvinte, intérprete, memória, rito e ação.Por isso, falar destas linguagens é abrir-se a estas 
possibilidades de leitura e requer do ouvinte uma proximidade com a comunidade narrativa. 

Dessa forma, o Reisado de São Vicente se configura como tradição oral por contar com 
os elementos apresentados já que não basta apenas “cantar” na Festa de Reis, é necessário a 
performace, a poesia e as vozes em coro. Como também, é necessário os dois ouvidos – o que 
fala/canta e o que ouve/repete/ecoa. 

 
Agenciamento de letramento(s) – concepções teóricas 

 
O letramento é uma prática social e refere-se ao uso social das diversas formas de língua 

(gem) para fins e contextos específicos (KLEIMAN, 1995; BARTON & HAMILTON, 2000) 
e as práticas de linguagem construídas e desenvolvidas pelo Reisado de São Vicente dialogam 
com a concepção de letramento ideológica.  

Kleiman (1995) apresenta dois modelos de letramento: o autônomo e o ideológico. O 
modelo autônomo é muito utilizado pela escola, reforça a dicotomia entre oralidade e escrita e 
pressupõe uma única maneira de letramento – associada ao progresso, civilização, ascensão 
social e mobilidade social. Esse modelo autônomo de letramento atribui o fracasso e a 
responsabilidade por esse fracasso ao indivíduo que pertence ao grupo dos pobres e 
marginalizados nas sociedades tecnológicas. O modelo ideológico de letramento considera 
que as práticas de letramento são aspectos da cultura e das estruturas de poder numa 
sociedade. Assim, a autora aborda ainda que as práticas discursivas são eventos de letramento, 
no modelo ideológico, pois as práticas de letramento mudam conforme o contexto. Os eventos 
de letramento representam situações em que a leitura e escrita constituem partes essenciais 
para fazer sentido a situação (de comunicação, interação, fala/escrita).  

O modelo ideológico de letramento se preocupa com os significados das práticas sociais 
de letramento nos diversos grupos sociais e critica o conhecimento escolar como forma de 
controle social e legitimação de saberes. As práticas de letramento, no modelo ideológico, são 
plurais, são sociais, culturalmente determinadas e pressupõem uma interface entre as práticas 
orais e letradas, não apontando um divisor entre grupos orais e letrados (STREET, 1984). 

Nessa perspectiva, podemos afirmar, que os letramentos praticados e desenvolvidos em 
torno do Reisado de São Vicente são múltiplos e heterogêneos, pois apontam uma variedade 
de práticas letradas valorizadas ou não desenvolvidas pelos coletivo – a música, a dança, o 
samba, a produção de CD, o estatuto etc (ROJO, 2012). E também sua função é de agência de 
letramento, pois não basta apenas fazer música, o samba e etc, é necessário participar das 
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atividades da Organização. Afinal fazer parte do coletivo e de sua organização pressupõe 
postura política, crítica,cultural e de diversos usos da linguagem. 
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PESQUISA-AÇÃO SOBRE A AÇÃO DOCENTE NA CONSTRUÇÃO DE UMA 
PRÁTICA DIALÓGICA DA LEITURA 

Elizabeth Kasue Oshiro Kobashigawa1 
 
Esta pesquisa está inserida na área da Linguística Aplicada, doravante LA, que faz parte 

das Ciências Sociais e Humanas e se atém na discussão sobre o aspecto social, centrada no 
discurso do contexto social (Moita Lopes, 1996), tendo como uma das características a 
investigação dos problemas do uso da linguagem. 

Ao ampliar estas questões, a LA “considera as vozes daqueles que vivem as práticas sociais 
que queremos estudar” (Moita Lopes, 1998/2004, p.133). Além disso, a LA tem um caráter 
transdisciplinar, por privilegiar a interação com as diversas áreas do saber humano, (Celani, 
1998/2004, p.129), enfatizando a participação ativa dessas áreas e não somente a contribuição 
pura e simplesmente. Rojo (2006, p.258) afirma que, nas pesquisas da LA, constroem 
conhecimento a partir das investigações da solução dos problemas, isto é, teoriza a partir da 
prática e da vivência, “a resolução do problema gerará conhecimento útil para um participante do 
mundo social e que seus interesses e perspectivas são considerados na investigação”. 

Nesse sentido, minha pesquisa faz parte de um projeto maior, cujo referencial é 
encontrado no grupo de pesquisa GEIM (Grupo de Estudos da Indeterminação e da Metáfora), 
sob a coordenação da Profa. Dra. Mara Sophia Zanotto.  

Esse grupo de pesquisa tem como foco o estudo da indeterminação do sentido na 
construção de múltiplas leituras, em um contexto real de uso da linguagem. Mais 
especificamente, esse grupo tem se especializado e desenvolvido significativos estudos acerca 
da metáfora. Além disso, tem feito interessantes estudos sobre temas relacionados à leitura, 
como por exemplo, as práticas do letramento, assim como, as reflexões sobre a prática de 
leitura em sala de aula também tem sido a tônica da investigação do grupo. 

Como parte integrante desse projeto, minha pesquisa tem como foco a leitura, mais 
especificamente as práticas de leitura em sala de aula e como meta, a construção de 
sentidos em um evento de leitura, utilizando como instrumento pedagógico o Pensar Alto 
em Grupo (Zanotto, 1998). E o sustentáculo dessa prática de leitura é a interação social 
entre os participantes do evento, com o objetivo de observar a negociação do sentido do 
texto. Nesse sentido, a concepção de leitura como evento social (Bloome, 1983;1993) foi 
a visão adotada nessa pesquisa. 

Convém salientar que, Vygotsky, Bakhtin e Freire, cada um à sua maneira, embasaram 
teoricamente a minha pesquisa. Os três assumidamente levaram em consideração o lado social 
do ser humano. Nesse sentido a interação social, o diálogo, dar voz ao aluno, retirá-lo da 
passividade, fazê-lo participar, importar-se com a sua opinião e, a partir dessa perspectiva, 
construir conhecimento com os alunos.  

                                                           
1 Doutoranda em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem; Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
São Paulo. elizabtk@uol.com.br 
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Os três autores travaram uma luta contra a alienação do ser humano: Freire 
reivindicando educação para os que não tiveram chances, com um ensino de boa qualidade, 
conscientização do aluno por meio da educação; Bakhtin por sua vez, no uso da concepção 
dialógica da linguagem e Vygotsky pregava que o homem constituía-se como sujeito nas 
relações sociais por meio da linguagem. 

Com relação à vivência do Pensar Alto em Grupo para geração de dados, foi 
realizada em uma Unidade Escolar da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, 
localizada em um bairro da cidade de São Paulo. 

Participaram desta pesquisa alunos dos 2ºs anos do Ensino Médio do período noturno. 
Todos eles, alunos de uma mesma Unidade Escolar, já descrita acima e eu, professora-
pesquisadora participante da pesquisa. 

Resolvi trabalhar com os alunos, formando grupo focal (Gatti, 2005), porque o 
desenvolvimento da pesquisa seria melhor, na medida em que as vivências seriam gravadas 
em áudio. O grupo formado era composto de alunos dos 2ºs anos do Ensino Médio do período 
noturno.  

O tempo de cada vivência foi de aproximadamente 1 hora e 30 minutos, antes do início 
da aula. Foi-lhes esclarecido que o encontro e a vivência estão sendo empregados com o 
mesmo significado, ou seja, um evento de leitura no qual alunos participantes e professora-
pesquisadora interagem entre si, para a construção de sentidos do texto com a utilização do 
Pensar Alto em Grupo. 

Nesse sentido, a vivência com a letra da canção “Meu Guri”, estavam presentes 6 
alunos, sendo 4 meninas e 2 meninos. 

O texto lido na vivência foi “O Meu Guri”, de Chico Buarque de Holanda, que 
reproduzo abaixo para facilitar a compreensão da análise de dados que será feita 
posteriormente. 

 
O Meu Guri 
 
Quando, seu moço, nasceu meu rebento 
Não era o momento dele rebentar 
Já foi nascendo com cara de fome 
E eu não tinha nem nome pra lhe dar 
Como fui levando, não sei lhe explicar 
Fui assim levando ele a me levar 
E na sua meninice ele um dia me disse 
Que chegava lá 
Olha aí 
Olha aí 
Olha aí, ai o meu guri, olha aí 
Olha aí, é o meu guri 
E ele chega 
Chega suado e veloz do batente 
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E traz sempre um presente pra me encabular 
Tanta corrente de ouro, seu moço 
Que haja pescoço pra enfiar 
Me trouxe uma bolsa já com tudo dentro 
Chave, caderneta, terço e patuá 
Um lenço e uma penca de documentos 
Pra finalmente eu me identificar, olha aí 
Olha aí, ai o meu guri, olha aí 
Olha aí, é o meu guri 
E ele chega 
Chega no morro com o carregamento 
Pulseira, cimento, relógio, pneu, gravador 
Rezo até ele chegar cá no alto 
Essa onda de assaltos tá um horror 
Eu consolo ele, ele me consola 
Boto ele no colo pra ele me ninar 
De repente acordo, olho pro lado 
E o danado já foi trabalhar, olha aí 
Olha aí, ai o meu guri, olha aí 
Olha aí, é o meu guri 
E ele chega 
Chega estampado, manchete, retrato 
Com venda nos olhos, legenda e as iniciais 
Eu não entendo essa gente, seu moço 
Fazendo alvoroço demais 
O guri no mato, acho que tá rindo 
Acho que tá lindo de papo pro ar 
Desde o começo, eu não disse, seu moço 
Ele disse que chegava lá 
Olha aí, olha aí 
Olha aí, ai o meu guri, olha aí 
Olha aí, é o meu guri 

 
A vivência foi gravada em áudio e, em seguida, foi feita a transcrição, com os turnos 

devidamente numerados, possibilitando dessa forma, a análise dos dados. 
 

Análise de Dados  
 
Antes de iniciar a análise dos dados gerados, é oportuno relembrar as perguntas que 

norteiam a minha pesquisa, além de salientar que para o presente texto, foi selecionado um 
pequeno recorte para a apresentação da análise dos dados. 
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1) Como a minha postura como mediadora nas aulas de leitura pode favorecer a interação 
social entre os meus alunos e, desta forma, possibilitar a construção e negociação de 
sentidos do texto? 

2) Em que medida a utilização do Pensar Alto em Grupo pode propiciar aos meus alunos a 
construção de sentidos do texto e, consequentemente, que eles tenham uma atitude 
responsiva durante o evento de leitura? 

 
Convém salientar que, farei uma análise da vivência feita com os alunos do 2º ano do 

Ensino Médio, para investigar as mudanças na minha postura como professora mediadora e 
propiciar uma reflexão crítica sobre a minha ação. Desse modo, pretendo verificar as 
diferenças na minha prática pedagógica, se houve ou não a participação efetiva dos alunos, se 
houve uma construção coletiva dos sentidos dos textos. 

Nesta vivência estavam presentes 6 alunos do 2º ano do Ensino Médio: Maria, Joana, 
Cristina, Cláudia, João, José e eu, professora pesquisadora. 

Sentados em círculo, inicialmente solicitei aos alunos que fizessem uma leitura 
silenciosamente do texto. Iniciei a vivência perguntando aos alunos se já conheciam o texto 
lido – O Meu Guri - e falei sobre o autor. Então vamos à análise propriamente dita. 

 
Primeiro recorte - Tentando acertar o passo... 

 

1 Professora 

Bem... então, a vivência de leitura é o seguinte: a gente vai conversar 
tentar,entender esse texto. Então...vocês leram o texto 
silenciosamente...uma vez, tiveram um contato prévio com o texto ... 
gostaria que vocês conversassem entre vocês. Eu vou participar 
muito pouco do evento, tá? A participação maior será de vocês, 
bem...agora é com vocês... 

2 Maria 

Bom, pra mim, ele fala de um pai que não consegue sustentar o filho 
e vai suando a camisa pra sustentar ele. E no final do texto, fala que o 
filho dele se esforçou muito e chega lá. Ta dizendo aqui, “E na 
meninice ele um dia me disse Que chegava lá”. E ele chegou. 

3 Professora ... chegou aonde?Maria! 
4 Maria Acho que ele conseguiu vencer, assim..é trabalhando,neh? 
5 Professora trabalhando? 

6 Maria 
trabalhando... e ele deu orgulho pra esse pai dele. Era essa a intenção, 
porque ele não tinha nada e o seu filho, 

7 Professora Ele não tinha nome,como? 
8 Maria O pai dele não tinha nem nome pra dar pra ele. 

9 Joana 

Um nome importante, no caso, né? Da sociedade, um nome 
conhecido. O pai dele era... apenas digamos ... uma pessoa... da 
favela, humilde, que não tinha como dá comida, quanto mais um 
nome importante pro filho. 

10 Professora ah...  
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11 Joana 
... esse filho cresceu, se desenvolveu e no caso, ele trabalhou... aqui, 
e futuramente ele vai ter um nome pra pro filho dele 

12 Professora 
E onde que você leu no texto... que ta dizendo que é o pai... que ta 
falando?Onde especificamente? 

13 Maria 
Então, não especifica que é o pai, neh? Mas especifica uma pessoa 
contando uma história de um menino. 

14 Professora E quem é essa pessoa? 
15 Maria Eu acho que seria o ... o Chico Buarque ...ou uma pessoa pobre, né? 
16 Professora pessoa pobre... Por que uma pessoa pobre? 

17 Maria 
Porque, a pessoa que tá contando diz que... a criança já nasceu com 
cara de fome e “eu não tinha nem nome para lhe dar”. 

18 Professora E quem que é esse “eu”? 
19 Cristina Pode ser a mãe ou o pai também. 

 
Um aspecto que me chamou a atenção para esse início de vivência de leitura foi a minha 

postura. Observe que, logo no início no 1º turno eu disse: “Eu vou participar muito pouco do 
evento, tá?” e ainda reforcei “A participação maior será de vocês”. Um leitor atento, no 
mínimo iria pensar que eu estivesse sendo totalmente incoerente, pois, falava uma coisa e 
fazia o oposto.Em termos quantitativos, de 19 turnos, eu falei em 9 com 3 interlocutores. 
Maria teve 7 turnos, Cristina 2 e Silvia falou somente uma vez. Isso significa que logo no 
início, minha atuação no que se refere a tomar a palavra foi de mais ou menos 50%. Um 
aspecto muito interessante foi o fato de que nenhum dos alunos se manifestou em relação a 
minha postura, uma vez que logo no começo eu disse “Eu vou participar muito pouco do 
evento, tá?” A participação maior será de vocês, bem...agora é com vocês...”. Isso me fez 
refletir e só consegui ver o que havia ocorrido quando comecei a analisar os dados. No 
entanto, é muito importante esclarecer que, embora eu tivesse falado em um número maior de 
turnos em relação aos meus alunos, acredito que tenha sido necessário para criar condições 
para que houvesse interação entre os alunos e os motivasse a falar e construir sentido do texto. 
Contudo, é importante salientar que ao implementar uma nova prática em sala de aula, muitas 
vezes os alunos estranham também a inovação. Mesmo eu tendo explicado no início da 
vivência do Pensar Alto em Grupo, que gostaria que conversassem entre si para construir 
sentido no texto, logo no começo da vivência, não aconteceu da forma esperada. Como eles 
ficaram inibidos com a gravação da vivência, comecei a fazer perguntas com o intuito de 
incentivá-los a falar. Então, há que se considerar que a intervenção do professor teve o 
propósito de fomentar uma interação entre os alunos. No turno 16, por exemplo, faço a 
pergunta “pessoa pobre... Por que uma pessoa pobre?” que cria um conflito sobre uma fala da 
aluna Maria. Os alunos então, têm que repensar o sentido do texto a partir do significado que 
estão dando para a palavra “pobre” 

Para Freire, o professor “faz comunicados”, quando deveria “comunicar-se”. Essa 
atitude de “fazer comunicados” é o princípio e o erro da educação bancária. Na realidade 
eu estava me comunicando com eles, fazendo perguntas, na tentativa de promover um 



PESQUISA-AÇÃO SOBRE A AÇÃO DOCENTE NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRÁTICA DIALÓGICA... 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 1174 

diálogo, uma vez que eles demonstravam certa timidez e não estavam falando entre si. 
Convém enfatizar que não devemos confundir um diálogo com possíveis respostas, com 
um diálogo com respostas prontas − como as atividades que constam nos livros didáticos, 
por exemplo, onde normalmente, só basta seguir o texto e responder as perguntas de forma 
linear. Além disso, o professor não deve simplesmente explicar e considerar que o aluno 
tenha entendido o que foi explicado, sem ao menos dialogar, porque nesse caso seria um 
monólogo e portanto um comunicado na visão de Freire. Para Bakhtin, essa situação 
denomina-se uma explicação monológica, situação em que o professor já vem com a 
pergunta e a resposta pronta e simplesmente “despeja” ou faz um comunicado 
(Freire,1970) para o aluno e este aceita de forma passiva o que o professor fala. Quanto ao 
meu questionamento no turno 16, convém esclarecer que eu tive uma atitude responsiva 
em relação a um conceito que para mim não havia ficado claro. Eu estava querendo 
entender como a aluna chegou àquela conclusão.Com relação às leituras feitas neste 1º 
recorte, pode-se dizer que nos turnos 2, 4 e 6 Maria faz uma leitura descendente “top-
down”, isto é, levou em consideração a sua visão de mundo para ler. No entanto, no turno 
13, ela já começa a prestar atenção no que o texto diz, bem como no turno 17, sendo sua 
leitura nesses dois turnos ascendente ou “bottom-up”.Nos turnos 09 e 11 Joana e Cristina 
no turno 19 tiveram uma leitura descendente ou “top-down”, levando em consideração 
seus conhecimentos prévios. Com relação às minhas perguntas nos turnos 14 e 16 a 
intenção era, como já mencionei anteriormente, além de dialogar, incentivá-los a falar. 
Além do mais, eu tinha como objetivo que os alunos fizessem uma leitura em que se 
apoiassem mais no texto. Em outras palavras, eu estava questionando a leitura que eles 
estavam fazendo e criando condições para que eles pudessem verificar se esta leitura era 
pertinente ou adequada ao texto, por meio de um processamento ascendente ou “bottom-
up”. Procedi assim, apesar de saber que às vezes, fazer muitas perguntas aos alunos pode 
inibi-los ou fazer com que eles não participem. 

 
 

72 Cristina Acho que... ele falou pra mãe,um dia... no caso...que um dia ele chegava 
lá...eu acredito que seja um... é na profissão dele, assim... 

73 Cláudia Algo que ele queira conquistar... 

74 Cristina que ele queria...ele queria sair de onde ele veio... dessa pobreza... como 
elas disseram... e ir prum lugar... melhor e poder ganhar mais... do que 
daquele lugar que ele estava vivendo, ali, entendeu? E isso é... da onde 
ele trabalhava...podia ser com que ele trabalhava... né? 

75 Maria “Chega estampado, manchete, retrato Com venda nos olhos, legenda e as 
iniciais Eu não entendo essa gente, seu moço Fazendo alvoroço de 
mais.Essa parte que tá assim... 

76 Cláudia Por ela ter relatado violência, tem uma parte que indica isso. “Essa onda 
de assaltos tá um terror”.Eu consolo ele, ele me consola. É como se eles 
vivessem num lugar ruim,como elas estavam falando de um morro...lá já 
estava mostrando pra eles o sofrimento... como eles eram pobres, 
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queriam conquistar algo melhor para suas vidas... então... é isso que eu 
entendi dessas duas linhas, que mostra a violência. 

77 Professora Então o medo dela é a violência? 

78 Maria É a violência de você acordar num dia e falar “hoje eu tô vivo, mas... e 
amanhã?”né? E amanhã, será que o meu filho vai tá aqui? será que eu 
vou tá aqui? 

79 Cláudia Vai ver que é por isso que ela não queria que o filho nascesse naquele 
momento, por ele não ter uma vida boa ou digna de um filho ter nascido. 

80 Maria ... é por ele morar naquele lugar... 

81 Professora Ele quem? 

82 Cláudia A pessoa que tá contando a história.Vamos supor que fosse um pai ou 
uma mãe, obviamente, mas não queria que o filho nascesse ali, por ela 
morar em lugar ruim, mostrar que tem tanta violência, ela 
 não queria que o filho ou a filha visse aquilo tudo. 

83 Maria vivesse, né? 

84 Cláudia vivesse aquilo. 

 
Feitas essas considerações referentes ao primeiro recorte, poderia dizer que eu não 

estava tendo uma atitude como a pregada pela educação bancária e nem uma atitude 
condizente com o Pensar Alto em Grupo. Eu diria que estou em fase de transição. A meu ver, 
minha postura em sala de aula já representa um passo inicial e significativo para mudanças. 
Mas, vamos analisar mais um recorte. 

No 1º recorte ficou a dúvida se quem estava falando na letra da canção era o pai ou a 
mãe. Começo este 2º recorte questionando os alunos sobre este aspecto. 

O recorte seguinte, refere-se a um momento em que Joana fala sobre sua experiência de 
vida, projetando com isso a sua subjetividade, durante a vivência de leitura. 

 
Segundo recorte - Um momento de emoção durante a leitura... 
 

101 Joana ... ou seja, ele sai de casa,mas com a responsabilidade de trazer 
alguma coisa pro, no caso a mãe, né? aqui...tipo uma 
corrente,alguma coisa pra agradar, porque ele sabe, tudo... o que ela 
sofreu... pra chegar nesse ponto. 

102 Professora Bem, aqui todo mundo tem pai... mãe... vocês têm a obrigação, sente 
a obrigação de levar uma corrente ... 

103 Joana Olha, quando eu trabalhava,digamos assim... eu levava. Eu ia numa 
banquinha e sempre comprava brinco todo dia na hora do almoço. 
Eu comprava um pra mim e um pra minha mãe. Eu acho... porque eu 
que vim de uma família... é que meu pai morreu quando eu tinha 
dois anos... morreu de HIV... então minha mãe me criou sozinha... 
teve que cuidar do meu pai, ele ficou dois anos doente, teve que 
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cuidar de mim. Ele ficava doente eu também ficava. Então, acho que 
eu tenho esse orgulho da minha mãe... o que ela fez por mim, sendo 
assim que eu não possa ... mesmo retribuir, como ela me deu, mas eu 
tento um pouquinho. Acho que no caso é isso que ele tá querendo 
demonstrar, mesmo fazendo um negócio errado... 

104 Maria ... ele tá fazendo pra agradar... 

105 Cláudia Acho que a gente tem que pensar no nosso dia a dia, vamos 
supor...todos nós já passamos por uma situação difícil, não importa a 
nossa idade, mas todo mundo já teve uma história, vamo supor, um 
lado ruim e como a professora tava dizendo e vocês mesmas 
disseram, vamo supor,a gente... nossa mãe e nosso pai faz de tudo 
pra agradar a gente, pra dar o melhor pra nós,então eles nunca 
querem ver a gente no mundo do crime ... num lugar ruim, a gente 
tenta... pelo menos, com poucas coisas, mesmo às vezes não tendo 
condições de dar alguma coisa, mas sempre agradar, não importa o 
que seja, seja um abraço, seja falando pra ela que você ama ela... eu 
penso assim. 

