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ANTONOMÁSIAS NO TEXTO DE BIOGRAFIAS: DA FIGURA DE SINTAXE 
À POSIÇÃO IDEOLÓGICA 

Fabiano Ormaneze1 
 
Os livros de gramática apresentam a figura sintática “antonomásia” como uma 

estratégia para substituir termos já citados, impedindo, assim, a repetição que quebra a 
harmonia, demonstra pobreza vocabular e prejudica a sonoridade. Essa finalidade está 
presente no verbete do dicionário Houaiss (2001): 

  
Variedade de metonímia que consiste em substituir um nome de objeto, 
entidade, pessoa etc., por outra denominação, que pode ser um nome comum 
[...], um gentílico, um adjetivo etc., que seja sugestivo, explicativo, 
laudatório, eufêmico, irônico ou pejorativo e que caracterize uma qualidade 
universal ou conhecida do possuidor.  

 
No entanto, essa visão não é unânime, conforme demonstra Lima (2012). Bechara 

(1982, p. 74), por exemplo, embora não chegue a citar o nome da figura, assim a aborda: 
 

Os personagens históricos, artísticos e literários pagam o tributo de sua fama 
com o desgaste do valor individualizante do seu nome próprio, que, por isso, 
passa a comum. Por esta maneira é que aprendemos a ver no Judas não só o 
nome de um dos 12 apóstolos, aquele que traiu Jesus; é também a 
encarnação mesma do traidor, do amigo falso, em expressões do tipo: Fulano 
é um judas.  

 
Para Bechara, portanto, o fenômeno é analisado como próximo à estruturação de uma 

metáfora. Ao dizer que “Fulano é um judas”, o nome próprio está no lugar de “traidor” por 
analogia.  

Embora a metáfora e a metonímia não se confundam, enquanto alguns autores associam 
a antonomásia à primeira, outros preferem ligá-la à segunda, em razão de uma proximidade 
por alguma característica entre os substantivos próprios e os comuns. É o caso das menções 
ao escultor Antônio Francisco Lisboa chamado “Aleijadinho”, em função de suas marcas 
físicas. A associação da antonomásia à metonímia é antiga e, portanto, historicamente 
constituinte, conforme Lima (2012), que analisou gramáticas desde o século 16. 

Por fim, alguns autores preferem abordar a antonomásia como derivação da perífrase. 
Faraco e Moura (1997, p. 235) dizem que a “perífrase é a substituição de um nome comum ou 
próprio por uma expressão que o caracterize”. Esses autores dizem que “existe também um 
tipo especial de perífrase que se refere somente a pessoas. Tal figura é chamada de 

                                                           
1 Jornalista. Mestre pelo Instituto de Estudos da Linguagem (IEL)/ Laboratório de Estudos Avançados em 
Jornalismo (LabJor), da Unicamp. Professor da PUC-Campinas. Email: ormaneze@yahoo.com.br.  

mailto:ormaneze@yahoo.com.br
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antonomásia e baseia-se nas qualidades ou ações notórias do indivíduo” (FARACO & 
MOURA, 1997, p. 235). Noutra direção, Garcia (1977) explica que a perífrase e a 
antonomásia, apesar da mesma finalidade, encontra diferença ao ser construída. A primeira 
seria formada apenas por uma palavra e a segunda por uma série. Ao chamar Castro Alves de 
“o poeta dos escravos”, ter-se-ia uma antonomásia, não por “Castro Alves” ser um nome 
próprio, mas por “o poeta dos escravos” ter vários vocábulos.  

Embora haja tais diferenças, os autores referem-se sempre à antonomásia como uma 
passagem do nome próprio ao comum. É importante lembrar ainda que, historicamente, o uso 
do recurso transformou expressões em sinônimos, apesar de que, numa visão discursiva, os 
sinônimos não são palavras com sentido próximo, mas formas historicamente constituídas, 
demonstrando ideologia. Ao analisar o processo, Martins (2009, p. 2) diz que “o dicionário é 
de grande valia, visto que ele concentra em seu corpus entradas lexicais já estabilizadas”. A 
autora cita o caso de palavras como “mecenas” e “narciso”, que, “inicialmente eram nomes 
próprios, mas [...] tornaram-se nomes comuns” (2009, p. 2). Essa lexicalização, entretanto, 
nada mais é do que a institucionalização de uma formação ideológica.  