106 Professora Agora, Joana... eu como mãe, acho que só pelo fato de você ter esse 
amor, dar um abraço nela, reconhecer todo o valor dela já é um 
presente muito grande, você concorda comigo? 

107 Joana (risos) Nossa... bastante... agora que eu trabalho...então... dar um 
abraço (risos), agradar, por mais que a gente trabalhe....(risos) (a 
aluna demonstrando emoção)... 

108 Cláudia Agora que já está pertinho do Natal... dar um presentinho pra ela... 

109 Joana ... coisas básicas, coisas que podem parecer até mínimas, mas que 
tem um... representação muito forte na cabeça de um pai e de uma 
mãe que sofreu tanto pra te criar, pra você tá ali, pra você se 
formar... 

110 Cláudia ... ou seja o valor emocional e não o valor material. 

 

Nesse recorte, podemos ver um momento de muita emoção, pois a aluna Joana conta-
nos sobre a doença e a morte do seu pai, assim como, as dificuldades pelas quais a mãe 
passou para criá-la, no turno 103. De certa forma, Joana identificou uma semelhança entre o 
que sente pela mãe e o que acha que o guri da letra da canção sente pela mãe dele, ou seja, ao 
amor e à gratidão que ambos Joana e o guri sentem pela mãe. No caso da Joana o sentimento 
é real e a própria aluna diz isso, com relação ao sentimento do guri, podemos notar que houve 
uma inferência por parte das alunas, pelo conhecimento prévio que elas têm sobre as 
circunstâncias ocorridas. Num certo sentido, pode-se afirmar que Joana procurou algum sinal 
de semelhança entre sua vida e a do guri em projeções de subjetividade, como podemos ver 
no turno 103.Em outras palavras, as alunas estão dizendo que entendem porque o guri age 
dessa forma, ou seja, comete atos ilícitos: porque ele está inserido em uma realidade de 
pobreza, de exclusão e de violência. Como diz Gentili: 
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A exclusão se normaliza e, quando isso acontece acaba se naturalizando. 
Deixa de ser um “problema” para ser apenas um “dado”. Um dado que, em 
sua trivialidade, faz com que produz uma indignação tão efêmera quanto a 
recordação da estatística que informa a porcentagem de indivíduos que 
vivem abaixo da “linha da pobreza”. (GENTILI,2001/2007, P.30) 

 
As alunas fizeram uma leitura levando em consideração sua visão de mundo, isto é, uma 

construção de sentido, tendo como referência o contexto sócio cultural em que estão inseridas. 
Em outras palavras, como foi citado anteriormente, o entorno da escola é caracterizado pela 
pobreza, miséria e a presença de muitas favelas. Enfim, uma população vulnerável 
socialmente e com muitos guris semelhantes ao da letra da canção. Gentili (2001/2007, p.31) 
afirma que “a normalização da exclusão começa a acontecer quando descobrimos que, no 
final das contas, em uma boa parte do mundo, há mais excluídos do que incluídos” o autor 
ainda completa: “E ser maioria tem seu custo: a transparência”. Além disso, pode-se afirmar 
que as condições de vida do guri se apresentam dessa forma justamente em função dos seus 
dramas pessoais, das mazelas sociais. Recorro novamente a Gentili quando se refere à 
exclusão produzida em nossa sociedade, (2001/2007, p.29), 

 
Para dizer sem muitos rodeios, o que pretendo afirmar é que hoje, em nossa 
sociedade dualizada, a exclusão é invisível aos nossos olhos. Certamente, a 
invisibilidade é a marca mais visível dos processos de exclusão neste milênio 
que começa. A exclusão e seus efeitos estão aí .(GENTILI, 2001/2007, P;29) 

 
Na realidade, o guri representa um dos grupos excluídos e o efeito dessa exclusão é 

exatamente as atividades que ele pratica. Esse cenário todo acima apresentado, me faz refletir 
sobre a dimensão política da educação, “a escola deve contribuir para tornar visível o que o 
olhar normalizador oculta” (Gentili, 2001/2007, p.42), nas transformações que ela deveria 
promover nas vidas das pessoas, das populações mais carentes. Na realidade ao me deparar 
com essa realidade tão sofrida e doída, me vem à mente as palavras de Freire, 

Para que a educação fosse neutra era preciso que não houvesse discordância 
nenhuma entre as pessoas com relação aos modos de vida individual e social, 
com relação ao estilo político a ser posto em prática, aos valores a serem 
encarnados. Era preciso que não houvesse, em nosso caso, por exemplo, 
nenhuma divergência em face da fome e da miséria no Brasil e no mundo; 
era necessário que toda a população nacional aceitasse mesmo que elas, 
miséria e fome, aqui e fora daqui, são uma fatalidade do fim do século. Era 
preciso também que houvesse unanimidade na forma de enfrentá-las para 
superá-las. (FREIRE, 1996/2005, P. 111) 

 
Nesse sentido, a educação tem que servir para todos, só a busca da universalização da 

escola pública é muito pouco, ela tem de vir acompanhada de qualidade, da verdadeira 
educação, como bem afirma Gentili (2001/2007, p. 41): “que a igualdade, os direitos e a 
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justiça social são meros artifícios discursivos em uma sociedade na qual não há lugar para 
todos. Escola para todos, sim. Mas direito à educação para poucos”. 

Com relação à leitura das alunas, de acordo com os pressupostos de Vygotsky − e 
também de Paulo Freire −, o conhecimento deve ser construído na interação, no diálogo, em 
outras palavras: ”o conhecimento é considerado como uma construção contínua e, em certa 
medida, a invenção e a descoberta são pertinentes a cada ato de compreensão” (Mizukami 
1986/2006, p.3).  

Já de acordo com Piaget, é muito importante nas relações com nossos alunos, levarmos 
em consideração suas experiências anteriores. Nesse sentido, toda a aprendizagem será 
significativa para o aluno, pois terá uma relação com a própria vida dele. De acordo os 
pensamentos de Rogers, que são descritos nas palavras de Mizukami (1986/2006, p.45): 

 
Uma situação formal de educação seria entendida, na proposta rogeriana, 
como um encontro deliberado e intencional entre pessoas que objetivam 
experiências significativas, crescimento, atualização e mudança, que devem 
caracterizar um processo buscado, escolhido e não obrigado ou imposto. As 
características inerentes a este processo são a auto-descoberta e a auto-
determinação.(MIZUKAMI, 1986/2006,P. 450 

 
Então, podemos dizer que o conhecimento não será estanque e artificial, pois além de 

fazer sentido, será também significativo para o aluno. No turno 106 procurei demonstrar um 
carinho e compreensão para com Joana. As colegas também fizeram o mesmo, como 
podemos verificar nos turnos 108 e 110 em que Cláudia se manifesta. Podemos verificar 
nesse recorte momentos de interação entre as alunas, numa relação de amizade e 
compreensão. Raras vezes, para não dizer nunca, nesses onze anos como professora, vivi ou 
senti uma emoção igual a que experimentei durante essa aula. Sempre soube que as condições 
de alguns alunos não eram tão confortáveis, beirando a miséria. Muitas vezes, conversando 
com eles ficava sabendo de situações muito tristes, que eu interpretava como uma resposta e 
justificativa para algumas ações de indisciplina, rebeldia ou para algum outro ato não 
adequado para o contexto escolar. Freire (1996/2005, p.113) comenta sobre escutar o outro, 

 
Se na verdade, o sonho que nos anima é democrático e solidário, não é 
falando aos outros, de cima pra baixo, sobretudo, como se fôssemos os 
portadores da verdade a ser transmitida aos demais, que aprendemos a 
escutar, mas é escutando que aprendemos a falar com eles. Somente quem 
escuta paciente e criticamente o outro, fala com ele, mesmo que, em certas 
condições, precise de falar a ele. O que jamais faz quem aprende a escutar 
para poder falar com é falar impositivamente. Até quando, necessariamente, 
fala contra posições ou concepções do outro, fala com ele como sujeito da 
escuta de sua fala crítica e não como o objeto de seu discurso. O educador 
que escuta aprende a difícil lição de transformar o seu discurso, às vezes 
necessário, ao aluno, em uma fala com ele. (FREIRE, 1996/2005, P. 
113) 
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Nesse recorte, pude realmente perceber a dimensão e o alcance da utilização do Pensar 
Alto em Grupo em um evento de leitura e suas implicações para o ensino. Fica muito evidente 
aqui minha posição de mediadora, por criar condições para que as alunas interajam entre si, na 
busca de um sentindo para o texto lido. Pode-se notar também, que a Joana percebe uma certa 
semelhança com o guri da letra da canção no que se refere aos seus sentimentos em relação a 
sua mãe, que a faz relembrar alguns fatos de sua vida e expô-los para o grupo. Esse fato 
demonstra que o sentido do texto extrapola muitas vezes o próprio texto, que o contexto 
sócio-histórico-cultural também é relevante na construção da leitura, tendo em mente o 
pensamento freireano, “a leitura do mundo precede a leitura da palavra, da mesma maneira 
que o ato de ler palavras implica necessariamente uma contínua releitura do mundo” 
(Freire/Macedo, 1990/2006). Aliado ao exposto acima, citando Pereira (2003, p. 29) quando 
se refere a Moita Lopes (1998): 

 
a leitura pode ser vista como um processo social porque o modo como as 
pessoas lêem será sempre afetado pela forma como o texto atua em suas 
vidas sociais, já que lêem a partir de um lugar social, cultural e 
historicamente marcado. Isto é, os significados construídos pelos sujeitos-
leitores podem ser diferentes, pois a forma como cada indivíduo concebe a 
leitura de um texto está diretamente relacionada à maneira como enfrentam 
suas realidades sociais como homens ou mulheres, brancos ou negros, da 
classe socias baixa ou alta e muito mais. (FREIRE/MACEDO, 1990/2006) 

 
Complementando, houve a meu ver, uma interação entre professora e alunas. Além 

disso, pude a partir desse evento conhecer um pouco mais do perfil do meu aluno, partilhar e 
compartilhar com eles alguns saberes, valores e também manter com eles uma relação de 
amizade, de afetividade, tão importantes para o processo ensino-aprendizagem, sem esquecer, 
contudo, o nosso objetivo principal que era o de construção de sentido do texto. 

Em outras palavras, para finalizar as considerações desse recorte, pude sentir aqui o 
efeito do que é verdadeiramente escutar o outro. 

No próximo recorte, abordo o que poderia pensar a mãe do guri e assim, tentamos entender 
o que acontecia com ela, como as alunas construíram sentido em relação às atitudes da mãe. 

 
Terceiro recorte - A constatação da realidade... 

 
163 Maria uma coisa que mais me chamou atenção foi essa “Um lenço e uma penca de 

documentos Pra finalmente eu me identificar”. 

164 Professora O que quer dizer isso,Maria? 

165 Maria Então um lenço e uma penca de documentos pra finalmente eu me 
identificar ... 

166 Professora realmente é estranho,né? onde tá? 

167 Maria na terceira... 
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168 Professora mas onde estava isso? 

169 Maria tava na bolsa... na bolsa que ele trouxe ... 

170 Joana é no caso pode ser sim...ele roubou... talvez ele deve ter feito uma 
falsificação ou coisa assim... com nome...porque desde o começo ela relata 
que não tinha nome pra dar pra ele... então pode ser assim ... alguma coisa 
assim parecida. 

171 Professora então, quando você vai comprar alguma bolsa, ela vem vazia, né? 

172 Joana com certeza... então é verdade... 

173 Cláudia vamos supor... ele encontrou uma mulher na rua, pegou a bolsa ... tava tudo 
ali dentro da bolsa da mulher 

174 Joana e deu esse presente... deve ter explicado outra coisa pra mãe, se não ela não 
teria falado, que legal, que ele me deu... 

175 Maria como diz assim... nessa parte ... e eu não tinha nem nome para lhe dar...uma 
mãe solteira,né?... uma mãe que não tinha sobrenome pra dar, porque não 
tem um pai,pro filho dela, né? 

176 João Acho que ele roubou, devido ao fato dela ter falado do lenço e uma penca 
de documentos, né? porque os documentos os documentos na bolsa? Porque 
se ele tivesse comprado a bolsa, não teria vindo com documento. 

177 Cláudia então ele roubou de alguém 

178 João com certeza 

179 José ele tá roubando mesmo... no fato dele chegar em casa com é...carregando 
pulseira,relógio,pneu, gravador... 

180 Professora e isso é um indício... 

181 José é um indício 

182 Professora a gente também pode até trazer alguma coisa da rua e ter trabalhado 
honestamente, né? 

183 Cláudia na minha opinião...eu tenho certeza que ele roubou...porque ela fala assim... 
chega no morro com carregamento. 

184 Joana e o carregamento, então pode ser uma gíria... das mercadorias... das assaltos 
que eles pegaram,né?pode ser também... 

185 Cláudia ninguém dá, eu vou ver um menininho na rua.. toma minha bolsa...com 
meus documentos... 

186 Maria chega manchete, estampado,retrato, com venda nos olhos, acho que foi 
tudo, pra falar que ele roubou 

 
É interessante notar que nós já havíamos passado por esse trecho a que Maria se refere no 

turno 163 e agora, na análise, dá a impressão de que ela está lendo este trecho pela primeira vez. 
A partir da leitura da Maria, no turno 163, leitura “bottom-up”, refere-se às pistas deixadas pelo 
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autor no texto. Os meninos começam a ter uma atitude responsiva, digo isso porque até aqui eles 
não tinham se manifestado, mas no turno 176 João diz: “Acho que ele roubou, devido ao fato dela 
ter falado do lenço e uma penca de documentos, né? por que os documentos, os documentos na 
bolsa? Porque se ele tivesse comprado a bolsa, não teria vindo com documento”. A partir do turno 
170 em que Joana fala “é no caso pode ser sim...ele roubou...” vai ocorrer um encadeamento de 
ideias, os fatos relatados pelos alunos vão se encaixando, um completa a fala do outro. Até os 
meninos que se mantiveram quietos, começaram a falar como podemos ver nos turnos 176, 178 e 
181. Eles falam bem pouco, é verdade, mas falam.  

Com relação aos meninos podemos dizer que eles falaram pouco, mas na realidade estavam 
prestando atenção na discussão das meninas. Porém, se manifestaram de forma bem categórica e 
foram enfáticos, como podemos ver, quando João se reporta à fala de Cláudia, como ilustro a 
seguir, turno 177 de Cláudia: “então ele roubou de alguém” e João no turno 178: “com certeza” 
ou mesmo no turno 178 quando José, assim se manifesta: “ele tá roubando mesmo... no fato dele 
chegar em casa com é...carregando pulseira,relógio,pneu, gravador...”.  

Pensei bastante na atitude dos meninos. Talvez as falas deles tenham sido decisivas para a 
construção de outro sentido do texto, pois até então, as meninas estavam ressaltando a relação 
entre mãe e filho, se o guri vendia as mercadorias como camelô e com o dinheiro comprava os 
presentes para a mãe. Mesmo depois de eu ter me manifestado no turno 96; “Agora, deixa eu 
fazer uma pergunta pra vocês... o que eu fico intrigada, é o seguinte, no texto fala assim: “... 
trouxe uma bolsa já com tudo dentro chave, caderneta, terço e patuá, um lenço e uma penca de 
documentos”. O que vocês acham disso?”. Depois desse turno, percebi que constataram haver 
algo de errado, mas posteriormente o enfoque foi as declarações da Joana e seu histórico de vida: 
desviaram do assunto. No 161 eu falo: ” Mas... normalmente a mãe não se orgulha do filho 
fazendo coisa errada. Eu, como mãe, não gostaria... que meu filho... me decepcionaria muito Mas 
também existe aquele filtro, né?”, deixando claro que havia algo de errado nas ações do guri. Ao 
analisar agora, percebo que as meninas tinham uma visão mais idealizada, enxergavam o guri que 
vivia em péssimas condições, morava em uma favela ou morro, mas apesar de toda violência a 
sua volta, ele não fazia nada de errado. Na visão delas, um fato muito importante a ser 
evidenciado, ele amava e era muito grato à sua mãe.  

Por outro lado, os meninos têm uma visão mais realista dos fatos, enxergando e 
construindo sentido de uma forma totalmente diferente das meninas. Então, posso dizer que 
eles estavam calados, porém estavam prestando atenção no que estava acontecendo, isto é, 
estavam processando para poder participar. Em outras palavras, podemos dizer que estavam 
tendo uma atitude responsiva. Muitas vezes em sala de aula, nos deparamos com alunos que 
ficam quietos, não se manifestam no calor de uma determinada discussão, mas posteriormente 
emitem suas opiniões de forma coerente e sensata. Estes fatos mostram o quanto lidamos com 
uma diversidade muito grande de alunos, tanto no que se refere às características da 
personalidade, como nas condições sociais e culturais. 

No que se refere à construção de sentidos, a compreensão implica na negociação: uma 
postura dialógica e não passiva diante de qualquer texto ou explicação. Ao ler um texto ou 
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ouvir uma explicação, de acordo com Bakhtin, adotamos uma atitude responsiva, isto é, 
aceitamos, concordamos ou discordamos total ou parcialmente. 

 
O ouvinte que recebe e compreende a significação (linguística) de um 
discurso adota simultaneamente, para esse discurso, uma atitude responsiva 
ativa: ele concorda ou discorda (total ou parcialmente), completa, adapta, 
apronta-se para executar, etc., e esta atitude do ouvinte está em elaboração 
constante durante todo processo de audição e de compreensão desde o início 
do discurso, às vezes já nas primeiras palavras emitidas pelo locutor. 
(Bakhtin, 1992/2000, p.290) 

 
Podemos notar então, que o leitor atento está em constante elaboração, isto é, ao ler um 

texto, ele pode fazer uma leitura do tipo “top-down”, depois de verificar que não era a mais 
adequada, depois de fazer uma do tipo “bottom-up”, depois inferir, retornar. Da mesma forma 
que ocorreu na leitura do texto “O Meu Guri”, o grupo começou por um processo “top-down”, 
levantando hipóteses de interpretação que no final foram revistas. 

Nesse último recorte, as alunas falam sobre o que acharam do evento de leitura. 
 

Quarto recorte - Finalizando, sentindo necessidade de mudanças... 
 

203 Professora E no caso, esse “chegou lá” significa o quê? Que ele se deu mal ou bem? 

204 Cláudia na nossa opinião, da Cláudia e da Maria, a mãe dele viu que ele 
chegou num lugar que ela não queria... 

205 Maria Ela queria que ele se tornasse uma pessoa trabalhadora, honesta... 
mas muito pelo contrário, ele se tornou um ladrão,né? E chegou em 
algum lugar mas... não onde a mãe dele queria... 

206 Cláudia Ela queria que ele se tornasse uma pessoa trabalhadora, honesta, mas 
ele se tornou um ladrão. 

207 Maria Essa é a graça do Chico Buarque. Ele nos faz pensar em como 
interpretar esse texto. Cada um tem a sua opinião. 

208 Joana Agora... No caso ... A gente batendo papo... a gente consegue ... 

209 Professora Então, deixa eu fazer uma última pergunta. No começo, quando 
vocês leram sozinhos, vocês tinham entendido tudo isso? 

210 Todos Não. 

211 Cláudia Foi uma idéia se juntando com a outra... 

212 Maria E a gente conversando e interpretando, a gente conseguiu chegar a 
alguma coisa. 

213 Professora Aí, é interessante, porque essa é uma proposta de ensino. Vocês 
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concordam comigo que seria muito positiva? 

214 Cláudia Acho que ia ser melhor. Porque você sozinho não chega a uma 
conclusão... 

215 Joana Sozinho você chega em uma parte... por exemplo... ela chegou em 
uma, eu cheguei em outra e ela em outra...e todos unidos... 
chegamos a uma conclusão... 

216 Professora Isso que nós fizemos aqui... foi uma leitura e houve interação entre 
vocês, socializamos as idéias e tentamos entender as 
coisas.Obviamente que o professor tem que ter o domínio, mas o 
aluno também tem. Existe a crença que o aluno não sabe nada. Mas 
vocês construíram o sentido do texto sozinhos, praticamente... 

217 Cláudia Seria ótimo se todos os professores sentassem e conversassem. 
Porque não adianta só sentar e copiar. Acho que a gente tem que 
discutir o que a gente leu. 

218 Professora Muito obrigada. Agradeço a vocês pela disposição em colaborar! 

 
No final, verificamos que é possível ter mais de uma leitura do texto, dependendo do 

histórico sócio-cultural do leitor, a partir de suas experiências, pontos de vista. O leitor fica 
propenso a ter uma leitura própria do texto que lê e o sentido do texto passa a ser particular. 
Os próprios alunos chegaram à conclusão de que a interação social no ato da leitura é 
importante na construção de sentido, como podemos notar no turno 211, quando Cláudia diz, 
“Foi uma idéia se juntando com a outra...”.  

Foi possível também constatar que os alunos sentem a necessidade de mudanças nas 
práticas pedagógicas de leitura em sala de aula. Eles sentem a necessidade do diálogo, de 
poderem expressar suas opiniões, de serem sujeitos da construção do conhecimento e não 
simplesmente se sujeitarem e manterem uma relação subserviente, característica de uma 
educação bancária, que Paulo Freire sempre abominou na educação. 

 
Reflexões sobre a vivência 

 
Ao refletir sobre a vivência, posso dizer que, quando se tem contato somente com a 

teoria, parece que é fácil colocá-la em prática. Ledo engano, pois, ao tentar implementá-la, 
pude verificar que no desenrolar da atividade, encontrei algumas dificuldades.  

Em primeiro lugar, por se tratar de uma prática pedagógica diferente da que eu vinha 
desenvolvendo em sala de aula, então tive de me apropriar dela, para enfim colocá-la em 
prática. A conscientização em relação à necessidade da mudança é importante, porém, como 
as práticas tradicionais estavam entranhadas no meu proceder, é difícil me desfazer dessa 
visão antiga. É como se estivesse incrustada em mim. É muito interessante, pois, apesar da 
convicção da necessidade de mudança, a implementação é custosa, como aconteceu logo no 
início e, às vezes, ao longo da vivência também. 
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Por outro lado, é notório que os alunos também estão habituados a um formato de aula, 
mesmo que muitas vezes reclamem e queiram a mudança da metodologia. Quando isso é 
proposto e há uma tentativa de se colocar em prática um novo proceder, verificamos que 
ainda persiste a repetição da forma anterior, eles não se dão conta imediatamente. Assim 
aconteceu logo no início da primeira vivência. Eles estão acostumados à relação 
ensino/aprendizagem de forma vertical, isto é, a última palavra sempre é a do professor, numa 
situação em que o professor impõe: uma educação bancária. 

Percebo que tenho de melhorar muito ainda as minhas intervenções e propiciar 
momentos de reflexão para meus alunos. Desta forma, preciso desenvolver a formulação de 
perguntas que façam o aluno pensar, refletir; enfim, que promova o diálogo. Preciso formular 
perguntas que levem o aluno a perceber e aproveitar os momentos, para suscitar novas formas 
para a negociação de sentido do texto. 

É notável que estou em processo de mudança. E percebo também que já houve uma 
mudança e um avanço nas minhas ações na vivência do Pensar Alto em Grupo, o que fica 
evidente na análise. Por exemplo, procuro deixar os alunos interagirem entre si, assim como 
não imponho a minha opinião, isto é, não faço comunicados, ao contrário disto, tento me 
comunicar com meus alunos.  

No início das vivências, assim como eu professora-pesquisadora, os alunos, estavam 
apreensivos, visto que exagerei em fazer muitas perguntas. Mas depois eles começaram a 
interagir entre si. Porém, ainda existe um longo caminho a percorrer. Acredito até que esses 
equívocos contribuem para que eu possa refletir e mudar minha prática em sala de aula. 

 
Considerações Finais 

 
Neste momento, é importante reportar-me às perguntas de pesquisas que nortearam a 

análise de dados da minha pesquisa. Dessa forma, procurei respondê-las de acordo com a 
análise da primeira e da segunda vivências. 

 
1)  Como a minha postura como mediadora nas aulas de leitura pode favorecer a interação 

social entre os meus alunos e desta forma possibilitar a negociação de sentidos do texto? 
2) Em que medida a utilização do Pensar Alto em Grupo pode propiciar aos alunos a 

construção de sentidos do texto e, consequentemente, que eles tenham uma atitude 
responsiva durante o evento de leitura? 

 
Um dos motivos que me levaram a investigar a leitura e estudar as teorias foi a 

constatação de que os alunos tinham pouca ou nenhuma afinidade com essa atividade. 
Antes das vivências, eu ouvia dos meus alunos que não queriam e não gostavam de ler. 

Nas aulas de leitura eles não participavam, não expressavam suas opiniões, ideias e o que 
estavam pensando sobre o assunto do texto. Muitas vezes, permaneciam quietos, apáticos, 
enfim, ficavam alheios à atividade da leitura, simplesmente ficavam ouvindo. Face às minhas 
inquietações, resolvi mudar as minhas práticas em sala de aula, no que diz respeito à pratica 
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de leitura e sua compreensão. Constatei que ela não atendia às necessidades dos meus alunos 
e acredito que tenho de ter com eles uma relação de ensino aprendizagem. Eu tinha que 
reorganizar minhas ideias, buscar aportes teóricos e refletir sobre a minha prática em sala de 
aula. 

Minhas pesquisas me levaram ao encontro do Pensar Alto em Grupo (Zanotto 1995), 
instrumento pedagógico utilizado nas práticas de leitura como evento social. 

Com o percurso teórico feito, comecei a utilizar o Pensar Alto em Grupo com o intuito 
de reverter aquela situação. Gradativamente, passei a utilizá-lo em minhas aulas, mas percebi 
que a sua utilização não era tão fácil como supunha no início. 

Pelo fato de ter feito um estudo sobre a teoria, achava que conseguiria praticá-la com 
sucesso, mas às vezes os resultados ficavam aquém do desejado. Isto se deve ao fato de a 
formação contínua ser um processo e as transformações vão ocorrendo na medida em que 
colocamos as teorias em prática. Assim, as ações coerentes com a teoria só acontecem quando 
nos apropriamos e internalizamos efetivamente as novas teorias. 

Outro aspecto muito importante é que os alunos estão acostumados com um formato de 
aula e quando optamos pela utilização de um novo instrumento pedagógico, há por parte deles 
um rechaço natural. 

Depois de algumas tentativas práticas na sala de aula, resolvi trabalhar com grupo focal 
(Gatti, 2005), pois facilitaria o desenvolvimento da pesquisa, na medida em que as vivências 
seriam gravadas em áudio. As duas vivências utilizando o Pensar alto em Grupo, apresentadas 
nessa pesquisa, foram gravadas com grupo focal formado por alunos do 2º ano do Ensino 
Médio. 

As minhas primeiras tentativas em sala de aula não foram bem sucedidas, porque 
ocorreram com todos os alunos de forma integral. Situação, em que havia muita interferência, 
tanto no que se refere à organização da escola como um todo, como também ao fato de os 
alunos não estarem acostumados com esse instrumento pedagógico e muito menos eu, 
professora pesquisadora. Porém, admito que não é impossível sua utilização em sala de aula, 
com todos os alunos, mas é difícil, pois é necessário muita prática. Além disso, exige 
concentração dos participantes, porque os turnos de fala devem ocorrer um de cada vez, para 
possibilitar uma negociação de sentido do texto, muitas vezes, com os pensamentos 
encadeados. 

Com a utilização do Pensar Alto em Grupo, acredito que tenha criado condições para 
que os meus alunos participassem de forma efetiva no evento de leitura. Consequentemente, 
criei condições para que eles pudessem construir sentido do texto em um ambiente permeado 
pelo respeito e, sobretudo que vissem o quanto é importante e interessante o ato da leitura. 
Consegui mostrar que a atividade de leitura pode proporcionar momentos agradáveis, sem que 
para isso eles tenham que deixar de lado o que pensam ou o que realmente são: seres 
históricos e sociais. 

Na análise das vivência da leitura do grupo focal, pude perceber que as leituras foram 
construídas na interação do grupo. A construção da leitura dessa maneira propicia, além de 
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múltiplas leituras, enriquecimento delas, isto é, leituras mais reflexivas, críticas, com mais 
detalhes, muitas vezes, leituras que eu não poderia imaginar. 

Nesses termos, a leitura é vista como uma forma de aproximação, de união e também de 
exercício da formação crítica e reflexiva, na medida em que possibilita adesão à leitura do 
outro, ou seja, a confirmação, como também a oposição sumária ou a não concordância, 
dando origem a uma leitura diferente. 

Quanto às respostas para as perguntas de pesquisa, no que se refere a 1ª pergunta, devo 
reconhecer que a principal atitude do professor que se identifica com pressupostos teóricos da 
leitura como evento social e se utiliza do Pensar Alto em Grupo é dar a voz ao aluno. No 
entanto, essa atitude não é tão fácil assim como pudemos ver na análise de dados.  

Além disso, é importante, além de dar a voz, saber legitimá-la, revozeá-la, e isso só é 
possível com desprendimento do papel de autoridade, daquele que dá a última palavra. 
Também temos que saber fazer uma mediação das vozes dos alunos, estar atentos àquele que 
falou pouco, ouvir atentamente todas as vozes. Enfim, ter responsabilidade, pois a ideia não é 
simplesmente dar a voz, mas ter uma posição de mediador das vozes.  

No decorrer da análise, observei que algumas vezes tive de fazer mediações no sentido 
de propiciar a participação e a interação do grupo. Algumas vezes fiz perguntas, outras vezes 
valorizei o que o aluno dizia, concordando, outras vezes até discordando, ainda outras vezes 
tentando um encaminhamento para que o diálogo e a construção do sentido do texto fossem 
possíveis. Mas, de forma geral procurei deixar que os alunos interagissem entre si. 

Com relação à 2ª pergunta, a utilização do Pensar Alto em Grupo pode propiciar a 
construção de sentido do texto, na medida em que os participantes da leitura dialogarem entre 
si, aceitando ou refutando, acrescentando, enriquecendo, concordando parcialmente ou 
totalmente com o pensamento do outro participante, como pudemos ver em vários momentos 
na análise de dados. 

A atitude de encorajar o aluno a falar e assim, fazer com que ele seja o sujeito da 
construção do conhecimento, é uma forma de termos cidadãos pensantes em nossa sociedade, 
capazes de romper com a própria inércia, de tentar mudar situações de injustiças, enfim de 
exercerem sua cidadania. 

Além disso, formar pessoas que realmente estejam inseridas no contexto do letramento, 
que tenham autonomia e não sejam submissas a determinadas situações de opressão, como foi 
mencionado nos diálogos da 2ª vivência.  

Obviamente que a mudança de uma forma de conduzir uma aula, pelo fato de utilizar o 
Pensar alto em Grupo, não implica necessariamente na mudança do mundo, no combate 
radical das injustiças sociais e da violência. No entanto, podemos contar com pessoas mais 
críticas, reflexivas, que defendam seus pontos de vistas com argumentos, com senso crítico, 
com bom senso e nesse sentido tornar o mundo um pouco melhor e mais justo. 

Muitos pesquisadores têm investigado a utilização do Pensar alto em Grupo. Acredito 
que essas pesquisas, assim como a minha, sejam um incentivo aos professores e futuros 
pesquisadores a se embrenharem nessa árdua, porém fascinante e gratificante atividade da 
pesquisa. 



PESQUISA-AÇÃO SOBRE A AÇÃO DOCENTE NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRÁTICA DIALÓGICA... 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 1187 

Sobretudo, se levarmos em consideração que estaremos pesquisando para melhorar a 
educação, para ajudar nossos alunos a serem pessoas melhores. Salientando e remetendo às 
palavras de Freire (1996/2005), quando diz, “Não posso estar no mundo de luvas nas mãos 
constatando apenas”. Se a educação no Brasil não está tão bem como deveria, eu como 
professora, tenho que fazer alguma coisa a respeito do assunto - “mudar é difícil mas é 
possível” (Freire). Acredito que ser responsável pela minha formação contínua seja um desses 
aspectos. 

Finalizando, esta pesquisa não tem a pretensão de esgotar o assunto e nem de dar todas 
as respostas, nesse sentido, dá possibilidades a outras leituras. 
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A CONSTRUÇÃO DE NOÇÕES ÉTNICAS EM ESCOLARES: UMA VIAGEM 
PELO CONTINENTE AFRICANO POR MEIO DA PESQUISA E DA 

LITERATURA 

Elizângela Áreas Ferreira de Almeida1 
Eliane Giachetto Saravali2 

 
Introdução 

 
A lei 10.639/2003 (BRASIL, 2003) torna oficial o ensino da história e cultura afro-brasileira 

nas escolas, levando-nos à reflexão de que é preciso conhecer para respeitar e compreender para 
desmistificar todo e qualquer tipo de preconceito. Sendo assim, a presente intervenção sugere uma 
viagem pelo continente africano, não sob a ótica eurocêntrica do colonizador, nem sob o enfoque 
puramente folclórico, mas sob o ponto de vista do próprio africano, por meio da literatura escrita por 
afro-brasileiros e da pesquisa em fontes confiáveis fomentadas por alguns estudiosos da história 
africana. A ideia é “Promover o conhecimento do continente africano na ótica de uma metodologia 
diferenciada, capacitada a apreender a realidade africana sob o prisma das especificidades que lhe 
são inerentes”. (SERRANO, 2008, p.16), sem, portanto, fantasiar, ou estigmatizar. Para tanto, faz-se 
necessário estudar o africano na África, para que possamos compreender as especificidades de uma 
cultura em sua nascente, no berço a qual se origina. 

Mas, compreender a África enquanto continente tão plural e marcado por tantas 
diferenças étnicas, culturais, religiosas em sua complexidade e completude, em sua realidade 
e mitos, é uma missão desafiadora (SERRANO, 2008). Desta forma, um trabalho, pautado em 
princípios construtivistas, em sala de aula, com a pesquisa escolar e a literatura pode 
desmistificar uma série de noções estereotipadas sobre a população negra no Brasil e na 
África, esclarecer dados sobre o processo de miscigenação, resgatando a participação efetiva 
da população africana na história de formação do povo brasileiro e, desta forma, visando a 
recuperar sua identidade e valor a ser reconhecido e respeitado pela sociedade atual.  

A pesquisa escolar pode ser um instrumento eficaz utilizado para este fim, pois permite 
aos escolares transitar por tempos e espaços remotos e atuais, por uma diversidade de 
informações sem que precisem sair do lugar, bem como por meio de uma série de atividades 
que visam à construção de conhecimentos e lhes permitam ao mesmo tempo compreender as 
particularidades da cultura africana e conscientizar-se de sua importância no cenário mundial. 
Por outro lado, a Literatura também pode ser uma ferramenta peculiar na construção dessas 
noções e representações étnico-culturais, por possibilitar ao ser humano um passeio por 
diferentes lugares e culturas, apesar de imaginários, muito verossímeis aos do mundo real. O 
escritor busca inspiração no mundo a sua volta e extrai dele as informações necessárias para 

                                                           
1 Mestranda – Programa de Pós-Graduação em Educação - Universidade Estadual Paulista - UNESP/ Marília 
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tornar o narrado algo convincente, recriando os acontecimentos e atribuindo-lhes poesia, 
encanto, magia através da linguagem tão peculiar que é a linguagem poética, literária.  

Se considerarmos que esse ato de conhecer o mundo social é construído gradativamente, 
envolvendo um processo cognitivo de interação do sujeito com o objeto de estudo, sob a 
solicitação do meio, estaremos trilhando os caminhos construtivistas traçados pela 
Epistemologia Genética de Piaget.  

 
[...] os conhecimentos derivam da ação, não no sentido de meras respostas 
associativas, mas no sentido muito mais profundo da associação do real com 
as coordenações necessárias e gerais da ação. Conhecer um objeto é agir 
sobre ele e transformá-lo, apreendendo os mecanismos dessa transformação 
vinculados com as ações transformadoras. [...] (PIAGET, 1970, p. 30). 

 
Desta forma, a aquisição do conhecimento se dá por meio de uma construção ativa, 

através da associação do real às estruturas mentais do indivíduo, gerando novas estruturas 
providas de conhecimento novo, aprimorado. Este processo implica na utilização de métodos 
ativos por parte dos professores, e podem ser entendidos como àqueles procedimentos 
didáticos que conferem “[...] especial relevo à pesquisa espontânea da criança ou do 
adolescente e exigindo-se que toda verdade a ser adquirida seja reinventada pelo aluno, ou 
pelo menos reconstruída e não simplesmente transmitida. [...]”. (PIAGET, 1998, p. 15). 

 
Metodologia - Uma breve amostragem das atividades desenvolvidas: 

 
Este artigo apresentará apenas um recorte do trabalho desenvolvido, mediante uma 

breve amostragem de três das 48 atividades realizadas durante o processo de pesquisa 
contínua sobre o continente africano e de leitura e produção de histórias africanas. 
Participaram das atividades 28 alunos da 7ª série do Ensino Fundamental de uma escola da 
rede pública estadual em seu próprio ambiente de aprendizagem: a sala de aula. Durante essas 
atividades, os alunos refletiram sobre os aspectos específicos da cultura africana e registravam 
suas primeiras impressões, as quais foram socializadas em Rodas de Leitura Coletiva e, por 
último, produziram histórias a partir de provérbios e ditos populares africanos pesquisados.  

Vejamos, primeiramente, o que alguns alunos discutiram e registraram sobre a África, 
durante a leitura das histórias africanas: 

 
Sobre a cultura: SHA(13;9)¹ e GIO(13;6)Cultivam muito a natureza e tem 
um carinho muito grande por ela.[...] Avós sempre contam histórias a seus 
netos, há comidas típicas, rituais diferentes. Acreditam em deuses que 
correspondem a elementos da natureza. Sobre o gostariam de pesquisar, 
após lerem essas histórias:² SAR(13;8 ); MAR(13;2):Sobre os rituais. Se 
realmente acontecem e o que eles pedem aos deuses. CAR(13;2); GIO(14;1): 
Sobre os espíritos maléficos, espíritos mascarados e os espíritos da noite. 



A CONSTRUÇÃO DE NOÇÕES ÉTNICAS EM ESCOLARES: UMA VIAGEM PELO CONTINENTE... 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 1196 

GAB (14;3); GAB(13;3). MAT(13;8) Gostaria de pesquisar sobre os deuses 
que existem na África. 

 
Durante a Roda de Leitura Coletiva: 
 

LUC(13;0): Cada tribo tem os seus rituais[...] Esses rituais é bem típicos 
daquelas regiões da África... e a Mukanda é o período de iniciação, quando 
o jovem passa de criança para a adulto. E como é esse ritual, vocês sabem? 
LUC(13;0): Não. RUA(13;2) mostra o livro ( SELLIER; LESAGE, 2006 ) 
onde encontraram informações sobre a mukanda e lê para a sala o 
trecho que descreve o ritual [...]O que você entendeu? (GIO,14;1) Que a 
partir que os meninos cresciam, eles tinham que provar que eles já podiam 
ir para a vida adulta e para deixarem de ser crianças tinham que participar 
desse ritual.[...]E os outros livros? Como são as personagens dos outros 
livros? MAR( 13;2) Lê um trecho do livro(LIMA, 2005) que fala sobre o 
Baobá. [...] Para os africanos, essa árvore é uma árvore comum, ou ela 
tem alguma característica específica, alguma simbologia? ANA(13;3):Ela 
é considerada uma árvore sagrada porque ela oferece para eles, tudo o que 
eles precisam: comida, água, remédio, moradia. 

 
Conforme observamos nas transcrições acima, os rituais, o culto à natureza e aos deuses 

são elementos da cultura africana que mais chamam a atenção dos alunos, que os descrevem 
ainda de forma ingênua, revelando um conhecimento em construção. A seguir, vejamos 
alguns trechos Ilustrativos das Histórias produzidas pelos alunos e reunidas em uma 
Coletânea intitulada “ Cantos da África e do Brasil: Histórias que se entrelaçam”:  

 
NAT(13;5); ANA(13;4): Yara a princesa má – “ Na tribo dos Yorubás, 
havia uma linda moça, Yara, filha do rei, que mesmo cercada de carinho 
e amor era muito rude, só ficava feliz quando deixava alguém triste.[...]” 
ALL( 13;5 ); MAT(14;7): Um grande Mal – “ [...] Essa tribo, certa vez, 
logo após terem recebido a visita de um homem civilizado, encontraram 
em suas terras uma nota de dinheiro, que eles chamavam de “ espada 
afiada”, pois era a raiz de todo o mal. Para conseguir esses dinheiros, os 
homens brancos escravizavam os negros, e até mesmo o soba da tribo, 
convencido de que o dinheiro traria felicidade e conforto, começava a 
vender as pessoas de sua aldeia.[...] 

 
Nas histórias produzidas pelos alunos, observamos a assimilação gradativa do universo 

africano, revelado por eles mediante a incorporação de um repertório linguístico, demonstrado 
nos textos a partir da utilização de uma terminologia específica que nomeia grupos étnicos, 
líderes tribais e alguns traços específicos dessas culturas. 
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Considerações Finais 
 
Conforme observamos nos excertos ilustrativos acima, as noções étnicas foram sendo 

construídas paulatinamente, em um processo de idas e vindas, de pesquisas e retomadas, de 
forma colaborativa. Essas atividades visam à construção e reconstrução dessas representações 
sociais através de uma abundante leitura do mundo real e fictício. Uma metodologia, pautada 
em princípios construtivistas, pode oportunizar ao educando o processamento cognitivo 
dessas informações, de modo que ele possa transformá-las em conhecimento mais 
significativo, coerente com os princípios éticos e morais pretendidos em uma educação para a 
diversidade étnica racial e cultural.  

A viagem pelo continente africano por meio da literatura e de pesquisas levou os 
educandos a conhecerem as especificidades e riqueza das culturas africanas e a refletirem 
sobre a importância dessas culturas e dos povos africanos na formação da nação brasileira. 
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IMAGEM E PALAVRA: ENTRE O LER E O PRODUZIR CONTOS 

Elizângela Fernandes dos Santos1 
Sandra Patrícia Ataíde Ferreira2 

 
A leitura de imagem nesse artigo realça da linguagem o caráter sócio-histórico das 

relações e atividades humanas. Ademais, é uma tentativa de fomentar a contribuição dessa 
leitura como convidativa de processos intra e intersubjetivos dos sujeitos envolvidos nessa 
atividade, através dos fenômenos da interdiscursividade e do conhecimento de mundo 
engajados durante a leitura de imagem, e verificados na produção de textos escritos. 

De um universo de diversos tipos de textos, a tipologia textual narrativa no formato 
conto foi um dos espaços de discussão da leitura da imagem Futebol em Brodósqui (1940), de 
Cândido Portinari, uma vez que a composição narrativa tem o potencial de desvendar 
vivências particulares, estimular retomada de acontecimentos sucessivos inscritos numa 
temporalidade e também evidenciar a (re)construção (discursos de outrem) e a mobilização 
(cognitiva) de sujeitos que dialogam com seu entorno, estimulando, portanto, um exercício 
cognitivo pelo pensamento narrativo (BRUNER, 1997a).  

 

 
 

Figura 01. Futebol em Brodósqui, 19403. 
 
A leitura de imagens como cruzamento de fenômenos sociais e históricos confere a essa 

leitura um espaço de confluência de múltiplos discursos (FIORIN, 2008). Logo, produzir sentidos 
significa construí-los na interação texto-sujeitos (KOCH, 2002). Nessa direção, o olhar de uma 
teoria psicológica (Psicologia Cultural), torna-se pertinente, principalmente, no tocante ao que os 
sujeitos dizem que fazem e no que eles dizem que os fizeram fazer (BRUNER, 1997a). 

A Psicologia Cultural ao organizar as experiências humanas através de narrativas, 
vislumbra a retomada de acontecimentos pretéritos; o fenômeno cultural que enlaça esses 
acontecimentos e que dá conta do papel da significação nas ações humanas. Em outras 
palavras, essa congruência (BRUNER, 1997a) não é fruto de uma articulação sujeito-sujeito, 
mas sim sujeito-cultura-sujeito. 
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Um outro ponto que se destaca ao atribuir às narrativas a capacidade de dar significados 
às experiências humanas, é quanto à característica dos sujeitos de construírem enunciados 
com propósitos claros de promover a inscrição da sua audiência interna (texto) ou externa 
(leitores), visto que o locutor (enunciador) ao produzir o enunciado leva em consideração a 
existência do interlocutor (enunciatário). Assim, a Teoria Enunciativa, foi outra perspectiva 
assumida, uma vez que enfatiza a produção de um enunciado marcado pelo seu tempo e lugar, 
e isso tem muito a ver com a Psicologia Cultural, pois a produção de sentidos de qualquer 
enunciado está sensível ao contexto social de produção. 

Percebe-se, então, que a busca pelo diálogo não é apenas em nível texto-intertexto, mas 
entre texto, discurso-interdiscurso. A esse fenômeno se nomeia de dialogismo (BAKHTIN, 
2003), que é a condição do sentido do texto.  