Do ponto de vista da estrutura formal, a antonomásia é um recurso indicado por autores 
como Koch e Elias (2010) como estratégia de referenciação. Ao ser feita a troca de uma 
palavra por outra, estar-se-ia produzindo uma “escolha significativa para representar estados 
de coisas, de modo condizente com a sua proposta de sentido. [...] As formas de referenciação 
são escolhas [...], em função de um querer-dizer” (KOCH & ELIAS, 2010). Ao abordarem 
estratégias de referenciação, as autoras, embora não citem a antonomásia ou perífrase, dizem 
que o uso de expressões nominais ativa “características ou traços do referente que o locutor 
procura ressaltar ou enfatizar segundo suas intenções” (p. 132). Malgrado que essa definição 
faça sentido do ponto de vista redacional, no o faz para a Análise de Discurso (AD), uma vez 
que os sentidos são gerados menos pela “intenção” ou pela “escolha” e mais por uma relação 
ideológica e pela ação do inconsciente sobre a língua(gem). 

O problema que se coloca é que, ao ser considerada uma figura de sintaxe, não se 
aborda o caráter da antonomásia como marca ideológica. Ao considerá-la como uma “forma 
de substituição”, considera-se o sentido preso a uma literalidade quando eles são formados 
“pela” e “na” história. 

  
Do estilo à geração de sentidos 

 
A análise a seguir é recorte de um estudo maior (ORMANEZE, 2013), sobre sentidos 

sobre ciência e cientista na coletânea “Grandes Cientistas Brasileiros”, série publicada como 
suplemento da revista Caros Amigos. Foram 24 biografias (em fascículos mensais, com dois 
textos cada). Para este artigo, compara-se o tratamento dado a cinco cientistas (Johanna 
Döbereiner, agronôma; Graziela Barroso, botânica; Câmara Cascudo, antropólogo; Milton 
Santos, geógrafo) a partir das antonomásias.  

Há uma diferença na forma como cientistas das áreas de Naturais e de Humanas são 
referenciados, quando se fez necessário trocar o nome do biografado por outro termo. O que 
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se percebe é que, embora a necessidade de utilizar outra palavra seja estilística, o 
aparecimento dos termos demonstra sentidos atribuídos a cada área:  

 
a) Outra característica sempre associada a Johanna era o empenho e liderança nos projetos. 

[...] Talvez por esse motivo, a agrônoma tenha participado de diversas organizações, 
ganhando diversos prêmios e homenagens. (p. 27) 

 
b) Marli Pires Morim, ex-aluna de Graziela, conta que a cientista era uma pessoa simples, 

humilde e generosa, porém muito firme. (p. 274) 
 

c) Um dos maiores conhecedores da obra do intelectual, o advogado e professor [Diógenes 
da Cunha Lima] sempre atuou na literatura e publicou inúmeros livros, entre eles Câmara 
Cascudo – Um Brasileiro Feliz. (p. 270) 

 
d) Milton nunca se afiliou a movimentos negros [...]. O intelectual também percebia a 

velocidade como um dos principais agentes destruidores da sociedade.  
 

e) A valorização da cultura popular e as pesquisas sobre a biodiversidade brasileiras estão no 
centro de dois pesquisadores: Câmara Cascudo, um dos principais intelectuais do Brasil; 
Graziela Barroso, conhecida como a primeira dama da botânica no Brasil. (p. 258) 

 
O sentido é sempre uma palavra por outra. Pela transferência, os elementos ganham 

sentido(s). A diferença na referenciação de cientistas da área de Naturais e de Humanas – o 
que traz a memória sobre esses campos – é notado, por exemplo, no recorte E, como 
representativo de uma série de outras aparições: de início, ambos são tratados como 
“pesquisadores”, mas, numa segunda menção, opta-se por “botânica”, que representa a área 
de atuação da cientista, e por “intelectual” (assim como acontece em C e em D, um termo 
genérico, capaz de apresentar dezenas de atividades). Em E, as palavras “intelectual” e 
“botânica” aparecem como apostos, o que, para a gramática, designa “a mesma realidade, mas 
de outra maneira”, conforme relembra Dubbois (1973, p. 44). No entanto, na AD, como as 
palavras não são presas à literalidade e os sentidos fazem-se pelas relações, nunca existe essa 
“mesma realidade”. “De outra maneira” já é suficiente para outro sentido. No recorte, o 
aposto funciona como um mecanismo que permite acessar a representação de cientista: 
Cascudo é o “intelectual”; Graziela tem sua atuação associada a uma área específica, a 
botânica. 