Assim, tendo como objetivo verificar como o(s) conhecimento(s) de mundo e a 
interdiscursividade se entrelaçam entre leitura de imagem e escrita de um conto, este estudo 
ancora-se em dois tipos de análises baseadas pela perspectiva da Linguística Enunciativa 
(Benveniste, 1976; Barros, 1988; Fiorin, 2010; 2011). Primeiramente, fez-se a análise linguística 
com a Sintaxe discursiva, limitando-se aos elementos discursivos (tipo de narrador; construção 
das personagens, uso de recursos discursivos) e, em segundo momento, uma análise psicológica, 
nomeada de Semântica discursiva, considerando os efeitos variáveis (os elementos linguísticos a 
serviço dos interdiscursos e o(s) conhecimento(s) de mundo), com o olhar sobre a constituição 
social da realidade psicológica e cultural que permeia a história dos participantes a partir do 
pensamento narrativo e das narrativas (BRUNER, 1997a, 1997b) 

 
Procedimentos metodológicos 

 
Participaram do estudo alunos da turma de 7º ano A, do Colégio de Aplicação da 

Universidade Federal de Pernambuco. A turma era composta por 30 alunos, dos quais 16 
eram meninas e 14, meninos.  

A coleta de dados se desenvolveu em quatro etapas: 1ª Etapa: a produção textual de um 
conto, a fim de verificar a apropriação de tal gênero pelos sujeitos participantes e, 
consequentemente, a garantia de continuidade deles nas etapas subsequentes; 2ª Etapa: a 
aplicação de entrevista semiaberta para o levantamento sobre acesso/interação do sujeito com 
as várias lingugens; 3ª Etapa: a leitura coletiva da imagem; a realização individual de ficha 
Interpretativa sobre a leitura da imagem mais a produção textual de um conto a partir da 
leitura dela; 4ª Etapa: a análise do texto pelo produtor dele através da ficha Produção textual.  

 
Resultados e discussões 

 
Sintaxe discursiva  

 
A fim de projetar/recuperar a enunciação evocada pela leitura da imagem, uma aluna- 

produtora do conto dá o título “Os jogadores da roça”, o produtor do texto escolhe trazer no 
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enunciado um não-eu “João ou Joãozinho”, um não-aqui- “um espaço rural” e um não- 
agora – “século XIX” para desenvolver os temas o não acesso à escola, superação da perda 
da mãe através do futebol, trabalho infantil.Quando a enunciação se dá em terceira pessoa, 
um tempo e um espaço que começam a ordenar-se em relação a uma demarcação constituída 
no texto privilegia o efeito da objetividade, ou seja, ausentar-se da responsabilidade, 
delegando e hierarquizando as vozes do texto. Assim, construir o texto, predominantemente, 
em 3ª pessoa, isto é, narrador-observador, é uma tentativa do produtor textual se distanciar da 
enunciação evocada pela leitura da imagem. Indagada a respeito da relação entre a imagem e 
sua realidade, a produtora responde: “desconheço a relação entre mim e a pintura” (ficha 
Interpretativa). Entretanto, a falsa neutralidade revela que as escolhas temáticas, de algum 
modo, expressam o posicionamento dela em relação ao tipo de narrador. Sobre isso a 
produtora diz: “Eu aprecio estes temas, pois gosto de ver o drama e a (tentativa) de 
superação” (ficha Produção textual). Logo, quando a produtora instala o narrador- 
observador na produção textual, não o faz desconsiderando a imagem, ao contrário, a partir 
dela, sugere um título, “Os jogadores”, define o lugar, “uma roça, uma área rural”, situando, 
inclusive, o período “Final do século 19 [...]” em que a história ocorreu. (ficha 
Interpretativa).  

Outro aspecto, é em relação à organização temporal dos eventos o qual não é apenas 
escolher um ponto de referência textual e a partir daí narrar a enunciação, mas também 
considerar sócio-historicamente as escolhas discursivas na noção de anterioridade e 
posterioridade. Logo, o tempo verbal se desdobra, ora com a predominância do presente do 
indicativo durante as falas das personagens, ora com a concentração do saber narrativo do 
narrador. 

 
Semântica discursiva 

 
Atribuir sentido(s) a partir da leitura de imagem não é uma atividade de “adaptar[-se] à 

imagem” (ficha Produção textual), como sugere a produtora, mas a capacidade de negociar 
consigo os seus conhecimentos de mundo e os discursos socialmente partilhados. Dessa 
negociação, o texto produzido não é baseado na descrição da imagem, mas pela relação entre 
o jogo de futebol das crianças com o cemitério (localizado ao fundo da pintura), em outras 
palavras, não é a presença dos lexemas jogo, futebol, cemitério que asseguram a leitura da 
imagem, mas o significado dessa relação. As temáticas desenvolvidas não estão 
materializadas na imagem (cena), mas evocadas pela leitura, concretizadas nas situações, 
ações e personagens. Portanto, ainda que seja uma narrativa fictícia, converter o mundo 
“natural”, social em mundo “criado”, imaginado, revela a habilidade humana em organizar a 
vida de outrem (João, personagem principal), resolver conflitos e negociar simultaneamente 
com os fenômenos culturais e o desvio deles (BRUNER, 1997a).  

O desenvolvimento dos temas pela produtora e leitora textuais possibilita compreender 
que a leitura da imagem se relaciona com o texto escrito de diferentes modos, seja na 
condição de personagem, narrador, seja pela incorporação explícita de objetos; cenários e 
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detalhes, pela capacidade de mobilizar discursos, por permitir a projeção de uma enunciação, 
não necessariamente vivenciada por ela, mas por possibilitar, principalmente, o revisitar e o 
interpretar os seus conhecimentos de mundo negociados entre a leitura da imagem e a 
produção escrita.  

Ao se desdobrar em narrador, personagem e enunciador, todos enunciando discursos e 
conhecimentos de mundo, verifica-se que as diferentes maneiras de se posicionar nos 
enunciados geram diferentes usos da língua, mas também diferentes modos de se lê a imagem.  
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DIÁRIOS DE LEITURA: OLHARES PARA A FORMAÇÃO DE LEITORES A 
PARTIR DAS PRÁTICAS ESCOLARES 

Emanuela Carla Medeiros de Queiros1 
 
Tratar de um tema tão amplo e multifacetado como a leitura é um desafio constante para 

os pesquisadores da área. Durante os anos 80 no cenário brasileiro, os estudos sobre a leitura e 
se expandiram de forma significativa para a pesquisa, no entanto, muitos desses resultados 
foram distorcidos por intervenções políticas que acabaram atribuindo uma chama crise de 
leitura, quando na verdade o termo em si camufla aspectos essenciais que não são 
considerados, como as condições de acesso, a formação do professor, entre outros pontos que 
estão intimamente ligados a formação do leitor no espaço da escola é o que apontam os 
estudos de Martins (1995) e Silva (2011).  

Com base nessa realidade, trazemos nesse trabalho a voz de um dos sujeitos em 
formação, apresentando suas impressões acerca das práticas de leitura vivenciadas no âmbito 
do Ensino Fundamental de uma escola pública localizada no sertão potiguar, através da escrita 
de um diário de leitura.  

Para tanto, a estrutura do texto apresenta em primeiro lugar uma reflexão sobre o 
discurso que cerca a leitura atualmente, em seguida, é feita uma abordagem sobre o uso do 
diário como instrumento formativo e finalmente uma análise dos achados produzidos por um 
dos sujeitos de pesquisa, confrontando entre o que se tem e o que é preciso fazer para tornar 
as práticas de leitura mais eficientes na escola a partir dos resultados encontrados.  

 
O discurso sobre a leitura 

 
Quando nos deparamos com o discurso sobre a leitura é importante situar o leitor do 

lugar de onde estamos falando: uma pesquisa de mestrado em andamento sobre as 
experiências de leitura de crianças de um determinado contexto escolar. Essa ação é 
proveniente de uma concepção de pesquisa pautada no paradigma sócio histórico – apontado 
por Freitas (2007) como uma teoria que se torna base para compreender os fenômenos sociais 
que envolvem a educação no âmbito das pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. 

Nesse sentido, ao dialogar sobre leitura, não podemos esquecer que o cenário brasileiro 
foi marcado por inúmeras transformações, pelas quais a educação foi sempre condicionada à 
mecanização das práticas de aprendizagem imposta ou efetivamente maquiadas, conforme 
aponta Silva (2011).  

Portanto, a história cultural do brasileiro leitor, está alicerçada à falta de condições de 
acesso e de políticas públicas efetivas, além de uma situação econômica nada favorável a 
compra de livros e muito menos bibliotecas como prioridades governamentais (BRITTO, 
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2003). De um cenário assim, não podemos querer que a formação de leitores seja uma tarefa 
fácil, a começar pela própria concepção de leitura.  

Braggio (2006) aponta a leitura como uma ferramenta essencial à vida do ser humano, 
porém, a compreensão de leitura esteve por muitas décadas ancoradas por uma visão 
mecanicista.  

A ideia de leitura era que o aluno lesse o código, sem que houvesse nenhuma 
construção de sentido estabelecida pelo leitor. As atividades de resposta à leitura mantinham 
sempre um caráter reducionista a um padrão criado pelas orientações vindas dos livros 
didáticos – um dos principais meios de leitura vivenciadas pelos leitores nessa época 
(BRAGGIO, 2002).  

Ler significava cumprir com as atividades propostas. Tanto os leitores como o professor 
eram isentos de construir uma compreensão. Para essa ideia, Britto (2003) faz uma crítica às 
práticas didatizadas de leitura, pelas quais não se forma leitores, mas sujeitos passivos, os 
quais apenas recebem as informações.  

Embora o mundo tenha evoluído com seus sujeitos, a leitura é mantida como mera 
aquisição mecânica, contrariando a figura do leitor enquanto sujeito participante do processo 
de formação, bem como o próprio professor enquanto mediador – ambos submissos a uma 
prática de leitura distorcida.  

 
A direção do olhar: Sujeitos, cenário e metodologia 

 
Para gerar os dados aqui analisados, optamos por uma escola pública da cidade de Pau 

dos Ferros, situada na região do Alto Oeste Potiguar no estado do Rio Grande do Norte.  
Propomos analisar o conteúdo de um dos diários de leitura produzido pelo grupo de 

alunos. Chamamos o aluno de Denis (nome fictício), tido como o protagonista da análise por 
meio de suas escritas diaristas com base nas experiências de leitura no espaço escolar vividas 
por ele.  

  
Diários de leitura: Entre o real e o necessário para a formação do leitor 

 
Decidimos trabalhar com os diários de leitura por entender que essa escrita revela o 

íntimo de cada sujeito. Uma escrita espontânea, que surge no âmbito da pesquisa como uma 
possibilidade a mais de compreender a subjetividade humana.  

No Brasil, o nome que mais se destaca no cenário científico é o da pesquisadora Ana 
Raquel Machado (2007, 2008). Segundo a autora, a produção diarista “[...] é uma prática 
social desenvolvida há séculos (mesmo havendo algumas diferenças entre o que se fazia antes 
e o que se faz agora) [...]”, (Machado, 2007, p. 113).  

Os trabalhos com diário vêm ganhando espaços nos últimos anos como instrumento de 
geração de dados no campo da pesquisa qualitativa, sua utilização surgiu na tentativa de 
inseri-lo não só como instrumento de pesquisa, mas também de aprendizagem dada sua 
produção (MACHADO, 2008). Encerrando esse breve percurso da prática diarista, 
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salientamos que a nossa pesquisa contribui para o avanço deste instrumento no campo da 
pesquisa na área da educação, alargando o trabalho com diários de leitura no meio científico.  

 
Escritas de um diário de leitura 

 
É o espaço escolar que promove grande parte das experiências de leitura vividas pelas 

crianças da pesquisa em foco, especificamente de Denis – aluno do 4º ano que nos conta um 
pouco sobre a leitura na sala de aula.  

Nesse confronto dialógico, selecionamos trechos que trazem o sentido de uma prática 
ainda mecanizada – discurso de muitos anos atrás revelados em pesquisas da área. Para 
visualizar a escrita diarista, elaboramos um quadro com as principais características da 
formação leitora escritas por Denis. Vejamos: 

 
Figura 01 – Leitura na Escola 

 

SUJEITO PRÁTICAS ESCOLARES COMENTÁRIO 

 
 

 
DENIS – 

ALUNO DO  
4º ANO 

 

 
 

Uso do livro de Português; 
 

“[...]A pessoa que escolhe como é a pergunta. 
Um exemplo: Qual é o título do texto? Qual é 
a editora? Como é... Quem é o autor. Quem 
foi que fez o livro? Quantos versos têm”?  

Pós leitura: perguntas sobre o 
texto; 

“A professora faz várias leituras e depois os 
alunos fazem uma atividade do texto.” 

Prática mecanizada; 
 

“A leitura na escola é assim: a professora faz 
um grupo de 04 alunos e pega 01 livro e um 
dos alunos lê [...]” 

 
Fonte: Dados da pesquisa  

 
Quando nos deparamos com a escrita acima, logo de imediato veio a referência ao livro 

de Português como principal instrumento nas atividades de leitura. Para Denis, é o livro que 
demarca a prática da leitura em sala de aula, seguida sempre de uma atividade (ou perguntas 
como eles mesmos colocam em seus escritos). Em outro trecho identificamos a falta de acesso 
do texto, ou seja, um distanciamento entre o leitor e o texto.  

Fica claro que, as práticas da leitura no espaço escolar ainda provem das raízes do 
ensino no nosso país, uma prática que Braggio (1992) nomeia de práticas mecanizadas, cuja 
presença de uma concepção passiva e programada através do livro como mediador é visível. 
Nessa direção, Martins (1995) acredita ser uma tarefa difícil formar leitores para o mundo 
fora da escola. Para essa autora, a prática da leitura vista apenas como atividade escolar 
engessa aquilo que Britto (2003) chama de leitura participativa, pois nesse caso os sujeitos 
apenas exercem o papel de receptor – passivo e condicionado a permanecer como isento de 
construir sentidos a partir de suas capacidades especificas.  
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Vimos nas escritas que há sempre uma troca da leitura por uma atividade. O objetivo da 
leitura passa a ser a extração de uma informação do texto, condição que Geraldi (1996) 
repreende por não conduzir o leitor às próprias reflexões, e consequentemente afastando-o do 
papel de leitor crítico.  

Com essa realidade, finalizamos esse texto com a crença de que a prática leitura está em 
perigo. Sua concepção e aparição no contexto escolar dissolvem sobre um modelo simplista 
que minimiza o leitor. A prática carece de um protagonismo dos sujeitos envolvidos: 
professor e leitor, ambos direcionados por caminhos distorcidos e idealizados muitas vezes 
pelo livro didático, não desmerecendo tal objeto, mas sua autonomia diante das práticas de 
leitura impede a formação para a vida fora da escola. 
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A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O ENSINO DE LEITURA: 
REFLEXÕES DE UMA PRÁTICA SOCIAL COMO DESAFIO DA 

COMTEMPORANEIDADE NA FORMAÇÃO DE NOVOS LEITORES 

Emanuela Carla Medeiros de Queiros1 
Diana Maria Leite Lopes Saldanha2  

 
As pesquisas em torno da prática da leitura no Brasil têm demonstrado que o conceito 

de leitura ainda limita-se a uma concepção apenas escolarizada (SILVA, 2010; MARTINS, 
1995). Para discutir sobre essa temática, direcionamos nosso olhar em torno da influência do 
professor enquanto formador de novos leitores.  

De acordo com os resultados preliminares obtidos pela pesquisa3 que estamos 
desenvolvendo, propomos nesse texto analisar parte dos dados que versam sobre a imagem 
desse profissional para o reconhecimento das crianças em formação como principal sujeito 
que representa a prática da leitura dentro e fora do espaço escolar.  

A discussão torna-se relevante por contribuir para com os estudos já existentes sobre 
leitura e a prática do professor, além disso, amplia o olhar para a participação do professor na 
formação de novos leitores. Profissional que necessita de um aprofundamento frente às 
questões formativas para promover de fato o ato de ler através prática docente no contexto 
escolar. 

 
Sobre o ensino de leitura para a formação de leitores  

 
Diante do cenário social e educacional influenciados cada vez mais pelo aceleramento 

da globalização, é comum o discurso em torno da difícil missão de educar, e mais ainda 
educar para tornar alunos leitores. Quando aprofundamos o tema leitura em sala de aula, é 
como se estivéssemos falando em luto por uma ideia não mais viva na escola, no sentido de 
não haver uma prática envolvente, mas carregada de mitos. Nessa direção, a velha crise da 
leitura continua sendo estopim das propagandas em prol de uma formação leitora, de livros 
nas escolas, enfim, de alunos leitores.  

Por que então se faz necessário pensar qual o real sentido da formação do leitor no 
contexto atual, marcado por grandes transformações sociais que comprometem a existência do 
sujeito? Será que formar leitores é tarefa fácil? Brito (2010) revela a partir de estudos que ler 
não é uma tarefa fácil, como muitos consideram, além disso, formar leitores também 
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ultrapassa a compreensão didatizada de leitura existente na escola há séculos, e considerando 
a escola como um espaço formativo, o professor deve ser protagonista do processo de 
formação junto ao aluno. 

Nesse texto defendemos a leitura como uma prática social – aquela que permite o leitor 
ir além da compreensão do texto, mas tornando-o um leitor ativo e participativo, segundo 
menciona Silva (2011). O autor defende a formação que seja compatível com a realidade do 
leitor. 

Em um país caracterizado por injustiças sociais crescentes, formar leitores é uma 
necessidade real para sair das práticas opressoras que atingem os sujeitos com menos acesso a 
cultura letrada. Por meio da leitura, esses leitores ganham uma condição ativa através da 
construção de sentidos construídos a partir da interação entre ele, o texto e o contexto 
(SILVA, 2011; SOARES, 1988). Dada à influência do professor, visto por muitos como a 
principal referência para os aprendizes que vivem a margem da sociedade, os quais não 
convivem com a prática leitora em casa, apenas na escola. 

 
Leitura x participação do professor 

 
Ao discutirmos a formação de leitores, é desafiador nos perguntarmos se gostamos de 

ler. De acordo com Kramer (1999) essa questão chave pode ser a resposta para uma parte dos 
problemas relacionados à formação leitora de nossos alunos. É a prática do professor que 
pode mudar essa perspectiva através de sua intervenção e mediação (KRAMER, 1999).  

Segundo a autora, a leitura e a escrita vêm assumir-se como uma experiência, em que 
ambos estão ligadas a cada sujeito pela ação, reflexão, prática e necessidade, por isso, a leitura 
e a escrita devem ser concretizadas em experiências. Mesmo enfrentando os desafios da 
contemporaneidade (SILVA, 2010), é preciso perceber a participação do professor de forma 
significativa para o ensino de leitura para a construção mútua do conhecimento junto ao leitor.  

Kramer (2001) nos permite pensar o professor como um sujeito que pode e deve exercer 
sua prática com mais autonomia, o que as escolas brasileiras têm deixado a desejar, explicita a 
autora ao afirmar que é preciso que os professores olhem mais e percebam mais a figura dos 
escritores e dos poetas para compreenderem a leitura e a escrita.  

Nessa direção, Silva (2011) comenta que a situação da leitura no Brasil é bastante 
contraditória: convivem, lado a lado, a formação carente do professor para o ensino de leitura 
e as recomendações irrealistas das autoridades educacionais.  

Entretanto, essa prática precisa estar pautada em uma concepção de leitura como prática 
social e como uma necessidade vital de professores e alunos.  

 
A influência professor nas vozes dos alunos: Olhares para a prática da leitura 

 
A pesquisa que gerou os dados no campo, através dos instrumentos: questionário 

investigativo e do diário de leitura, possuem resultados acerca da participação do professor 
frente à formação do leitor no contexto de uma escola pública do sertão potiguar. Os dados 
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que apresentamos a seguir são recortes de um conjunto de aspectos, para tanto, destacamos a 
figura do professor e sua influência para os leitores em formação.  

Com a participação de 09 crianças entre 8 e 12 anos, estudantes do 3º e 4º ano do 
Ensino Fundamental menor, direcionamos o olhar para o que dizem sobre a participação do 
professor no que se refere a leitura no espaço da escola. Vejamos essa influência em dados: 

 
Gráfico 11 – Referência de leitura na escola 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa (QUEIROS 2014) 
 
A referência do professor é unânime nas respostas das crianças. Para elas é a professora 

que está relacionada a prática da leitura por ser vista como a pessoa que elas mais veem lendo 
na escola. Isso demonstra a ideia de Silva (2011) ao comentar que é o professor quem se 
mantém como referência para os alunos.  

Ainda nessa mesma ideia, vimos pertinência em questionar com quem as crianças liam, 
quem acompanhava a leitura desses pequeninos durante o dia a dia, tanto em casa como na 
escola a fim de identificar que referências elas tinham como sujeitos leitores, para isso 
elencamos diversos sujeitos que estão presentes diariamente com as crianças. 

 
Gráfico 12 – Quem lê com você? 

 

 
 

Fonte: dados da pesquisa (QUEIROS 2014) 
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É visível a figura do professor nas respostas das crianças. Fora da escola quase é 
invisível à participação dos pais, irmãos e outros familiares. Esse dado ainda nos faz refletir 
que se é o professor que está mais presente no ato da leitura, isso justifica o gráfico anterior. 

Com base nesses resultados, o professor continua sendo a referência viva de leitura para 
as crianças que estão na escola em fase de formação. Visto por muitos pesquisadores da área 
como um sujeito intimamente responsável pela inserção da leitura na vida dos alunos, mesmo 
sendo alvo de inúmeras críticas e desafios constantes no exercício da prática docente, entre os 
quais Silva (2010), elenca aspectos cruciais como a formação inicial, o salário, as condições 
de trabalho entre outros que tem prejudicado a prática desse profissional em sala de aula.  

No que se refere à prática em sala de aula, selecionamos um dos trechos dos diários 
escritos por uma criança participante da pesquisa que descrevem o trabalho com a leitura. O 
trecho vem revelar uma prática diferenciada daquilo que se deseja para formar alunos leitores. 

 
As atividades de leitura na sala de aula é assim, a professora manda os 
alunos pesquisar um texto no livro de Português e os alunos escreve o texto 
que pesquisou. A professora faz várias leituras legais e depois e depois os 
alunos fazem uma atividade do texto. (Denis – Aluno do 4º ano). 

 
Nas escritas acima fica evidente uma prática de leitura mecânica. O sentido que se 

visualiza é a didatização da prática da leitura por meio de uma visão reducionista para 
obtenção de uma resposta pré-programada vinda do texto.  

Em meio à discussão, podemos considerar que a participação do professor é 
fundamental na formação de alunos leitores. Todavia, é necessária uma reformulação do 
conceito de leitura e do trabalho realizado em sala de aula para formar leitores ativos. Só 
assim será pertinente um trabalho que volte para a formação de leitores cujo conhecimento 
seja a partir da construção de sentidos por eles próprios através meio da mediação e não mera 
exposição de conteúdo e didatização da leitura.  
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DISSEMINAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR POR MEIO DA EAD NO BRASIL: 
ESTRATÉGIAS DA GOVERNAMENTALIDADE 

Emerson dos Reis Dias1 
Mariângela Castejon2 

 
Neste artigo, utilizaremos recortes da entrevista feita com Ricardo Holz – “A EaD pode 

mudar a realidade do Brasil” – veiculada pela revista Estudantes de EAD em Revista, ano 1, 6. 
ed. set./out. 2009. Tais fragmentos serão apresentados com a finalidade de possibilitar-nos 
partir de uma materialidade linguística cuja natureza e problemáticas daí decorrentes 
implicam uma busca teórica que nos permitirão explicitar alguns conceitos Foucaultianos. 
Objetiva-se com este dilatar as reflexões teóricas acerca das concepções de educação e dos 
discursos que as cristalizam, além de contribuir para a reflexão do processo educacional em 
EaD, analisando criticamente os enunciados que possibilitam refletir sobre a disseminação 
destes cursos no país. 

Para compreender a modalidade EaD, reportemo-nos a sua gênese: ela surgiu 
oficialmente no Brasil pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, n. 9.394, 
de dezembro de 1960; normatizada pelo Decreto n.2.494, de fevereiro de 1998, pelo Decreto 
n.2.561, de abril de 1998, e pela Portaria Ministerial n.301, de abril de 1998. O Decreto 
n.5.622, de 19 de dezembro de 2005, fez diversas deliberações sobre a EaD e ainda criou a 
Secretaria de Educação a Distância, passando ser o órgão federal de maior instância e 
regulador dessa modalidade em relação a tudo: disposições gerais; credenciamento de 
instituições para oferta de cursos e programas; oferta de educação de jovens e adultos, 
educação especial, profissional e básica; oferta de cursos superiores; e programas de pós-
graduação. 

Discute-se a EaD no campo educacional em vários aspectos: uso da tecnologia na 
educação; processo de ensino e aprendizagem; novos papéis a serem assumidos pelos 
discentes e docentes; Ensino Superior; Ensino Técnico; Formação Continuada; didática; 
metodologia e outros. 

Desde o final do Renascimento, governar não era entendido apenas como gestão 
política e do Estado, referia-se também “à maneira de dirigir a conduta dos indivíduos ou dos 
grupos” (Foucault, 1995, p.244). Contudo, na era Moderna, a expressão se limitou a “coisas 
do Estado”. Referenciados em Foucault, a definição de governo surgiu porque “as relações de 
poder foram progressivamente governamentalizadas, ou seja, elaboradas, racionalizadas e 
centralizadas na forma ou sob a caução das instituições do Estado” (id. p.247). Na 
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modernidade exprime uma relação entre a segurança, a população e o governo, pois “a arte do 
governo começou a tornar-se Ciência Política” (Foucault, 1992, p.290).  

Destacamos, ainda, que o poder em Foucault não é aquele que vem de cima para baixo, 
hierárquico ou soberano, mas “como a multiplicidade de correlações de força imanente ao 
domínio onde se exercem e constitutivas de sua organização; o jogo que, através de lutas e 
afrontamentos incessantes as transforma, reforça, inverte [...]”. (ib. p.88). 

Segundo o pensamento foucaultiano, não se trata de entender o poder e a ação política 
como algo distribuído no Estado. Veiga-Netto (2002, p.17) resume que “o que está grafado 
como ‘prática de governo’ não são ações assumidas ou executadas por um staff que ocupa 
uma posição central no Estado, mas são ações distribuídas microscopicamente pelo tecido 
social”. Assim, as políticas públicas são frutos de um desejo coletivo no tecido social, 
construído na malha discursiva que vai subjetivar/objetivar cada sujeito, mas entendendo que 
esse é atravessado por vários discursos advindos dos acontecimentos que o perpassam. 

Assim, a governamentalidade se constitui no entrecruzamento das práticas de 
governamento com as práticas de subjetivação e, dessa forma, a nossa intenção é demonstrar 
como são mobilizadas práticas da condução de condutas, ou seja, de governamento e que 
tipos de subjetividades pelo poder-saber são produzidas por meio da disseminação do Ensino 
Superior na EaD, dentro de uma teia de discursividades ou práticas discursivas.  

O Decreto n.5.622, de dezembro de 2005, destaca que os cursos e programas a distância 
terão a mesma duração que os da modalidade presencial incluindo exames presenciais; as 
instituições passarão por autorização, reconhecimento, credenciamento e renovação de 
reconhecimento/credenciamento; e, ainda, o número de vagas ou sua alteração será fixado 
pela instituição detentora de prerrogativas de autonomia universitária, observando-se a 
capacidade institucional, tecnológica e operacional. 

Tal decreto deixa claro em seus enunciados um poder-saber e um poder-prazer da/para 
população brasileira, fruto do discurso veiculante na “Educação”, em que um dos benefícios 
da Constituição é a ideia discursiva de “Educação para todos” e de que todos brasileiros 
devem ser alfabetizados. Portanto, os envolvidos nessa teia discursiva veem que, para o 
funcionamento da EaD com a qualidade exigida há uma docilidade dos corpos dos sujeitos, 
pois proporciona a mudança de conduta, isto é, uma subjetivação/objetivação dos sujeitos.  

Assim, a normatização e a legalização da EaD traz consigo argumentos discursivos 
construídos historicamente que propiciam gerar um “Novo Regime de Verdade”, sem 
prejuízos físicos e com baixo custo. Os dispositivos para o governamento dos corpos 
utilizados pelo Estado obtiveram tanto sucesso que fica nítido como sujeitos foram 
subjetivados/objetivados por esse regime de verdade. 

Apoiados em Foucault (1999, p.14), a verdade é “um conjunto de procedimentos 
regulados para a produção, a lei, a repartição, a circulação e o funcionamento dos 
enunciados.” Lembrando, ainda, que não há verdade sem poder ou fora dele, isto é, ela é 
produzida dentro dos discursos e entre os sujeitos de uma sociedade.  
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Embasados por esse viés teórico, o corpus em análise apresentou-se como um universo 
discursivo marcado por formações discursivas próprias com elementos oriundos dessas 
formações discursivas. 

No primeiro excerto, o entrevistado refere-se a seu contundente desejo de obter um 
curso superior, afirma estar diante de um fato muito político e explicita, acima dessa 
conquista, servir de exemplo e estímulo para outros brasileiros. 

“Hoje vejo que minha história é a mesma que a de muitos outros brasileiros que 
ficaram excluídos do sistema educacional tradicional por algum motivo qualquer e podem 
realizar seu sonho de concluir o ensino médio ou superior através da educação a distância”. 

O sujeito, ao mostrar-se, inscreve-se em um espaço socioideológico e enuncia a partir 
dessa inscrição; de sua voz emanam discursos cujas existências encontram-se na 
exterioridade. Isto é, a constituição do sujeito é marcada por uma heterogeneidade decorrente 
de sua interação social em diferentes segmentos da sociedade. Para Foucault (1979, p.82-83), 
“o poder legislador, de um lado, e sujeito obediente do outro [...] todos os modos de 
dominação, submissão, sujeição se reduziriam, finalmente, ao efeito de obediência”. 

Em outro momento, o entrevistado diz “Uma boa parte do empresariado do setor 
educacional brasileiro já percebeu isso e está preparado para ofertar cursos nos diversos 
formatos de EaD podendo atingir uma grande parte da população das mais variadas 
camadas sociais atendendo as necessidades de cada uma delas[...]”. Neste trecho, o discurso 
exprime a memória coletiva na qual o sujeito enunciador está inscrito, pois situam-se nesses 
apontamentos os aspectos peculiares à existência do sujeito e do discurso. 

Neste “Tenho certeza que uma educação mais ampla com o uso das novas tecnologias 
pode levar o Brasil a fazer parte do grupo dos países desenvolvidos e melhorar a qualidade 
de vida de nossa população”. 

Foucault (1979) nos propõe a ideia de governamentalidade, que enfatiza a racionalidade 
governamental e faz da população o seu principal objeto, passando de uma situação de poder 
sobre o corpo – biopoder – para uma criação coletiva dos sujeitos/população – biopolítica. Ou 
seja, uma política ligada à perpetuação da vida da população, substituindo o poder-saber pelo 
poder-prazer, criada por meio dos dispositivos racionais. Em outras palavras, o sujeito não é 
livre para dizer o que quer, mas é levado, sem que tenha consciência disso, passando a 
enunciar do lugar discursivo que ocupa. 

As análises empreendidas aqui permitiram identificar que a disseminação do Ensino 
Superior através da EaD, no Brasil, se constitui por meio das estratégias/ferramentas de 
biopoder, governamento e governamentalidade voltadas para o mundo contemporâneo e 
globalizado. Estas também operam na constituição do Homo oeconomicus assecibilis, sujeito 
que acredita ser o empresário de “si”, utiliza-se como sendo o seu próprio capital e é 
importantíssimo para o neoliberalismo e, claro, para os novos tempos.  
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EAD ― UMA REALIDADE POSSÍVEL PARA TRANSFORMAR O CIDADÃO 
BRASILEIRO? 

Emerson dos Reis Dias1 
Mariângela Castejon2 

 
A globalização afetou e tem afetado de forma diferenciada o sistema educacional tanto 

dos países desenvolvidos como nos em desenvolvimento, sendo possível detectar uma série 
de tendências comuns a esses países. Diante deste cenário, caracterizado por um mercado 
cada dia mais exigente em relação à qualificação profissional associada à “falta de tempo” 
que impera na sociedade capitalista, a modalidade de ensino EaD – Educação a Distância – 
surgiu como alternativa democratizadora do ensino, como possibilidade viável no tocante à 
acessibilidade da Educação Superior. 

Diversos conceitos sobre EaD podem ser encontrados na literatura especializa, porém, o 
nosso intuito não é o de teorizar sobre possíveis conceitos para essa nova modalidade no 
Ensino Superior. Mas, utilizar a gama de discursos sobre essa modalidade para uma análise 
discursiva tendo-a como uma das possibilidades sociais para a subjetivação do sujeito em 
Foucault. Conquanto, exemplifiquemos com alguns autores a conceituação que vem sendo 
tratada sobre a EaD. 

Para Maia (2007, p.6), “A EaD é uma modalidade de educação em que professores e 
alunos estão separados, planejada por instituições e que utiliza diversas tecnologias de 
comunicações”. 

A discussão sobre EaD no campo educacional tem sido abrangente em vários aspectos: 
uso da tecnologia na educação; processo de ensino e aprendizagem; novos papéis a serem 
assumidos pelos discentes e docentes; Ensino Superior; Ensino Técnico; Formação 
Continuada; didática; metodologia e outros. E nisso nos apoiamos em Valente (2011, p.47) 
que diz:  

 
“Temos modelos de EaD muito interessantes, diversificados e cada vez mais 
sólidos, com diferenças na qualidade e possibilidades de aperfeiçoamento. 
Todos são complexos, utilizam várias mídias, têm momentos presenciais e 
atividades a distância predominantemente pela web”.  

 
Refletindo sobre a lógica capitalista, podemos nos deter sobre as funções sociais, as 

profissões e os sujeitos. Destarte, optamos por analisar fragmentos oriundos da entrevista – 
“A EaD pode mudar a realidade do Brasil” – dada por Ricardo Holz, presidente da 
Associação Brasileira de Estudantes da Educação a Distância, para a revista intitulada – 
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Estudantes de EAD em Revista, ano 1, 6. ed. set./out. 2009. Com base nos pressupostos 
teóricos da Análise do Discurso francesa, a qual compreende o discurso como heterogêneo e 
como lugar de falhas, lacunas, apagamentos, equívocos, opacidades e silenciamentos, posto 
que a língua para AD não é vista como um sistema fechado em si, mas constituída por 
exterioridade e historicidade. 

Pêcheux (2012), apoiado numa formação ideológica, entendia o discurso como uma 
estrutura e também como acontecimento, isto é, o encontro entre o homem e a realidade 
social, que se dá por meio da linguagem em suas mais variadas formas. Assim, o autor propõe 
uma semântica do discurso concebido como lugar para onde convergem componentes 
linguísticos e socioideológicos, pois as condições sócio-históricas de produção de discurso 
são constitutivas de suas significações. 

Nessa perspectiva, consideramos que a citada entrevista justifica-se pela compreensão 
da linguagem como processo produtivo, pois, como afirma Orlandi (2012, p.17) “tomar a 
palavra é um fato social com todas as suas implicações: conflitos, reconhecimentos, relações 
de poder, constituição de identidades etc.”, ou seja, a linguagem é simbólica. Os sentidos 
podem estar ocultos ou silenciados na materialidade linguística e na memória. E a autora 
completa que AD não busca apenas “o sentido ‘verdadeiro’, mas o real do sentido em sua 
materialidade linguística e histórica”.  

Referendados em Foucault (2005, p.41), percebemos que os discursos adquirem 
legitimidade quando veiculados na mídia, pois “ninguém se deixe enganar mesmo na ordem 
do discurso verdadeiro, mesmo na ordem do discurso publicado e livre de qualquer ritual, se 
exercem ainda formas de apropriação de segredo e não-permutabilidade”. O poder é, assim, 
constantemente reelaborado, adequando-se às condições de produção, atuando como 
orientador e formador de comportamentos. (FOUCAULT, 1999) 

Nos excertos (1), (2), (3) e (4) que seguem, analisamos os estereótipos e os discursos 
relacionados à formação de um cidadão empreendedor e como a avalanche provocada pela 
globalização deste mundo Neoliberal pode subjetivar/sujeitar um sujeito que acredita na sua 
formação no Ensino Superior por meio da modalidade EaD. Segundo a teoria foucaultiana, o 
discurso veiculado na mídia adquire legitimidade porque não está dissociado dessa prática que 
determina para os sujeitos que falam de domínios singulares e papéis pré-estabelecidos. 
Assim, entendemos que o discurso midiático está impregnado de poder, pois o fato possui um 
estatuto histórico, não só porque aconteceu, mas porque está sendo contado. 

 
3)  “Em primeiro lugar quero de dizer que sou contra o termo educação a distância, deveria 

se chamar educação sem distância, educação inclusiva, educação com tecnologia, 
educação para todos sei lá”. 

4) “ingressei em uma graduação EAD e a partir dali minha vida começou a mudar.” 
5) “tenho certeza que a base da educação é a qualidade e a segurança de que o aluno está 

absorvendo o conteúdo proposto”. 
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6) “Tenho certeza que uma educação mais ampla com uso das novas tecnologias pode levar 
o Brasil a fazer parte do grupo dos países desenvolvidos e melhorar a qualidade de vida 
de nossa população.” 

 
Ressaltamos que o momento histórico-político mundial vive em crise. Por conseguinte, 

todos os envolvidos no processo da EaD também estão, pois ela acontece dentro da crise da 
própria contemporaneidade, em que devemos tomar decisões. Contudo, hoje, esta palavra 
adquiriu outras dimensões ou significados, como: tensão, conflito, fase difícil, grave, 
momento perigoso ou indeciso. Isto é, está obtendo contornos e sentidos sombrios, logo, é 
perigosa. Ainda, ela só se instala quando perdemos a normalidade. Todavia, o estado de 
normalidade só pode ser entendido dentro da crise. Bauman (2000, p.146) contesta essa ideia 
e define que, na verdade, a crise “é o estado normal da sociedade humana”, tendo em vista 
que, desde o início da Modernidade, passamos por uma constante e permanente invalidação 
dos processos de vivência. 

No recorte (1), de forma implícita, induz o leitor a uma tomada de posição, portador do 
saber e como porta-voz que defende os interesses de um grupo social. Logo, com o discurso 
velado de autoridade no assunto e a imagem que constrói de autoridade, o enunciador tenta 
convencer os leitores a mudar até o conceito/nomenclatura que se tem de EaD. Entendemos 
que, no discurso acadêmico, os efeitos de sentido produzidos pelas vozes enunciativas estão 
vinculadas à instituição e não se revelam apenas na produção científica, mas também no tipo 
de profissional que objetiva preparar para o mercado de trabalho. 

Em (2), o enunciador informa aos leitores seu posicionamento como evidência para 
legitimar sua assertiva e também como persuasão para impressionar os leitores no que 
concerne à virada impressionante em sua vida. Nesse sentido, como pontua Foucault, a noção 
de sujeito não pode ser dissociada da noção de discurso, já que nas práticas discursivas, 
determinadas pelas práticas sociais, a pessoa se torna sujeito do discurso. 

Nos excertos (3) e (4), o entrevistado pressupõe saber o que é melhor para a população 
brasileira. Esse sujeito passa por diversas mudanças, melhor dizendo, subjetivações que 
advém desde um poder-saber até um prazer-saber. Os discursos de poder, saber e prazer vão 
subjetivando o sujeito. Isto é, como o sujeito é constantemente atravessado por vários 
discursos que carregam consigo um ou mais “regimes de verdade”, atribuindo a esse sujeito 
uma docilidade ao ponto dele passar a acreditar nesses “regimes de verdade”. Para Foucault 
(1999, p.14), “Esse regime não é simplesmente ideológico ou superestrutural; foi uma 
condição de formação e desenvolvimento do capitalismo”. 

Então, o discurso se inscreve na história e assim constitui seus sentidos porque o dito do 
sujeito se insere em uma formação discursiva ou regime de verdade e não em outro para ter 
aquele sentido específico e não outro. As palavras, então, não possuem sentido próprio, são 
produtos das formações discursivas ou regimes de verdade em que se inscrevem. 

Assim, na contemporaneidade, a sociedade precisa estar informada sobre os 
acontecimentos e os meios de divulgação constroem sentidos, tornando-se importantes 
instrumentos de poder, influenciando a forma de pensar e agir da população. Com isso, temos 
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um sujeito que evidentemente é subjetivado pelo “regime de verdade” e pelos discursos do 
mesmo. 

Consideramos, então, que somos frutos, ou melhor, sujeitos subjetivados/sujeitados 
pelas relações discursivas de poder/saber e, ainda, poucos egressos da EaD se apercebem na 
sua “liberdade”, que para Foucault não é algo substancial, mas que tal “liberdade” ou 
desprendimento está na real subjetivação do sujeito para consigo mesmo. 
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LETRAMENTO: PERSPECTIVAS PRÁTICAS E RELATOS DE 
EXPERIÊNCIAS NO PNAIC ARAGUATINS 

Érica de Cássia Maia Ferreira Rodrigues1 
Rosielson Soares de Sousa2 

 
Introdução 

 
O presente artigo ancora-se nas práticas de letramento apresentado no Seminário de 

Formação Continuada de Alfabetizadores do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 
Certa – PNAIC, desenvolvidos em sete módulos, eixo temático - “Os diferentes textos em 
salas de alfabetização”, junto a professores da rede municipal de Araguatins, Estado do 
Tocantins.  

O corpus analisa relatos escritos de três (3) professoras da zona rural, sendo uma de sala 
multisseriada, que elaboraram/desenvolveram sequências didáticas nos anos iniciais.  

Organizamos este artigo em duas partes. Na primeira contextualizamos o PNAIC e suas 
diretrizes. Na segunda, apresentamos os relatos de professoras que participaram da formação. 
Em suma, nossas discussões/reflexões cercearam Rojo, Soares dentre outros, concernentes à 
teoria do letramento.  

 
Alfabetização e Letramento no PNAIC  

 
O PNAIC é uma Política Educacional voltada para a alfabetização aos oito anos de 

idade da criança no 3º ano do Ens. Fundamental, e para a formação de professores 
alfabetizadores. Seus pilares nasceram da experiência de outros programas voltados à 
formação de professores (Programa de Formação de Professores Alfabetizadores – PROFA e 
Pró-Letramento), e configura-se como “um compromisso formal assumido pelos governos do 
Distrito Federal, dos estados e municípios”. 

Passando às terminologias que definem alfabetismo e letramento, temos: o conceito de 
alfabetismo atrelado à psicologia e com finalidade individual. Desse modo, tal perspectiva 
ganha cor, quando esta se volta apenas para o conhecimento e para as capacidades envolvidas 
na leitura e na escrita (ROJO, 2009, p.45).  

É fato que a sociedade modificou-se ao longo do tempo, mudando também, o conceito 
de alfabetismo. “Essas definições refletem as mudanças sociais”, e, portanto, pessoas mesmo 
pertencentes a classes menos favorecidas e com pouco acesso à cultura desenvolveram sim - a 
leitura e a escrita (ROJO, 2009, p.45 apud SOARES, (2003[1995];1998).  

                                                           
1 Mestranda em Letras (PROFLETRAS) pela Universidade Federal do Tocantins – UFT, Campus Araguaína, 
TO. E-mail: ericadecassia_maia@hotmail.com. 
2 Mestrando em Letras (PROFLETRAS) pela Universidade Federal do Tocantins – UFT, Campus Araguaína, 
TO. E-mail: rosielson.soares@hotmail.com 
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Em contrapartida, o letramento versa sobre “o conjunto de práticas sociais ligadas à 
leitura e à escrita em que indivíduos se envolvem em seu contexto social” (ROJO, 2009, p. 
96-97 apud SOARES, 1998, p.72).  

Se pegássemos os alunos que constituem a escola, certamente, nos surpreenderíamos 
com seu universo. As práticas de letramento permeiam a vida de qualquer indivíduo, seja ele 
alfabetizado ou não, pois o sujeito pode ser letrado e não ser alfabetizado.  

Contrapondo os sentidos de alfabetismo e letramento, somos levados à ideia de que o 
primeiro centra-se no desenvolvimento das competências cognitivas, linguísticas e escolares, 
e segue uma perspectiva psicológica, enquanto o letramento volta-se às práticas sociais em 
contextos sociais. 

Enfim, qual o espaço do letramento na escola? É o letramento uma prática social que se 
dá pelo desenvolvimento de capacidades múltiplas e variadas?  

 
Relatando Experiências: práticas de alfabetização e letramento  

 
A contação de história constitui um patrimônio cultural individual/coletivo. Ao contar e ouvir 

histórias e cantar e ouvir cantigas, a criança é posta em contato com a oralidade e a escrita. 
Apropriar-se desses saberes e adotar essas práticas no contexto da sala de aula é promover 
continuamente as práticas de letramento e alfabetização.  

Isso fica claro com os relatos de experiências dos professores do PNAIC de Araguatins. 
E nos permite refletir o processo de alfabetização, ou seja, do ensino de leitura e escrita na 
escola a partir do letramento, aqui compreendido como práticas sociais que favorecem o aluno 
aprender. Vejamos: 

 
Relato 1 - Trânsito seguro: cultive essa ideia 

 
No primeiro momento passamos vídeos educativos sobre o trânsito. [...] levamos as 

crianças para passear pela vila para que pudessem exercitar o que eles tinham aprendido em 
sala sobre o trânsito [...] foram aprendendo na prática como atravessar a rua de forma correta 
e segura. [...] o jogo da memória foi uma boa opção (...) fizemos uma cidadezinha para que as 
crianças pudessem conhecer a estrutura de uma cidade planejada.  