 
Considerações finais 

 
É importante pensar em que memórias essas construções inscrevem-se. No senso 

comum, quando se pensa em cientista da área das Humanas, ele é visualizado, em geral, numa 
biblioteca ou, então, fazendo suas pesquisas em espaços sociais desfavorecidos. Daí constrói-
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se uma associação direta entre a pesquisa e a militância política. Isso também se percebe no 
fato de as biografias de Caros Amigos valorizarem aspectos diferentes para cada grupo. Em 
termos quantitativos, em média, os cientistas da área de Humanas tiveram 50% das páginas de 
suas biografias escritas sobre a trajetória de vida; os cientistas da área de Naturais, cerca de 
30%. No caso dos cientistas da área de Naturais, o foco é “a obra”. 

Resta dizer que, independente da finalidade lexical, o sujeito terá sempre acesso à 
apenas parte do que diz, pois aos sentidos é impossível uma fuga da história que os constitui e 
das relações de poder que se estabelecem nas relações, materializadas pela linguagem.  
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO E ENSINO DE LÍNGUA MATERNA: UM 
OLHAR SOBRE ESCRITAS DE PROFESSORES EM FORMAÇÃO 

Fabíola Silva de Oliveira Vilas Boas1 
 

Para alguns, o já-dito é fechamento de mundo. 
Porque estabelece, delimita, imobiliza. 

No entanto, também se pode pensar que aquilo que se 
diz, uma vez dito, vira coisa no mundo: ganha 

espessura, faz história. 
(Eni Orlandi) 

 
A formação para a docência e os debates sobre a responsabilidade dos cursos de 

licenciatura para o exercício da profissão docente são pautas permanentes nas literaturas 
especializadas do campo da Educação. Estudos como os de Nóvoa (1992) apontam a 
necessidade de uma formação inicial que responda aos desafios impostos pelo novo contexto 
político, econômico e cultural de transformações pelas quais a sociedade tem passado nos 
últimos tempos. Destaco, aqui, as pesquisas sobre formação inicial de professores, as quais 
“têm demonstrado que os cursos de formação, ao desenvolverem um currículo formal com 
conteúdos e atividades de estágio distanciadas da realidade, [...] pouco têm contribuído para 
gestar uma nova identidade profissional” (PIMENTA, 1999, p. 16).  

O espaço-tempo do Estágio Curricular Supervisionado é um momento fundamental na 
formação do professor de Língua Materna, tanto por ser uma das principais atividades 
formativas da graduação quanto por representar a possibilidade, para o futuro professor, de 
apreender a prática à luz da teoria. Assim, pensar sobre a formação inicial implica 
compreender o estágio como uma experiência capaz de tornar o professor em formação um 
agente construtor de sua própria práxis pedagógica (PIMENTA, 1999). 

Como professora formadora do curso de Licenciatura em Letras Vernáculas da UEFS, 
atuando na disciplina Estágio Supervisionado, uma de minhas atividades precípuas nas aulas é 
ouvir os alunos, a fim de compreendê-los e orientá-los nas etapas de planejamento de 
procedimentos pedagógicos, visando à transformação dos conteúdos de ensino de Língua 
Materna em objeto de aprendizagem, durante os estágios de regência, sempre tomando por 
base o fundamento de que a linguagem só funciona para que os sujeitos possam interagir 
socialmente (GERALDI, 2002).  