 
Relato 2 – “Seu Lobato” 

 
[...] coloquei a música ‘‘Seu Lobato’’ [...] todos já conheciam, o que facilitou muito o 

trabalho. Fiz um cartaz com a letra da música, [...] copiaram no caderno [...] xerocopiei o 
texto escrito faltando frases [...] a dupla vinha à frente e lia [...] Organizei as duplas de uma 
forma que os que já sabiam ler ficassem com os que tinham dificuldades. [...] pedi que 
imaginassem como seria a fazenda do seu Lobato e a desenhassem no papel. [...] 
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Relato 3 – Pé com salto 
 
O texto foi dividido em três partes e todas elas escritas e lidas, de forma coletiva. [...] 

criamos uma legenda, pintando com cores diferentes trechos no texto para separar as falas da 
personagem e narrador. [...] as alternâncias de fala no diálogo entre as personagens do texto. 
[...] cada trecho no texto, identificando as falas do narrador e personagens presentes no texto. 
[...] cada aluno deu um final para a história [...]. 

 
Os relatos de experiências supracitados reafirmam a importância do professor no 

processo de alfabetização e letramento. Ele é fundamental, na medida em que estimula a 
vontade natural de aprender do aluno, trabalhando assim com práticas desburocratizadas, pois 
o ambiente escolar é multicultural. 

A escola deve dialogar com o contexto do aluno, considerando suas experiências, seus 
saberes. Ao ler os relatos 1, 2 e 3 é perceptível o envolvimento dos alunos com a leitura e a 
escrita. Assim, é questionável se a escola tem abarcado práticas que permitam ao aluno 
utilizar-se do seu letramento social.  

Entretanto, os referidos relatos vêm na contramão das velhas práticas. Quanto ao relato 
1, o trânsito a partir de suas linguagens - placas, cores e leis, ampliam a noção de letramento, 
pois os alunos são inseridos no concreto, muito interessante nos anos iniciais, uma vez que 
seu cognitivo está muito vinculado ao palpável. A verdade é que o letramento, neste relato, 
torna-se bem mais consubstanciado, deixando a alfabetização em segundo plano, não que ela 
não seja importante, mas, nesse momento, a professora quer passar aos educandos que esse 
tipo de letramento (multissemiótico), vinculado às atividades propostas em sala, será 
suficiente para agirem em sociedade. Além do mais, estão sendo inseridos nestas semioses, 
visto que nas ruas existem logomarcas, panfletos, propagandas em outdoors, letreiros, etc. O 
letramento, por sua vez, neste relato, alcança estágios refinadíssimos.  

No relato 2, a música já era de conhecimento de todos, e como a própria docente afirma - 
facilitou muito o trabalho. Nesse contexto, o conteúdo foi trabalhando considerando o que os 
discentes já conheciam e assim, o aprender se torna significativo. Além disso, notamos que por 
fazerem parte do espaço rural, o professor não perde o foco, e pede o desenho da fazenda de seu 
Lobato, fazendo a ponte com a realidade dos alunos - pertencentes às comunidades rurais. 

Já no relato 3, mesmo a professora trabalhando recursos linguísticos formais, como: 
personagens, narradores, e seus respectivos formatos, traz um ponto antagônico ao que 
comumente se faz. Ela consegue compilar na atividade os enfoques de leitura, análise 
linguística – pontuação e produção. Vale frisar que o texto não tinha final, ou seja, não houve 
um engessamento/controle da narrativa, haja vista que o rumo da estória (a autonomia) foi 
dado ao discente. Ora, a escola tem que considerar que cada sujeito possui um patrimônio 
cultural, e que o desfecho da narrativa levará em consideração as realidades de cada um. Com 
esse enfoque, a escola trabalha com culturas variadas. Desse modo, emolduramos uma 
postura ética, crítica e democrática.  
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Considerações Finais  
  
O estudo revela que ao promover a leitura e a escrita de textos, os professores 

estimularam a participação dos alunos a partir dos saberes linguístico e experiências sociais. 
A condução leva em consideração o letramento necessário para viver em sociedade. 

Deste modo, os relatos de experiências 1, 2 e 3 nos remetem a compreensão: 
“Letramento não é pura e simplesmente um conjunto de habilidades individuais; é o conjunto 
de práticas sociais ligadas à leitura e à escrita em que indivíduos se envolvem em seu contexto 
social” (SOARES, 1998, p. 72). 

Enfim, os relatos de experiências dialogaram com práticas inovadoras de ensino e 
aprendizagem de letramento permitindo a compreensão de que a sala de aula deve ser 
concebida “como um espaço que possa promover tanto o domínio de capacidades específicas 
da alfabetização, quanto o domínio de conhecimentos e atitudes fundamentais envolvidos nos 
diversos usos sociais da leitura e da escrita” (MACIEL e LÚCIO, 2009, p. 17).  

Em suma, as professoras demonstraram de forma ímpar os eventos/práticas de 
letramento nas diversas esferas de atividade e com finalidades também diversas. O uso que 
elas fizeram de cada uma das práticas tinham sempre como meta duas competências 
essenciais do ser humano - ler e escrever, levando aos alunos verdadeiras concepções de 
letramento. 
 
Referências 
 
BRASIL. Programa de Alfabetização na Idade Certa. Disponível em: 
http://pacto.mec.gov.br/o-pacto. Acesso em: 22 de Nov. 2013. 
 
MACIEL, Francisca Izabel Pereira; LUCIO, Iara Silva. Os conceitos de alfabetização e 
letramento e os desafios da articulação entre teoria e prática. In: Alfabetização e letramento 
na sala de aula. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, Ceale, 2009.  
 
ROJO, Roxane. Múltiplos Letramentos, escola e inclusão social. São Paulo: Parábola 
Editorial, 2009. 
 
SOARES, M.B. Letramento – Um tema em três gêneros. Belo Horizonte, MG: 
CEALE/Autêntica, 1998 [2002]. 

http://pacto.mec.gov.br/o-pacto


 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 1223 

 “LEITURA AO PÉ DA LETRA”: UMA ANÁLISE DE SUAS CONCEPÇÕES E 
PROPOSTAS DE TRABALHO PEDAGÓGICO 

Estevão Marcos Armada Firmino1 
 
O objetivo deste artigo é analisar o Caderno Orientador para ambientes de leitura 

“Leitura ao pé da letra” (COL), produzido pela Secretaria Municipal de Educação de São 
Paulo (SME), utilizando como base teórica os Estudos do Letramento (STREET, 2013, 
KLEIMAN, 1995) e sua relação com as reflexões da História Cultural (DARTON, 2011) e 
também trabalhos do campo da Linguística Aplicada (VÓVIO, 2007).  

Nesse sentido, buscaremos levantar as concepções de leitura, práticas de leitura e Sala 
de Leitura, presentes no Caderno Orientador, que foi resultado de um processo formativo2 
com professores da rede municipal. A publicação tem a intenção de subsidiar os projetos de 
leitura da SME, sobretudo os que ocorrem nas Salas de Leituras, espaços de inserção dos 
alunos na cultura escrita, que estão presentes nas escolas do município, atendendo às classes 
de alunos dentro do horário regular de aula. 

Robert Darnton (2011) entende que a leitura não é simplesmente uma habilidade, mas 
sim uma maneira de estabelecer significados, que varia entre as diversas culturas, além de 
existir uma história da leitura. Na análise do COL, encontramos concepções variadas de 
leitura, sendo que elaboramos três sentidos mais recorrentes para a leitura, os quais foram 
categorizados em três grupos: (1) a leitura enquanto característica universal e boa para o ser 
humano; (2) a leitura como prática escolar; e a (3) leitura literária ou leitura da boa 
literatura.  

O primeiro sentido da leitura do COL, identificado por nós, e também o mais presente 
ao longo de todo o documento, foi aquele de que a leitura ou o ato de ler é algo inerente ao ser 
humano, trazendo em si um caráter universalizante da leitura. É importante refletirmos sobre 
esse sentido de leitura, que a concebe como um valor universal. Kleiman (1995) afirma que os 
estudos de letramento deixaram de pressupor efeitos universais do letramento, e se voltaram 
às práticas sociais e culturais de grupos que utilizam a escrita em contextos específicos. A 
análise desse sentido por meio da perspectiva do letramento pode problematizar a existência 
desse discurso homogêneo sobre a leitura.  

O segundo sentido para a leitura que observamos foi o de sua associação ao âmbito do 
processo de escolarização. O ato de ler se relaciona à dimensão dos saberes escolares, em que 
ele não é um saber em si, mas uma espécie de elemento propulsor de outros saberes 
ancorando todo o conjunto curricular.  
                                                           
1 Mestrando em educação; Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Escola de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas (EFLCH) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP); São Paulo, SP. E-mail: 
estevao.armada@yahoo.com.br.  
2 A formação “leitura ao pé da letra” tinha o objetivo de favorecer a reflexão e aprofundar os conhecimentos dos 
professores orientadores de Sala de Leitura e bibliotecários que atuavam nos CEUs, fornecendo a formação 
inicial e continuada desses profissionais. 
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Recorrendo a Vóvio (2007), é possível remeter esse sentido da leitura atrelado ao 
âmbito escolar, e a existência de pesquisas na década de 1960 e 1970 que intencionavam 
demonstrar que a escolarização, a aquisição da linguagem e o acesso à leitura estavam 
atrelados a possibilidade de progresso social. No âmbito individual, esses fatores seriam 
responsáveis pelo desenvolvimento cognitivo e pela aquisição de habilidades e conhecimentos 
necessários para adequação às sociedades modernas.  

Na perspectiva dos estudos do letramento, as práticas específicas da escola passaram a 
ser consideradas com um tipo de prática, ainda que dominante, mas não a única que determina 
a utilização da escrita. É o modelo autônomo de letramento (STREET, 2013) que geralmente 
sustenta as práticas de uso da escrita na escola (KLEIMAN, 1995).  

E um terceiro sentido que conseguimos atribuir à leitura no COL foi o da leitura 
literária, a qual é tida como fundamental para o trabalho na Sala de Leitura. Nesses termos, 
cabe discutir a questão da essencialidade já que ela decorre da escolha de textos literários e 
estéticos. Cosson (2013) realiza uma discussão acerca de aspectos envolvendo a leitura e 
literatura, que noz faz pensar que o trabalho com a leitura literária pode ser feito de maneira 
mais flexível, considerando outras modalidades narrativas como a canção popular que acaba 
por combinar elementos oriundos da literatura. Assim, é importante investigar a concepção de 
leitura literária presente no COL, para se pensar o trabalho com a esfera literária na Sala de 
Leitura.  

O COL assinala várias questões referentes às práticas de leituras, sendo que elencamos 
apenas três atividades fundamentais, que devem ser, segundo o caderno, realizadas na Sala de 
Leitura: o clube de leitura, o empréstimo de livros do acervo aos alunos e a leitura pelo 
professor.  

Primeiramente temos que na acepção de clube de leitura do COL, ele é uma estratégia 
que dá identidade a Sala de Leitura, e aprimora os leitores, pois exige a negociação de 
significados e atitude ativa dos seus membros. Ao instituir a realização de clubes de leitura 
como atividade permanente, é possível presumir que há uma representação de aluno ideal 
como sujeito leitor de textos literários, o que pode ser destoante do aluno real, que frequenta 
esse espaço. É preciso ter em vista os aspectos de valor relacionados a determinadas 
representações de leitura. 

Outra prática de leitura que cabe exame é o empréstimo de livros do acervo aos alunos. 
Na leitura do COL, o empréstimo regular de livros contribui decisivamente para a formação 
de leitores. No documento, consta que levar o livro para casa permite que o aluno desenvolva 
atitudes e procedimentos dos “verdadeiros leitores”. Tem se aqui, uma representação do que 
seria um leitor de verdade.  

De acordo com Street (2013) não é possível entender as questões do letramento com 
neutralidade. Em relação a essa questão, o autor é enfático:  

 
O modelo “autônomo” então é, na verdade, profundamente “ideológico” no 
sentido de que disfarça sua própria posição de poder e suas alegações, 
representando suas visões como se fossem independentes da cultura, 
universais, “autônomas” (STREET, 2013, p. 54).  
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Por fim temos também a leitura pelo professor como uma prática a ser desenvolvida. O 
COL indica que o professor orientador de Sala de Leitura deve ser um “leitor assíduo” e que 
compartilhe suas experiências leitoras com os alunos. Ao intuir um comportamento leitor, 
advindo das estratégias de leitura utilizadas pelo professor, o Caderno Orientador acaba por 
instituir um protocolo de leitura. Nesse sentido, é importante nos atermos à complexidade do 
encontro do protocolo ideal do texto e as práticas de leitura em sala de aula. Os cruzamentos 
entre os protocolos e as práticas de leitura podem gerar diversas relações com o mundo da 
escrita, o que resulta na necessidade de atenção do professor ao instituir e compartilhar suas 
experiências leitoras (ROCKWELL, 2001).  

Ao longo do Caderno, é possível identificar inúmeras acepções para a Sala de Leitura 
que quando reunidas sinalizam a relevância desse espaço no interior das unidades 
educacionais. Abordando sobre os locais de leitura, Robert Darnton atribui importância a essa 
categoria de estudo: “O “onde” da leitura é mais importante do que se poderia pensar, pois a 
colocação do leitor em seu ambiente pode dar sugestões sobre natureza de sua experiência” 
(DARNTON, 2011, p. 204). 

Uma constatação importante é a de que a Sala de Leitura não é apresentada pelo 
documento como “sinônimo de biblioteca”. Com isso, percebemos a intenção de promover a 
Sala de Leitura como algo mais dinâmico, que aproxime os alunos dos livros de maneira 
menos rígida.  

Dessa forma, podemos pensar no trabalho de formação de leitores de maneira ampliada, 
levando em conta a possibilidade de desconstrução da concepção de letramento dominante, 
uma vez que o espaço da Sala de Leitura pode ser entendido de forma mais flexível.  

A partir de algumas opções teóricas, buscamos delinear e analisar as concepções de 
leitura, práticas de leitura e de Sala de Leitura do COL. A nossa intenção de examinar essas 
concepções se mostra pertinente, uma vez que os professores orientadores de Sala de Leitura 
possuem formações em diferentes campos do conhecimento. A partir disso é relevante 
problematizar os sentidos diversos da leitura presentes na publicação já que não se pode 
garantir que todos esses profissionais tiveram acesso as teorias da leitura e as pesquisas sobre 
leitura. Como subsídio para a execução de projetos de leitura, assume importância essa 
investigação dos pressupostos do Caderno Orientador que não são explícitos ao leitor. 
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ESTRATÉGIAS DE AQUISIÇÃO LEXICAL E O MATERIAL DIDÁTICO DE 
LÍNGUA PORTUGUESA: TÊM ELES CONTRIBUÍDO PARA A FORMAÇÃO 

DO LEITOR ESTRATÉGICO E AUTÔNOMO? 

Eudes T. Nadal Mulinari1 
 
Muitas são as demandas sobre a aprendizagem da leitura que desafiam os que buscam 

compreender esse universo, em especial, no trabalho em sala de aula, onde teoria e prática 
devem equacionar-se. Porque é, prioritariamente da escola, a função de formar leitores 
proficientes em sua língua materna. E é de responsabilidade de todos: governo, escola e 
sociedade o desenvolvimento de suportes teórico-metodológicos que auxiliem, direcionem e 
desenvolvam a proficiência em leitura, formando leitores estratégicos, capazes de continuar 
aprendendo por toda a vida. Nesse aspecto, o estudo sobre o trabalho pedagógico a partir do 
livro didático tem grande valor, pois é o meio de instrumentalização mais acessível à maioria 
dos alunos e do professores das escolas brasileiras, e por isso os suportes teóricos-
metodológicos devem tê-lo como aliado no processo de ensino-aprendizagem da leitura. 

Esse artigo é parte de um estudo das atividades propostas para a aquisição lexical em 
um livro didático de Língua Portuguesa, em que buscou-se identificar, dentre três estratégias 
de aquisição do léxico: o uso da morfologia; do contexto e do uso do dicionário, quais se 
evidenciam, com que frequência, e como são apresentadas nele. Delimitou-se para esse estudo 
a análise da seção de vocabulário do livro Português: uma proposta para o letramento, de 
Magda Soares, (Moderna, 2002) para a 8ª série.  

 
O ensino estratégico de leitura 

 
Estratégias de leituras são operações regulares utilizadas para abordar o texto, que 

podem ser inferidas a partir da compreensão do texto, que por sua vez é inferida a partir do 
comportamento verbal e não verbal do leitor. As respostas, as paráfrases do texto que o leitor 
faz ou deixa de fazer, além de como o texto é fisicamente manipulado pelo leitor dão indícios 
de suas estratégias de leitura e de como constrói sua compreensão (KLEIMAN, 2013, p.74). 
Ficar atento a pequenos detalhes do comportamento do leitor no momento da leitura pode 
fornecer importantes indicativos de como se dá a construção, ou ainda as lacunas de 
compreensão. A característica mais acentuada do leitor proficiente é a sua flexibilidade na 
leitura. O leitor estratégico dispõe de vários procedimentos para chegar a compreensão, 
quando um não atende sua necessidade ele se ocupa de outros que estão à sua disposição. Mas 
para que o leitor tome qualquer uma dessas atitudes reparadoras de sua compreensão é 
necessário que esteja autorregulando sua compreensão e motivado, através de um objetivo 
para tal. 

                                                           
1 Mestranda do Programa de Pós-graduação em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS 
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Conhecer uma palavras requer conhecimentos linguísticos e extralinguísticos abordando 
diferentes aspectos que o compõem, entre eles, duas dimensões: a amplitude (size) e 
profundidade (breadth). Assim, é possível afirmar que se conhece níveis de significação de 
palavras, além da amplitude que é o tamanho mensurado em números de palavras ou de 
famílias de palavras que um falante/leitor conhece. 

O ensino de palavras através de instrução direta precisa ter objetivos bem marcados, 
“sua maior contribuição e ênfase devem estar no desenvolvimento do conhecimento 
procedimental (saber como) e condicional (saber quando e por quê) do que no declarativo 
(saber o quê)” (FINGER-KRATOCHVIL, 2010). Ter um bom vocabulário é fator de sucesso 
em leitura (BLACHOWICZ; FISHER, 2000). 

Conhecer os significados de muitas palavras fornece acesso a inúmeros mundos de 
ideias e informações, amplia a gama de saberes, pode proporcionar com maior precocidade, 
sucesso pessoal e profissional. Um programa abrangente de instrução vocabular pode encurtar 
caminhos para obter esse acesso, ressaltam as pesquisas mencionadas. 

 
Estratégias de uso das pistas morfológicas, contextuais e do uso do dicionário 

 
Embora a literatura apresente um número diversificado de estratégias para aquisição do 

léxico, muitas vezes incorporadas entre as de leitura, o uso das pistas morfológicas, das 
contextuais e o uso do dicionário são estratégias que merecem toda a atenção. Devido ao seu 
grande potencial para o desenvolvimento do conhecimento lexical (competência lexical), são 
fonte de informação para o leitor no processo de compreensão leitora e portanto, saber utilizá-
las colabora para a construção da autonomia do leitor. (FINGER-KRATOCHVIL, 2010). 

As pistas morfológicas. O conhecimento dos elementos que compõem as palavras – raiz 
e afixos (prefixos e sufixos) – é importante para que possamos desenvolver a capacidade de 
estudá-las em sua composição e, então, chegar a desvendar seu sentido (FINGER-
KRATOCHVIL, 2010). É um fator que contribui para a fluência na leitura com compreensão, 
oportunizando a construção da independência no processo de aprendizagem da leitura e 
agregando de maneira autônoma bases para o desenvolvimento da competência lexical.  

As pistas contextuais. O contexto é considerado uma das mais importante fonte de 
informações para a aquisição de conhecimento. A análise contextual implica a habilidade de 
reconhecer palavras desconhecidas e seus significados mediante a posição ou função da 
palavra, dentro de um padrão familiar de oração (ALLIENDE; CONDEMARÍN, 2005, p. 79). 
Portanto, o leitor precisa estar atento as pistas marcadas no texto para se chegar ao possível 
significado da palavra desconhecida. Esse processo requer atenção, pois, dependendo da 
construção textual e de outros fatores extralinguísticos é comum ocorrer equívocos.  

O uso do dicionário. O uso rápido e eficiente do dicionário é uma habilidade básica de 
estudo que serve de apoio a todo o processo de ler para aprender (SOLÉ, 1998). A utilização 
do dicionário está associada ao desenvolvimento de determinadas competências do aluno, 
destacando-se os exercícios com o léxico que incidem diretamente sobre os processos de 
leitura e produção textual, embora favoreça também outros exercícios voltados a descrições 
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linguísticas (FINGER-KRATOCHIVIL, 2010). Para essa pesquisadora, uso do dicionário 
requer algumas habilidade de manuseio e reconhecimento de tipos de informações contidas 
em cada item lexical, além de saber interpretar e selecionar, das opções de significado 
oferecidas, qual é o significado correto da palavra no contexto em que está sendo utilizada. 
Observa-se que o uso correto e eficaz do dicionário requer que o professor auxilie os alunos-
leitores nessa prática. 

 
Resultados e discussão 

 
Após a investigação das seções de vocabulário do livro, foi possível constatar que, 

dentre as quatro seções destinadas ao trabalho com o vocabulário: a utilização de pistas 
contextuais aparece em 2 seções; as pistas morfológicas em 1 e o uso do dicionário em 3. 
Porém, não há orientações precisas ao aluno de que esses conhecimentos podem ser usados 
como estratégias metacognitivas, em momentos diversos de leitura, para a aquisição e 
desenvolvimento de vocabulário. 

Através desses resultados se pode afirmar que o ensino das estratégias no livro é sutil, 
pois não foi possível observar instruções explícitas sobre: o uso de estratégias de aquisição 
lexical; como desenvolvê-las e por que utilizá-las. Dentre as estratégias encontradas no livro, 
a do uso do dicionário foi a mais frequente, seguida pela do uso do contexto e das pistas 
morfológicas. Essas considerações apontam para fato de que o trabalho de instrução direta 
para aquisição lexical ainda necessita de investimentos teórico-metodológicos, neste, que é o 
recurso mais disponível para os professores da atualidade no Brasil, o livro didático. 

Aprofundar, instrucionalmente, o desenvolvimento das habilidades de busca e 
identificação de palavras (estratégias), é o que se poderia sugerir para as seções estudadas. 
Todavia, o trabalho com o vocabulário não se restringiu a essas seções, verificou-se a 
continuidade das atividades e aprofundamento dos principais aspectos abordados nas demais 
seções, em especial na unidade 4, toda reservada para o trabalho com as palavras, ressaltando 
e instruindo à consulta ao dicionário.  

 
Considerações finais 

  
Em linhas gerais, o livro didático estudado favorece o trabalho com a aquisição lexical, 

através do uso das estratégias, embora estas não fiquem evidenciadas para o aluno e talvez 
nem para o professor, o que pode dificultar ou ainda delongar a formação de um leitor 
estratégico e autônomo. 

É evidente o esforço por parte de estudiosos em desmistificar o trabalho com o 
vocabulário, a exemplo da autora dessa obra, que por muito tempo foi praticamente abolido 
da sala de aula ou trabalhado de maneira inapropriada. Entretanto, ainda é preciso um olhar 
mais apurado, principalmente por parte dos professores, para que se observe como estão 
postas as questões do léxico na hora da escolha do livro didático, visto que, sob a perspectiva 
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de formação de leitores estratégicos e autônomos, o processo só se concretiza com treino e 
preparo.  
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A ÉTICA E A ESTÉTICA DO TEMPO NO FILME “O FIM E O PRINCIPIO” 

Eva A. de Oliveira1 
 
A ética e a estética que marca a obra de arte cinematográfica do cineasta Eduardo 

Coutinho se confundem, pois estão interconectados ou sobrepostos. 
A estética se refere à “abordagem que reflete os fenômenos de significação 

considerados como fenômenos artísticos, ou seja, estuda o cinema como arte, analisa os 
filmes como mensagens artísticas, subtendendo uma concepção do “belo”, do gosto e do 
prazer do expectador, que pode ser um indivíduo comum ou um teórico” (AUMONT, 1995, p. 
15). Trata-se de considerar o efeito estético próprio do cinema, como, também, a análise ou 
crítica do filme como uma obra de arte. 

A concepção de ética no cinema documentário não é algo estático e não pode ser 
definida no âmbito valorativo. Reflete sobre a construção de sistema de valores, a partir do 
posicionamento do sujeito e a sua câmera na tomada, e a maneira como o cineasta se relaciona 
com o mundo, a partir de sua existência, para e pelo espectador. 

A característica estética do cinema coutiniano é a dispensa da ideia geral e valorização 
das pequenas singularidades. A retratação desse singular é uma questão estética e ética, 
quando significa uma proteção ao mesmo. 

A ética e a estética se articulam nos seus filmes por causa da prática atenta ao material 
oferecido pelo universo a ser filmado. Apenas o tempo e o espaço indicados pela filmagem 
são aproveitados. O que interessa é o presente de seus filmes, de seus personagens e do 
mundo. São os narradores que norteiam as questões éticas e estéticas do seu cinema 
documental. A sua postura ética rejeita a condição de sentir piedade do personagem e de sua 
situação filmada. 

O filme “O fim e o princípio” é resultante de uma busca, pelo cineasta, por um núcleo 
geográfico, com uma equipe pequena e sem pesquisa prévia. O cenário do filme é um espaço 
rural do sertão da Paraíba, o Sítio de Araçás. O diálogo se dá com personagens velhos. 

O filme pode ser um protesto contra o esquecimento. Ele trata da experiência e da 
memória, num momento da nossa história em que as pessoas não aprendem mais apenas pelas 
histórias contadas. O homem moderno tem mais capacidade de percepção do que de 
lembranças, graças ao desenvolvimento das tecnologias. Nas sociedades atuais, há uma 
grande consciência do imediato e, a memória, cuja base é a experiência, vai perdendo os laços 
com a tradição, provocando assim um esquecimento nos indivíduos, empobrecendo sua 
experiência cultural. O filme faz um processo contrário, ao trazer a tradição cultural oral 
contada pelas pessoas velhas. O próprio filme realiza a oralidade, faz o ato de contar perpetuar 
e atualiza a memória daquela comunidade. Não se trata de pensar, aqui, se os personagens do 
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filme são ou não testemunhas orais autênticas. Tanto a lembrança, quanto o esquecimento 
fornecem possibilidades de interpretação. 

A morte aparece nos corpos como influência inexorável do tempo. Os seus corpos 
insurretos das dificuldades que passaram pela vida, formam o corpo de um coletivo, de um 
povo resistente que, tempo após tempo, entre os antes e os depois continuam como árvores 
frondosas que ali nasceram se desenvolveram e se fortaleceram. Elas sobreviveram e, por 
isso, mostraram aos muitos durantes que vale a pena resistir. 

Esta perspectiva de análise do filme parte de uma imaginação estética, já que esta pode 
reencantar o que está despoetizado. Na dimensão estética é que se delineiam as 
potencialidades que libertam a imaginação que produz e cria. A arte transcende as 
determinações espaços-temporais, e vence o próprio tempo e até a morte. A obra cultural nos 
leva a pensar, a ver, a refletir. A cultura é pensamento, é reflexão. E pensar é o contrário de 
obedecer. 

 
Imagens como composição alegórica do tempo 

 
A linguagem alegórica se faz presente na montagem do filme quando, para os 

narradores, o mais importante é o tempo presente e suas várias aparências demonstradas pelas 
suas histórias. O repertório pessoal e coletivo daquelas pessoas se esconde nas ruínas e 
alegorias do passado. O filme é uma composição alegórica do tempo. É uma viagem ao 
passado daqueles homens e mulheres velhos, só que de volta ao presente. 

 
Diante de uma imagem – por mais antiga que seja –, o presente jamais cessa 
de se reconfigurar [...]. Diante de uma imagem – por mais recente, por mais 
contemporânea que seja –, o passado, ao mesmo tempo, jamais cessa de se 
reconfigurar, porque essa imagem só se torna pensável em uma construção 
da memória (DIDI-HUBERMAN, 2000, p. 10). 

 
A imagem condensa uma síntese do tempo ou de uma época e, o relato, um reflexo de 

práticas e inteligências daqueles personagens. Cada personagem entrevistado faz uma revisão 
de sua vida, ressignificando cada relato. A temática são as recordações e, os enquadramentos 
imagens-lembranças. 

A relação com o tempo neste filme é a apresentação direta do tempo pela narrativa 
cinematográfica. No caso, analisei pela via do conceito de imagem-tempo, que caracteriza 
como as cenas em que a própria ação flutua no meio da situação e não dependem de um 
encadeamento de montagens. São conceitos não dados no filme, mas suscitados pelo filme na 
minha consciência de espectadora. É um tempo como duração, em que o passado e o futuro 
convivem e não sucedem. A câmera, através de suas funções travellings, planos-sequência e 
profundidade de campo, captam as relações mentais das imagens. 

As imagens-tempo aparecem também nas etapas em que os personagens, especialmente 
na liberação do intertístico, são entregues à cotidianidade, através de movimentos aberrantes. 
Os intertísticos apresentados no filme são exemplos da passagem de uma representação 
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indireta do tempo a sua apresentação direta: os planos fixos de Rosa e a moto; o pai de Rosa 
tocando as vacas; a procissão; o movimento da Kombi de campanha política; a caminhada ao 
lado da cerca; as arvores ou o ambiente externo das chegadas nas casas. 

 
Tecer o tempo e tecer a vida 

 
Para concluir esta reflexão trato das imagens das cenas de Zefinha fiando. Tecer é o ato 

de fabricar tecido, entrelaçando fios. É fabricar algo entrelaçando partes, utilizando agulha ou 
tear. É tramar um plano. É colocar se no meio. É criar na fantasia, na imaginação. A 
tecelagem é uma tarefa simbolicamente feminina e destaca-se como significado de “tempo de 
espera” em seus mais abrangentes significados. Portanto, um tempo feminino, que é lento, 
relacionado com narrativas que retomam os mitos das fiandeiras: Aracne, Ariadne e Penélope, 
as parcas ou moiras. Nessas historias, as mulheres passam os dias tecendo. Tecer era tudo o 
que faziam e queriam fazer. Tecendo elas traziam a sua solidão e sentimentos em relação ao 
seu saber (o tecer), e o tempo e suas variantes (as estações, dia e noite, quente e frio, horas, 
dias e anos) eram os elementos que compunham os seus discursos. 

Estas imagens-pensamentos nos conduzem a um estado de distensão cada vez mais raro. 
O que Benjamin chama de tédio, que é o ponto mais alto da distensão psíquica. 

 
[...] as atividades intimamente associadas ao tédio – já se extinguiram nas 
cidades, e também no campo estão em vias de extinção. Com isso, 
desaparece o dom de ouvir, e desaparece a comunidade dos ouvintes. Contar 
histórias sempre foi a arte de contá-las de novo, e ela se perde quando as 
histórias não são mais conservadas. Ela se perde porque ninguém mais fia ou 
tece enquanto houve a história. Quanto mais o ouvinte se esquece de si 
mesmo, mais profundamente se agrava nele o que é ouvido. Quando o ritmo 
do trabalho se apodera dele, ele escuta as histórias de tal maneira que 
adquire espontaneamente o dom de narrá-las. Assim se teceu a rede em que 
está guardado o dom narrativo. E assim essa rede se desfaz hoje em todas as 
pontas, depois de ter sido tecida, há milênios, em torno das mais antigas 
formas de trabalho manual (BENJAMIN, 2012, p. 221). 

 
As cenas dessas imagens se inserem no conceito de imagem-tempo, pois me permitem 

pensar a mulher de ontem, que veio de outrora, mas que está presente na contemporaneidade. 
Mulher de agora, que apresenta um aprendizado tecido na vida, na experiência vivida. São 
imagens de um saber e um labor artesanal, são imagens de gestos e de sons, embora não 
tenhamos nenhum ruído neste momento da filmagem. Essas imagens registram um tear, um ir 
e vir de pontos, um ir e vir de tempo. A imagem da anciã compartilha uma lição que perpassa 
gerações. Em seu corpo, em suas mãos vê-se a lembrança do passado, do antigo. É o corpo 
rememorando, através das marcas de muitas vivências, que podem ser de dor ou de prazer. 

A prática de tecer vivencia o fazer dos tecidos, pontos e nós que configuram uma 
tessitura. É um movimento de tecer o tempo: de partilhas, opções de vida e possibilidades que 
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se entrelaçam. Os personagens do filme podem ser comparados a tecelões. O tecelão é autor 
do tecido de sua vida, da sua história. 
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OS ESPAÇOS E A APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Fabiana Aparecida de Moraes1 
 

O brincar na Educação Infantil 
 
É consenso entre os diversos autores que discutem a infância, a importância que o 

brincar assume nesta fase. Respeitando o desenvolvimento da criança, Leontiev afirma que 
em cada fase deste desenvolvimento há uma atividade principal que segundo ele “é a 
atividade cujo desenvolvimento governa as mudanças mais importantes nos processos 
psíquicos e nos traços psicológicos da personalidade da criança, em um certo estágio de seu 
desenvolvimento” (LEONTIEV, 1988, p. 29).  

Sendo o brincar a principal atividade na idade infantil, o autor define que por meio dela 
ocorrem as mais importantes mudanças no desenvolvimento psíquico da criança e, dentro da 
qual se desenvolvem processos psíquicos que preparam a criança para um mais elevado nível 
de desenvolvimento. O brincar torna-se um momento importante para o desenvolvimento 
mental e psíquico e contribui para a formação de novas estruturas mentais, novas aquisições e 
também para sua maturidade. Assim por meio desta atividade, a criança aumenta seu 
repertório de conhecimentos, como os corporais, os cognitivos, os sociais, entre outros.  

Mukhina destaca a relevância que a brincadeira traz ao desenvolvimento infantil e 
aprendizagens para sua vida: “[...] o pré-escolar assimilar melhor e mais rapidamente as novas 
ações se essas forem apresentadas sob forma de brincadeiras, ou inseridas em um jogo”. 
(MUKHINA, 1996, p. 47) 

Ao tratar do desenvolvimento humano, na teoria Histórico-Cultural, o conceito de 
mediação, conforme Vigotsky (1991) é uma ideia central para o entendimento deste como 
processo sócio-histórico, consistindo na ideia de que o conhecimento é adquirido por meio de 
uma interação mediada por várias relações, assim o desenvolvimento é alcançado por meio da 
mediação de outros sujeitos. Com a ajuda do adulto a criança pode fazer muito mais do que 
com a sua capacidade de compreensão de modo independente. Isto significa que é possível 
estabelecer não só o desenvolvimento adquirido até o presente momento e seus processos de 
apropriação, mas também é possível identificar os processos que ainda estão ocorrendo no 
percurso de seu desenvolvimento. 

No contexto educacional o educador assume um papel fundamental no processo de 
aprendizagem e desenvolvimento infantil, cabendo a ele funções como, orientar e estimular o 
brincar, sendo ele organizador do espaço no qual a criança está inserida, assim como o 
responsável por conduzir a manipulação dos objetos e também a figura central que 
desenvolverá a ação pedagógica intencional. 

Com base nesses pressupostos, este trabalho, realizado em uma instituição de Educação 
infantil com crianças de 3 a 5 anos, buscou identificar a analisar a concepção que crianças e 
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professores têm sobre o brincar, quais os espaços destinados à aprendizagem, assim como, a 
organização destes para as crianças. 

 
A concepção do brincar e os espaços destinados à aprendizagem 

 
O espaço onde ocorre o brincar, concebido na teoria Histórico-Cultural, como mediador 

importante nas aprendizagens infantis, foi considerado nesta pesquisa de modo a compreender 
o uso que se faz dele, assim como a forma que está organizado para a realização das 
brincadeiras. 

As turmas e a rotina escolar, nesta unidade, eram organizadas na forma de rodízio, no 
qual cada turma permanecia em determinados espaços por um período de tempo, revezando 
posteriormente com as demais. Assim, ora em salas internas para realizar, de modo geral, 
atividades gráficas, ora em outros momentos em áreas externas, sendo elas: parque, tanque de 
areia, quiosque e casinha. 

Verificou-se, junto às crianças, os lugares que consideravam como propícios para o 
brincar no interior da instituição. A grande maioria das crianças citou os espaços externos 
como os lugares onde mais gostavam de passar tempo e realizar a maior parte de suas 
brincadeiras.  

Entre os espaços que não consideravam próprios para brincar as crianças citaram a 
árvore, o refeitório, o mato e a sala que às vezes frequentavam. 

 
 
Pesquisadora (P): Onde não pode brincar? 
 
“Hum... fora da areia. Na sala quando a gente tá fazendo atividade.” (Gabriela2, 5 
anos) 
 
“Na sala. Porque lá tem que aprender.” (Carolina, 5 anos) 
 
“Não é pra brincar ali... [mato] (P) E na sala de aula pode brincar? Não, é hora de 
aprender!” (Bia, 5 anos) 
 
“Na sala. Porque lá tem que prestar atenção porque a professora tá falando pra fazer 
as coisas.” (Lívia, 5 anos) 
 
“Lá dentro da sala de aula”. (P) Por que não pode brincar lá? Porque senão as 
crianças ficam de castigo.” (Otávio, 5 anos) 
 

 
 

                                                           
2 Todos os nomes apresentados neste texto são fictícios, de modo a preservar a identidade e privacidade dos 
participantes. 
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Esse cenário mostra indícios da escolarização infantil, uma vez que a sala de aula é vista 
como um espaço rígido, onde se está para aprender conteúdos e realizar atividades gráficas. 
Durante o tempo em que permaneciam no interior da sala, as professoras, conforme as 
observações realizadas, buscavam desenvolver alguma atividade gráfica, deixando que as 
brincadeiras fossem efetuadas na parte externa, prática que, possivelmente, contribuía para 
que a maioria das crianças considerasse apenas a área externa como espaço para brincar. 

Sobre a concepção de brincar, as professoras reconhecem a importância desta atividade na 
infância, sendo por elas considerada como uma atividade lúdica e importante para promover a 
socialização, a aprendizagem, o desenvolvimento, a criatividade, entre outros aspectos. 
Porém, embora acreditem na relevância do brincar, algumas professoras desvinculam essa 
atividade da “parte pedagógica” de suas ações. Conforme vemos nas seguintes falas: 

 

Pesquisadora (P): Onde você desenvolve as brincadeiras com as crianças? 
 
“Geralmente nas áreas livres né? É, porque na sala de aula é mais difícil brincar, né? 
Na sala de aula é mais atividade específica, né?” (Professora Fátima, 3ª etapa) 
 
“A maior parte é na área externa. Só que na sala também, só que na sala o tempo é 
menor porque eu aproveito mais pra parte pedagógica. Na sala eu brinco, às vezes, 
com eles. Brinco de forca, de bingo, sei lá. Mas não, né? Senão você perde... são poucos 
momentos em sala.” (Professora Helena, 5 ª etapa) 

 
A relação com os espaços mostrou-se determinante no tipo de atividade a ser 

desenvolvida em cada um deles. Neste sentido, a área externa, sem dúvida, é o espaço onde o 
brincar ocorre mais frequentemente, talvez pela relação que tem com os brinquedos lá 
existentes e maior possibilidade de as crianças elaborarem suas próprias brincadeiras. Na sala 
de aula, algumas brincadeiras até podiam acontecer, porém as professoras tinham preferências 
para desenvolver atividades gráficas, em papel.  

Da mesma forma que um espaço pensado e elaborado intencionalmente para a 
realização do brincar pode potencializar as aprendizagens ali adquiridas, Sitta (2008) discute 
que, conforme sua organização, o espaço também pode influenciar de forma negativa nas 
atividades de brincadeira, uma vez que a falta de brinquedos, de objetos, iluminação 
inadequada, tamanho restrito, tempo de uso, entre outros aspectos, podem limitar possíveis 
aprendizagens.  

 
Considerações finais 

 
Na busca por verificar os fatores que devem ser considerados na mediação das 

professoras da Educação Infantil, identificou-se que as atividades desenvolvidas, a disposição 
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dos espaços e objetos, o tempo e o sentido das propostas de atividades são elementos 
relevantes para uma mediação mais efetiva.  

Conforme visto, o espaço é um fator que proporciona o desenvolvimento infantil, sendo 
o professor responsável pela ação intencional de sua organização para maior aprendizagem. 
Esse elemento, por vezes, desconsiderado na prática das professoras, constitui-se um 
mediador significativo, que pode criar meios para novas aprendizagens da criança.  

Neste sentido, o espaço, como aspecto mediador, pode passar desapercebido pelas 
professoras quando desvinculado da atividade que será desenvolvida e isolado de um objetivo 
para a criança. Assim, escolas de Educação Infantil e seus professores devem criar nesses 
espaços motivos e necessidades que impulsionem as crianças a realizarem atividades que 
promovam aprendizagens de qualidade. A partir desse pressuposto ressalta-se a importância 
de tais profissionais pensarem e organizarem o espaço intencionalmente, de modo a propiciar 
às crianças estímulos para a realização de suas brincadeiras. 
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PRÁTICAS DE LEITURA-FRUIÇÃO: DISCURSOS, ENUNCIADOS E 
DIÁLOGOS 

Fabiana Bigaton Tonin1 
 
Conforme atestam as políticas públicas, a perspectiva acadêmica e o senso comum, a 

escola consolidou sua posição de instituição autorizada no que diz respeito à sistematização 
de práticas de leitura e escrita, desempenhando o papel daquela que determina “o que é bom e 
deve ser lido.” Parece haver se naturalizado uma percepção de qualidade inquestionável 
quanto às leituras, sobretudo literárias, propostas aos alunos. Soa frutífero, portanto, o 
questionamento acerca das práticas de leitura propostas pela escola. 

À luz dessa perspectiva, como analisar as escolhas literárias feitas pelos alunos quando 
convidados a alçar voos próprios, além (e apesar) dos cânones escolares? Que discursos 
permeiam as escolhas escolares e embasam as escolhas dos alunos, quando lhes é dada a 
oportunidade de decidir quais serão suas leituras? Há influência da escola? Os pais e amigos 
são decisivos nessas escolhas? Há presença ostensiva do mercado? 

A partir de meu projeto de doutorado, proponho estudar práticas de leitura-fruição por 
meio da análise de leituras voluntárias dos alunos do ensino Fundamental II. Aqui, pretendo 
refletir sobre as escolhas a partir de conceitos bakhtinianos. No colégio em que trabalho, os 
alunos são convidados, a cada bimestre, a escolher um livro (de qualquer gênero e assunto) e 
apresentar essa leitura aos colegas. As apresentações já contemplaram confecção de maquetes, 
mosaicos, esculturas, além de cartazes, desenhos, gravuras. No segundo bimestre de 2013 
(maio/junho), os alunos fizeram uma breve exposição oral sobre suas escolhas. 

Parece-nos preponderante a importância da escola como instituição que indica obras ditas 
importantes para a formação cultural do aluno. Entretanto, há que se questionar os discursos 
que permeiam tal prática, bem como pensar estratégias que possam enriquecer e alterar 
positivamente as atividades escolares. Como bem sinaliza Abreu (2006), não há um consenso 
no que diz respeito ao gosto literário: listas várias, de veículos de imprensa diversos, 
comprovam-no. Todavia, nem sempre há espaço para o exercício da divergência e do debate 
na escola, enquanto mesmo entre especialistas há dissonâncias, ressalta a autora.  

Nas escolhas dos alunos, chama atenção o caráter de ruptura em relação ao cânone 
escolar e uma presença maciça das influências do mercado: há grande número de livros 
considerados “infantojuvenis”, produzidos especialmente para essa faixa etária. Deve-se 
também atentar para a influência dos colegas – o que levaria a pensar na importância das 
comunidades de leitores que extrapolam o espaço escolar. Seria a escola de fato tão influente 
no gosto literário dos alunos? 

Segundo uma perspectiva bakhtiniana mais discursiva: a palavra existe como 
depositária e plena das ideologias que circulam e que são construídas, de modo dinâmico, 
pelas interações sociais. Sendo assim, como analisar a lista de leitura dos alunos, 
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compreendendo que, em suas escolhas, há direito à palavra, à enunciação? O que essa “voz 
dos alunos” nos diz sobre ideologias que circulam na sociedade, seja sobre escola, seja sobre 
mercado, seja sobre cultura e lazer? 