Foi nesse movimento de escuta que passei a me interessar pelos Portfólios - gênero 
acadêmico produzido ao final do curso, no qual os graduandos narram dificuldades e avanços 
vivenciados nas experiências de início à docência no campo do estágio, sobretudo no que 

                                                           
1 Doutoranda em Educação, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, Bahia. E-mail: 
fabiolasovb@gmail.com. Este texto é um recorte da pesquisa de doutorado em andamento na Faculdade de 
Educação da Universidade Federal da Bahia, sob a orientação da Profa. Dra. Dinéa Maria Sobral Muniz, que 
também contribuiu com esta escrita. 
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concerne ao ensino e à aprendizagem da leitura. Mais do que instrumentos de avaliação, os 
discursos ali postos passaram a ter para mim um valor que Galeano (2003) exprime muito 
bem na linguagem literária:  

 
Quando é verdadeira, quando nasce da necessidade de dizer, a voz humana 
não encontra quem a detenha. Se lhe negam a boca, ela fala pelas mãos, ou 
pelos olhos, ou pelos poros, ou por onde for. Porque todos, todos, temos algo 
a dizer aos outros, alguma coisa, alguma palavra que merece ser celebrada 
ou perdoada. (GALEANO, 2003, p. 23).  

 
Além de serem valiosos instrumentos para aprender sobre quem somos nós, professores, 

e sobre a nossa atuação como educadores, uma vez que favorece a análise do percurso de 
formação, os relatos me permitiram flagrar uma inter-relação das práticas de leitura 
implementadas nos estágios com a história de vida desses sujeitos. Daí deriva uma das 
questões do meu estudo de doutoramento: de que maneira as práticas pedagógicas realizadas 
no decurso do Estágio Curricular Supervisionado de Letras Vernáculas podem ser 
compreendidas, quando confrontadas com os processos de leitura vivenciadas por esses 
professores em outros espaços e tempos de sua vida? 

 
Escritas de si de professores em formação: histórias de leitura em foco 

 
Nóvoa (1992) diz que há informações no campo educacional cujo melhor modo de obtê-

las é por meio da voz do professor, sobretudo as que dizem respeito aos componentes da 
complexa estrutura da prática docente efetivada por eles. Para o autor, “o estilo de vida do 
professor dentro e fora da escola, as suas identidades e culturas ocultas têm impacto sobre os 
modelos de ensino e sobre a prática educativa” (NÓVOA, 1992, p. 72). Identificar, portanto, 
esse sujeito enquanto portador de uma história de vida, de uma visão de mundo e de uma 
práxis que não pode ser entendida apenas no âmbito de conceitos teóricos constitui pontos 
fundamentais no processo de formação.  

As pesquisas baseadas na escuta de vozes dos professores colocam o profissional da 
Educação em todas as suas dimensões, enquanto pessoa, profissional e ator social, na 
centralidade de seu processo de formação e das questões que se formulam em torno deste 
(JOSSO, 2010). As narrativas de professores acerca de suas experiências formativas 
vivenciadas ao longo da vida, no contexto da trajetória de escolarização e/ou da prática 
profissional, configuram-se, segundo Souza (2006), como procedimento de produção de 
dados, subsidiando o estudo da formação e do trabalho docente em diversos aspectos.  

No estudo compreendo as narrativas como produções discursivas e as leio sob o aparato 
teórico da Análise de Discurso de vertente francesa, fundada por M. Pêcheux. Inscrita em um 
quadro que articula o linguístico e o social, a AD teoriza como a linguagem é materializada na 
ideologia e como esta se manifesta na linguagem. O discurso, seu objeto de investigação, não 
é e não deve ser tomado por fala nem por língua enquanto sistema, mas por efeito de sentidos 
entre locutores (PÊCHEUX, 1997). Por encontrar-se no social e envolver aspectos 
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ideológicos que se manifestam nas palavras quando estas são pronunciadas, é que se pode 
compreender, conforme defende Orlandi (2005, p. 22), que “a língua é assim condição de 
possibilidade do discurso”.  