Para melhor entender essas palavras e seu poder de reverberação, é fundamental ter 
atenção à importância do interlocutor: 

 
[…] toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato de 
que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém. Ela 
constitui justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte. Toda 
palavra serve de expressão de um em relação ao outro, isto é, em última 
análise, em relação à coletividade. A palavra é uma espécie de ponte entre 
mim e os outros. Se ela se apoia sobre mim numa extremidade, na outra 
apoia-se sobre o meu interlocutor. A palavra é o território comum do locutor 
e do interlocutor. (Bakhtin, 2009, 117) 

 
Cada enunciação é ressonância ideológica e traz em si o que se disse antes e vai 

direcionar também o que se dirá a seguir (Bakhtin, 2003). Uma enunciação prolonga e carrega 
em si outras enunciações que a precederam: trava polêmica, traz reações, abre caminho para 
novas compreensões (novas enunciações) – ou seja, uma contínua espiral em que círculos 
concêntricos (as enunciações anteriores) reverberam e se estendem em novos movimentos: 

 
Toda compreensão da fala viva, do enunciado é de natureza ativamente 
responsiva (embora o grau desse ativismo seja bastante diverso); toda 
compreensão é prenhe de resposta, e nessa ou naquela forma a gera 
obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante. (Bakhtin, 2003, 271) 

 
A partir dessas considerações e de alguns dados, questiono: que enunciados estão em 

jogo quando os alunos são chamados a escolher suas leituras? Como concretizam suas 
preferências? Como respondem aos discursos da escola, legitimadora e “senhora” dos 
referenciais? Além disso, caberia questionar que discursos orientam e legitimam certas 
leituras na escola em detrimento de outras. E ainda: que enunciados nos formam, a nós, 
professores, e nos levam a perpetuar as “defesas” dos cânones de leitura?2  

Numa análise inicial, nota-se que os alunos realmente reagem (no sentido bakhtiniano) 
aos discursos escolares. Se suas escolhas expressam a ruptura e a negação à ideia de que o 
“cânone escolar” (leituras cobradas em sala de aula) possa oferecer qualquer oportunidade de 
prazer, alguns alunos expressam interessantes parâmetros de “qualidade” do texto literário ao 
buscar obras que tragam intrigas ou personagens razoavelmente complexas – ainda que 

                                                           
2 Mais do que responder a essas perguntas, esse breve texto propõe questões que, posteriormente, serão 
fundamentais para o desenvolvimento de meu projeto de doutorado. A brevidade do presente artigo não permite 
responder de modo mais extenso e aprofundado a todos esses questionamentos. 
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prefiram obras com linguagem não tão “elaborada”, segundo o parâmetro de muitos 
professores e instituições.3 

Segundo Lajolo (2007, 11-2), o professor, por vezes, não sabe o que fazer com o texto 
literário em sala de aula, numa “precariedade (...) [que] costuma ser resumida nos clichês e 
preconceitos que afloram quando vêm à baila temas que relacionam jovem, leitura, professor, 
escola, literatura e similares.” É ainda a autora que sugere outras razões de insucessos 
motivadores de tais respostas dos alunos em suas escolhas tão pouco “ortodoxas” aos olhos da 
escola: 

 
O problema é que os rituais de iniciação propostos aos neófitos não parecem 
agradar: o texto literário, objeto do zelo e do culto, razão de ser do templo, é 
objeto de um nem sempre discreto, mas sempre incômodo, desinteresse e 
enfado dos fiéis – infidelíssimos, aliás – que não pediram para ali estar. 
Talvez pelo desencontro de expectativas que a linguagem pela qual se 
costuma falar do ensino de literatura desfile o amargor e o desencanto de 
prestação de contas, deveres, tarefas e obrigações. (Lajolo, 2007, 11-2) 

 
Nessa batalha entre o gosto pessoal e a insistente negação do aluno em relação às 

escolhas escolares, a proposta de convidar os alunos a trazer suas leituras para a sala de aula 
propicia atividades “libertadoras”: incitados a fazer escolhas próprias, os mesmos alunos 
devem expor os temas e a linguagem dos livros escolhidos, apresentação um pouco mais 
descontraída e lúdica do livro, sem o peso da obrigação e sem as amarras da avaliação 
institucional que, normalmente, mina o gosto pela leitura. Mas nem tudo é tão simples; não é 
fácil harmonizar discursos tão dissonantes e interesses tão divergentes – embora o diálogo 
entre tais nuanças seja rico e possa conduzir a mudanças de atitudes e de perspectivas, tanto 
do professor quanto de seus alunos. 

Nessa teia de enunciados e interesses, têm-se, de um lado, professores e a “necessidade” 
de certos encaminhamentos de leituras, visando à garantia de habilidades e competências 
escolares predeterminadas, que, por vezes, parecem possíveis apenas por meio de algumas 
obras ditas canônicas.4 De outro, os alunos e seus interesses ávidos de questionamentos e 
rupturas em relação à escola. Neste interstício, surge também um discurso mercadológico. 
Dentre os livros escolhidos, em vários se destaca a influência do mercado de consumo 
dedicado aos jovens, estimulados pela TV, internet, cinema, que incentivam e convidam os 
jovens a textos diferentes daqueles propostos pela rotina escolar. 

Ao exercitar sua “liberdade”, os alunos são enredados por outras teias – talvez mais 
tênues, mas não menos ideológicas ou persuasivas. Se o discurso escolar dos “clássicos” e de 

                                                           
3 Mais uma vez, como destaca Abreu (2006), vale lembrar que os parâmetros do que é qualidade, o que é visto 
como “recomendável” no campo da literatura é relativo e sofre variações, conforme os contextos sociais e 
culturais analisados. 
4 Atente-se, por exemplo, às cobranças de provas como o ENEM ou certos exames de vestibular que exigem e 
cobram o conhecimento de obras tidas como fundadoras e fundamentais da literatura brasileira. 
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sua validade quase sagrada não mais convence, o mercado (amparado por amigos que leram 
livros amplamente comercializados) conduz escolhas de obras desconhecidas da escola: 
dentro dos portões dessa instituição, costuma-se questionar ou negar o valor de tais textos. 

Esse exercício de leitura-fruição, assim constituído, mostra-se, também, como mais uma 
prática de escolarização da literatura. Note-se, então, que o prazer mudou de categoria, uma 
vez que adentrou o ambiente da escola e ocupa tempo e espaço da instituição: a satisfação em 
expor uma história favorita ou empolgar-se frente ao livro recém-descoberto traz também o 
desafio de continuar olhando de modo renovado (e prazeroso) para aquele livro escolhido, 
agora contaminado pelas práticas escolarizadas. 

A abertura da escola para as leituras dos alunos permite diversificar e ampliar o 
repertório linguístico e cultural dos alunos – e não implica o esquecimento do cânone ou seu 
desprezo. Expressões tão diversificadas na escolha dos alunos que questionam e negam a 
validade cânone literário escolar e de sua qualidade intrínseca, percebemos como se faz 
necessário o exame mais cauteloso desse exercício: criticam-se, em suma, as escolhas da 
escola. Cabe a nós, professores, ver aí uma oportunidade de abertura e enriquecimento das 
práticas de leitura permeadas e impulsionadas pela escola. 
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INTERCULTURALIDADE E EDUCAÇÃO RIBEIRINHA: O ENSINAR E O 
APRENDER ÀS MARGENS DOS RIOS E LAGOS AMAZÔNICOS 

Fabiana de Freitas Pinto1 
Claudio Gomes da Victoria2 

 
Fruto do diálogo iniciado em duas dissertações de Mestrado já concluídas, que guiaram-

se no objetivo de pesquisar realidades escolares diferenciadas (indígena e ribeirinha), o 
presente trabalho busca construir reflexões e perspectivas, a partir de conceitos da realidade 
educacional ribeirinha para que possamos perceber o quanto a interculturalidade tem se 
mostrado um princípio fundamental nos processos de ensino e aprendizagem que se 
pretendem democráticos, emancipatórios e legitimadores de igualdades de condições na 
escola e nos diversos (e longínquos) espaços sociais existentes que se caracterizam pela 
promoção do encontro entre as mais diferentes culturas.  

 
Interculturalidade: o desafio da aproximação 

 
O contexto educacional brasileiro tem se ressignificado diante do desafio da diversidade 

cultural. Um circuito de reflexões sobre a temática tem “tomado conta” dos debates, das 
pesquisas e dos seminários promovidos pelo país, não obstante, as escolas têm sido chamadas 
a repensarem seu papel socializador de experiências, a construir conhecimentos e a promover 
o encontro dos diversos coletivos existentes em seus espaços. A valorização da diversidade e 
a compreensão da coexistência de grupos culturais em convivência num mesmo ambiente já 
não bastam para afirmação de uma prática verdadeiramente intercultural. É necessário 
avançarmos em direção a uma concepção de realidade mais abrangente onde “cada grupo 
social pode e deve construir propostas de formação de acordo com suas necessidades sociais, 
políticas e culturais, respeitando as outras e a sua própria” (REPETTO, 2008, p. 48). 

A respeito do que temos acompanhado nos escritos acadêmicos e na própria prática 
cotidiana enquanto educadores vimos que os espaços escolares, mesmo que de forma tênue, 
vem rompendo com as relações de discriminação e de preconceito e, assumindo uma prática 
de convivência pautada no respeito entre os mais diferentes sujeitos e no reconhecimento de 
que suas diferenças são um verdadeiro valor na construção da escola e da sociedade que 
almejamos. Esse contexto só se torna visível quando há a consciência de que: 

 
Recuperar o papel das culturas no processo educacional, tanto em nível 
pessoal como coletivo, implica reconhecer a interação entre diferentes 
modos de ser humano, que se desenvolvem como forças em tensão. Tais 
campos de força, intensamente conflitantes, podem estabelecer formas 
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criativas de interação entre culturas diversas, possibilitando a reinvenção da 
existência humana. [...]. É necessário também ampliar a visão de educação 
intercultural, que não é apenas restrita à convivência numa escola entre 
sujeitos de etnias diversas. Na escola coexistem sempre diversas culturas - 
de acordo com o pertencimento da pessoa a diferentes grupos que se 
identificam conforme as gerações [...] (SOUZA E FLEURI, 2003, p. 70).  

 
Associando a experiência vivida pelo e com os professores ribeirinhos percebemos o 

quanto tem sido importante o investimento na direção de uma prática mais pluralizada: a 
coletividade, o diálogo e a interatividade no complexo exercício da reafirmação das 
identidades configuram-se como aspectos indispensáveis às vivências escolares e sociais, 
sejam elas ribeirinhas ou não como veremos na continuidade dessa discussão. 

 
Interculturalidade e Educação Ribeirinha: sua relação com a escola, os (as) professores 
(as) e os (as) alunos (as) 

 
Entrar no universo que compõe a cultura amazônica é sem dúvidas uma jornada que nos 

remete ao encontro de múltiplos significados, vivências e construções sociais peculiares, 
dinamizada pela interação com a natureza.  

O rio apresenta-se como o condutor do cotidiano, com caminhos incertos nos encontros 
e desencontros com a humanidade presente às suas margens. A partir desse elemento, a água, 
é que nascem as comunidades ribeirinhas da Amazônia, com sua heterogeneidade, 
multiplicidade e particularidade. [...] “o homem e o rio são os dois mais ativos agentes da 
geografia humana na Amazônia. O rio enchendo a vida do homem de motivações 
psicológicas, o rio imprimindo à sociedade rumos e tendências, criando tipos característicos 
na vida regional” (TOCANTINS, 1988, p. 233). 

Nos caminhos dos rios da Amazônia, encontramos inúmeros “personagens” que, na 
dança do cotidiano, inscrevem suas histórias, trajetórias e nos revelam as múltiplas faces da 
expressão cultural vivenciada neste espaço chamado comunidade ribeirinha. 

 
As comunidades ribeirinhas que habitam as margens dos rios e seus 
tributários na região, agentes de direitos sociais, possuem modos de vida 
distintos das sociedades urbanas, visto que vivem sob a influência mútua dos 
ciclos da natureza, contrariando a lógica de acumulação, caracterizando uma 
organização sócio-econômica particular que visa a manutenção e reprodução 
dos grupos familiares que se articulam com outras dimensões da vida em 
comunidade (CHAVES e SILVA, 2007, p. 10). 

 
São diferenças no modo de ser e viver, em uma realidade marcada pela dimensão do 

viver em comunidade, onde se constroem laços e traços próprios de convívio com o meio. E a 
escola que nasce nessa realidade não escapa de viver as particularidades desse cotidiano, na 
medida em que constrói, a partir daí, um jeito diferente de se fazer educação, materializando-
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se naquilo que, para Souza (2005), constitui-se no “Currículo das águas”. Um currículo que 
envolve “cultura, dinamismo, relações sociais, descobertas, desafios, interação com meio 
ambiente (água, terra, floresta, saberes) e relações de produção”. (p.173).  

Trazemos também a compreensão de que uma escola ribeirinha é, dentro da realidade 
amazônica, uma escola que nasce e se desenvolve à beira dos rios e lagos que, por sua vez, 
comandam o cotidiano de homens e mulheres, que pautam suas vivências culturais e sociais, 
principalmente na relação com o rio. Ou seja, o dia-a-dia dessas comunidades e, 
consequentemente, dessas escolas, se guia por essa relação direta e imbricada com o rio, 
sendo a imagem deste “associada à alimentação, ao transporte, ao lazer, à higiene, ao trabalho 
e às condições naturais e de vida” (OLIVEIRA; MOTA NETO, 2004, p. 59). 

Diante de uma cultura que, frequentemente, não é valorizada e é até mesmo pouco 
estudada, o currículo das escolas ribeirinhas necessita contemplar elementos de 
compreensão dessa realidade por elas vivida, do mesmo modo que, diante dos limites e 
desafios de se fazer educação no meio ribeirinho, os professores que lá atuam necessitam 
assumir o compromisso de construir conhecimentos que contribuam para a emancipação, 
para maior autonomia, para a aceitação e valorização das diferenças, no sentido de 
possibilitar ao outro o direito de viver sua identidade, livre de exclusões e discriminações, 
assim como também o direito de ter iguais condições de acesso aos bens de consumo. 
Compreende-se, dessa maneira, que “a educação no meio rural deve ser considerada uma 
prática social extremamente comprometida com os processos fundamentais que permeiam 
a dimensão societal rural, quer sejam inerentes à dimensão produtiva, política ou de 
transformação social” (ARAÚJO, 2004, p. 25). 

 
Considerações finais 

 
Pensar os desafios da educação no contexto amazônico, seja especificamente a educação 

indígena ou a ribeirinha com suas similaridades e diferenças, é pensar na possibilidade de 
vislumbrar no horizonte novas formas e novas possibilidades de se fazer educação. Uma 
educação que na perspectiva intercultural valoriza o diálogo entre as diferentes formas de 
conceber o mundo, como elemento norteador da consolidação de uma proposta educacional 
que volta o seu olhar para o ser humano. 

Enxergar o “rebojo” da vida se passando no dia a dia das escolas ribeirinhas, é 
compreender o movimento singular da invenção cotidiana dos processos de vivência 
pedagógica, cultural e social, que aos primeiros olhares pode nos parecer repetitiva, mas, que 
na verdade se inunda de significados complexos e múltiplos na trama diária da sobrevivência. 

Avançar sobre as águas profundas desse universo educacional significa também assumir 
o compromisso de seguir adiante na discussão em torno dos significados dessa escola, seja 
para o desenvolvimento da comunidade, seja na formação dos sujeitos que atuam no seu 
cotidiano. 
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COM LEITURA SUPERFICIAL NÃO SE FAZ “DIREITO”: A INCAPACIDADE 
DOS GRADUANDOS DO CURSO DE DIREITO EM ULTRAPASSAR AS 

MARGENS DA LEITURA FUNCIONAL E UTILITARISTA 

Fabiana de Moura Cabral Malta1  
Edna Cristina do Prado2 

 
O analfabetismo funcional e as marcas neoliberais das instituições de ensino superior 
privadas 

 
Graduandos do curso de Direito, em princípio, subentendem-se plenamente 

alfabetizados? Engano! Dentro de um panorama real, vislumbra-se ser esta a situação ideal, 
porém, pouco provável de ser alcançada, haja vista a maioria dos graduandos ser 
precariamente escolarizada e pouco estimulada pelos docentes em reverter essa situação.  

Segundo os dados do Indicador de Alfabetismo Funcional – Inaf (2011), divulgados 
pelo Instituto Paulo Montenegro e Ação Educativa, 38% dos estudantes universitários do país 
não dominam as habilidades básica de leitura e escrita.  

Entre esses estudantes incluem-se os graduandos em direito que se mostram, na maioria 
das instituições particulares pesquisadas, incapazes de ler e escrever, de interpretar textos 
simples. Os “homens da lei”limitam-se à leitura superficial da legislação e de fragmentos 
fotocopiados de doutrinas e manuais jurídicos. 

Somada a essa incapacidade discente, merece destaque o pouco estímulo dos docentes 
universitários para práticas de leitura e interpretação mais elaboradas. Entre os estudantes dos 
9º e 10º períodos ouvidos na pesquisa, mais de 90% afirmam não terem tido indicações de 
leituras de livros ao longo dos cinco anos de curso. Neste contexto, como fazer direito? 

Uma educação de boa qualidade, para todo cidadão, é objetivo de uma nação que busca 
ser democrática, pois como já dizia Freire (2000 p. 67) “Se a educação sozinha, não 
transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda”.  

Embora os problemas seculares da educação brasileira atinjam todos os seus níveis e 
modalidades, espera-se que as lacunas acumuladas ao longo da educação básica sejam 
preenchidas no ensino superior quando os graduandos alcançariam uma formação acadêmico-
profissional de boa qualidade. Mas, não é bem assim que tem acontecido.... 

O universitário de hoje reflete o aluno da educação básica de ontem, que, sem 
conhecimentos básicos e escolarização precária, não desenvolve interesse pelos estudos, 
buscando absorver o mínimo de informação que lhe parece pertinente e que lhe traga algum 
benefício imediato. 
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É inquestionável que o acesso ao ensino superior aumentou nas últimas décadas, 
entretanto, o grande número de matrículas nas Instituições de Ensino Superior – IES não 
corresponde ao acesso à educação de boa qualidade e aos ideais de universidade preconizados 
desde sua criação: 

 
A expansão da educação superior não teve apenas um sentido de ampliação 
geográfica, mas também um sentido de ampliação social, movimento por 
meio do qual foram incorporados setores sociais, antes excluídos desse grau 
de formação. A classe média baixa e os trabalhadores foram atraídos, 
sobretudo, pelas instituições privadas que passaram a lhes oferecer cursos 
mais breves, mais baratos e, em tese, mais afinados com a sua destinação 
profissional. (INEP, 2006 p. 16)  

 
A má formação escolar; o descrédito em relação à educação enquanto possibilidade de 

ascensão social; a falta de vagas na universidade pública; a ausência de políticas voltadas à 
permanência dos poucos alunos carentes em universidade gratuita e, como consequência dos 
anteriores, a expansão desenfreada das IES privadas, correspondem há alguns dos fatores 
responsáveis pelo novo perfil de universitário.  

A IES privada é a principal porta de entrada do ensino superior, bem como o caminho 
mais rápido e fácil na busca pelo “diploma”. Ao pagar por sua formação, o aluno assume o 
também papel de consumidor, reconhecendo, já nas primeiras semanas de aula o poder de 
abrangência de sua mensalidade, é a instauração do “quase-mercado” educacional, como 
demonstra Dias Sobrinho (2003, p. 100): 

 
No “quase-mercado” educacional, a educação e os conhecimentos tendem a 
ser uma “quase-mercadoria” para uso do indivíduo e dos grupos de clientes 
ou consumidores que a podem possuir. A formação plena do ser humano 
tende a se reduzir, na educação superior instrumentalizada para o mercado, 
ao sucesso individual, especialmente à capacitação para empregos, quer estes 
existam ou não.  

 
Corroborando a ideia da explícita conformação da universidade aos ditames neoliberais, 

Santos (2005, p.25) afirma: 
 

[...] com a transformação da universidade num serviço a que se tem acesso, 
não por via da cidadania, mas por via do consumo e, portanto, mediante 
pagamento, o direito à educação sofreu uma erosão radical. A eliminação da 
gratuidade do ensino universitário e a substituição de bolsas de estudo por 
empréstimos foram os instrumentos da transformação dos estudantes de 
cidadãos em consumidores.  

 
Neste novo “negócio”, a docência também sofre profundas alterações. O “professor 

prestador de serviço”, por vezes também originário de uma formação escolar precária que, 
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aliada à ausência de saberes didático-metodológicos, contribui para o pensamento equivocado 
do aluno sobre a aquisição, a qualquer preço, do diploma universitário, ainda que este não 
corresponda à verdadeira formação intelectual.  

 
Da “leitura da lei” à “leitura marginal” 

 
Leite (2010) afirma que o curso de Direito, de forma geral, é um dos poucos cursos 

superiores que não acompanhou as mudanças sociais e as novas exigências do mundo do 
trabalho. Para o autor, os cursos continuam com a mesma estrutura há séculos, atualizando 
apenas a legislação e a jurisprudência. 

 Tal posicionamento é corroborado por Muraro (2010 p. 2):  
 

O curso de Direito vem se debatendo em meio a uma crise didático-
pedagógica. Pode-se dizer que a maioria dos professores de Direito sempre 
encararam com naturalidade a evidência de que ensinam através da simples 
transmissão dos conteúdos que aprenderam, sem ter, de fato, uma formação 
específica para ensinar. A compreensão didática no ensino jurídico, em que 
pesem as exceções, ainda se vincula à mesma metodologia da época da 
criação do curso. Em boa parte, os professores não possuem nenhuma 
preparação didático-pedagógica e se restringem, em sala de aula, a expor o 
ponto do dia e a comentar os artigos dos códigos, adotando, quando muito, 
um ou mais livros-base, que serviriam para a elaboração de questões de 
prova. 

 
Neste cenário, a leitura vem sendo relegada a um segundo plano. Sua ausência tem 

contribuído para a má formação profissional, cidadã e humana dos “homens da lei”. É 
inegável que aqueles “que podem ler os textos, não os leem de maneira semelhante e a 
distância é grande entre os letrados de talento e os leitores menos hábeis” (CHARTIER, 1991 
p. 5). Mas é justamente por isto que o estímulo à leitura de gêneros textuais diversificados 
deve ser uma constante entre os universitários. A “leitura obrigação” tem afastado o ser 
humano de sua sensibilidade estético-linguística, tal qual alerta Penac (1998).  

A oratória, a retórica, a hermenêutica são características indispensáveis ao operador do 
direito, mas como desenvolvê-las sem práticas leitoras? Como afirma Marcuschi (1996 p. 74) 
“a compreensão textual se dá em boa medida [...] como uma atividade de construção de 
sentido em que compreender é mais do que extrair informações do texto: é uma atividade de 
produção de sentidos”.  

Como trabalhar tais aspectos em salas numerosas, com inúmeros alunos enfileirados, 
ávidos por uma educação fast food, caracterizada por resumos e esquemas, fotocópias de 
fragmentos de livros, cópias de slides de aula, dicas de concurso? Como ultrapassar as largas 
margens de um rio tortuoso, de águas profundas e violentas? Aprender é um fenômeno 
complexo, rico e, por vezes, perturbador, assim como será o cotidiano do operador do direito.  
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Enfim, em qualquer tipo de cobrança aos bacharelandos na busca pela sensibilidade e 
capacidade leitora de um Castro Alves, José de Alencar, Lygia Fagundes Telles, Monteiro 
Lobato ou de Oswald de Andrade, espera-se que este artigo possa contribuir para que, assim 
como esses importantes nomes da literatura brasileira de formação acadêmica jurídica, nossos 
futuros “homens da lei” possam ousar, possam se tornar “leitores marginais” e, com a 
mediação de seus professores, sejam capazes de ultrapassar as espessas margens da letra fria 
da lei e, quem sabe num futuro próximo, de superar a pequenez do pensamento ainda presente 
na sociedade brasileira de que certas profissões são melhores do que outras e de que a frieza 
da “palavra-lei” não pode ser acalentada com o calor da “palavra-marginal” como bem traduz 
o poema Classe Média, do escritor alagoano-recifense, Geraldino Brasil: 

 
Um médico. 

Ótimo na família 
 

Um executivo. 
Ótimo 

 
Um engenheiro. 
Um arquiteto. 

Um magistrado. 
Ótimo 

 
Um poeta. 

Melhor na família dos outros 
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