Os primeiros gestos de interpretação sobre as escritas produzidas nos Porfólios de 
quinze alunos que fizeram a disciplina Estágio Supervisionado no semestre 2013.2, na UEFS, 
identificaram duas posições-sujeito (noção que representa no processo discursivo o “lugar” 
em que os sujeitos estão inscritos). Eis um dos relatos, para ilustração: 

 
Foi o meu primeiro dia de regência. Quando cheguei à sala havia poucos 
alunos. Eu me apresentei a eles, falei brevemente sobre a atividade de 
estágio que desenvolveria e perguntei se eles gostavam de ler. Como sempre, 
todos disseram que não! Senti um frio na barriga e pensei: “perdi a aula que 
preparei”. Lembrei que naquela idade também dizia que não gostava de ler. 
Pedi que se colocassem em círculo, ao invés das filas habituais. [...] Iniciei a 
dinâmica. Levei numa caixa de papéis dobrados com palavras diversas 
(alegria, diversão, medo, tédio, amizade etc). Cada aluno retirou um papel e 
todos contaram um pouco de alguma experiência pessoal como leitor que 
tivesse relação com a palavra sorteada. Aos poucos eles foram participando e 
se alguém não se lembrava eu abria espaço para que a turma auxiliasse o 
colega. Foi uma atividade muito boa, na qual os alunos acabaram se dando 
conta de que eles liam sim! Ressaltei a importância de conservar a memória 
leitora, levando essas experiências para as leituras futuras. [...] O texto que 
planejei trabalhar havia ficado para trás. Acho que foi mais importante ouvi-
los, conhecer o repertório leitor da turma, as preferências, coisa que não tive 
na minha época de escola. Eu nunca fui ouvida sobre o que gostaria de ler. 
(Portfólio de A.S., p. 28, grifo nosso).  

 
Nesse entrecruzamento de posições, deparamo-nos com o professor de língua materna 

em formação, revelando o impacto de seu primeiro contato com a sala de aula, seus medos, 
acertos, suas concepções de ensino e aprendizagem da leitura; e também com o aluno que ele 
foi no passado, evocado em um momento de conflito, que é o da primeira inserção no seu 
espaço de trabalho. As duas avaliações de si como leitor - A.S. afirma que também não 
gostava de ler quando era estudante da Educação Básica e que nunca fora ouvida na escola 
sobre suas preferências leitoras - tecem comparações entre os alunos de ontem e de hoje e 
ajudam o futuro professor a (re)pensar sobre a complexidade do fazer pedagógico e os 
procedimentos que deve adotar com vistas a um trabalho profícuo com a linguagem.  

Um interdiscurso presente no acontecimento do dizer é recuperado na narrativa para 
significar a tese de que alunos não gostam de ler, na qual o enunciador ora crê, “... perguntei 
se eles gostavam de ler. Como sempre, todos disseram que não!”, ora não, “Ressaltei a 
importância de conservar a memória leitora, levando essas experiências para as leituras 
futuras” ou “os alunos acabaram se dando conta de que eles liam sim!”. Outras tensões, outros 
já-ditos, outros tantos efeitos de sentido ressoam nas narrativas e ratificam a epígrafe que 
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ilustra este texto: “aquilo que se diz, uma vez dito, vira coisa no mundo: ganha espessura, faz 
história”. 
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LER A SI E AO OUTRO: UMA CONCEPÇÃO DA IDENTIDADE DOCENTE 
COMO ESTÉTICA DE SI1 

Fabrícia Teixeira Borges2 
Juliana Alves Tavares Dias3 

 
Neste trabalho discutimos os processos identitários de professores das várias instâncias 

educacionais. Entendemos que a construção da identidade é dinâmica e constante, envolvendo 
os posicionamentos de si na relação com os grupos a que pertencemos e as atividades que 
desenvolvemos. Portanto, a identidade refere-se a um pertencimento e a uma organização de 
si como forma de se construir a partir das relações dialógicas. A inclusão em um grupo 
determinado, como o de professores, implica no distanciamento de outros, como o de alunos. 
Embora percebamos um movimento dialógico, em que o professor, para se diferenciar do 
aluno, necessita estar incluído na relação com ele, ainda que seja uma relação não presencial. 
É na relação com o aluno que o professor consegue se perceber em sua atividade, regulando 
suas ações e, consequentemente, orientando e negociando seus significados nas trocas 
intersubjetivas.  

Para Bakhtin (2000) toda fala é dirigida ao outro em uma relação do eu-para-mim, do 
outro-para-mim e do eu-para-outro. Em relação ao ser professor, várias nuances se 
apresentam como participante desta construção: o tipo de atividade desenvolvida, a relação 
professor-aluno, a didática e a metodologia em sala de aula e os contextos vivenciados. “Essas 
ações se estabelecem por meio de processos dialógicos, nos quais cada pessoa tem seu fluxo 
de comportamentos continuamente delimitado, recortado e interpretado pelo(s) outro(s) e por 
si próprio através da coordenação de papéis ou posições, dentro de contextos específicos” 
(FERREIRA; SILVEIRA, 2009, p.25).  

Nesta relação está envolvida a atividade de “dar aulas”, que se caracteriza, no ensino 
presencial, como o momento privilegiado do encontro com o aluno. Quando transitamos nas 
diversas formas de ser professor, percebemos alguns significados que participam 
especificamente das construções identitárias de docentes. 

No ensino infantil, por exemplo, os significados de maternagem são constantemente 
evocados nas relações com as crianças e, principalmente, pelas professoras que são mulheres 
e reagem aos papéis de mãe culturalmente estabelecidos, como forma de cânones que 
circulam pela cultura. Em alguns momentos, inclusive percebemos que há uma falta de 
definição do que seria do professor ou da mãe. (BORGES, 2007) 

No ensino superior, novos significados são negociados na relação professor– aluno. 
Inicialmente, há uma tensão na negociação destes novos significados, porque os 

                                                           
1 Trabalho financiado através de bolsa de posdoutoramento CAPES. 
2 (Unit-Se – Universidade Tiradentes, Programa de Pós-graduação em Educação, Pesquisadora Cnpq e Fapitec-
Se, email: fabricia.borges@gmail.com) 
3 Graduanda de Pedagogia –UNIT-SE, bolsista Pibic/ Fapitec-Se 

mailto:fabricia.borges@gmail.com


LER A SI E AO OUTRO: UMA CONCEPÇÃO DA IDENTIDADE DOCENTE COMO ESTÉTICA DE SI 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 1261 

posicionamentos vivenciados entre um e outro começam a diferir do professor de ensino 
médio. A perspectiva de uma maior autonomia do aluno e, consequentemente, do professor 
gera um reposicionamento nesta interação. Em alguns momentos o impacto da entrada na 
universidade para os jovens, vem principalmente, por um contexto que novas ideologias são 
apresentadas como forma de inseri-los em um novo posicionamento de ser alunos. (BORGES, 
TAVARES e GOIS, 2011) 

Quando, no entanto, pensamos no professor da educação à distância, a construção da 
identidade docente movimenta-se não apenas no sentido de pertencimento do grupo 
“professores”, mas de características da atividade docente que se diferencia entre uma e outra 
etapa da educação. 

Neste sentido percebemos que os professores em sua organização identitária, impacta o 
outro (aluno) esteticamente. O estético em mim só é percebido/lido pelo outro (BAKHTIN, 
2010) é ele que me organiza em uma construção artística de mim. Eu vivo o artístico, mas é o 
outro que me percebe esteticamente. “O outro que está de fora é quem pode dar uma imagem 
acabada de mim, e o acabamento, para Bakhtin, é uma espécie de dom do artista para seu 
retratado. (AMORIM, 2006, p.97).  

Neste aspecto o estético é constituído pelas histórias, valores e pela moralidade que 
integra e dá unidade a um grupo. O “bom professor” (BORGES, MARINHO, LAGO, 2009) 
pode ser percebido a partir de características valorativas e morais que são configuradas na 
interação com seus alunos e que circulam culturalmente. O aspecto moral das ações e atitudes 
dos interlocutores, professores-alunos, conferem à construção identitária um aspecto 
valorativo e ideológico portanto, estético. Assim, percebemos também a dinâmica de se 
construir professor como um jogo de identidades em que um dos atores na dramatização da 
sala de aula é o aluno (ROSA; BLANCO, 2007). 

Para Vigotski (2004, p.342) longe de ser somente um contágio emocional, “uma obra de 
arte vivenciada pode efetivamente ampliar a nossa concepção de algum campo de fenômenos, 
leva-nos a ver este campo com novos olhos, a generalizar e a unificar fatos amiúde 
inteiramente dispersos”. A educação estética passa pela contemplação emocional do objeto 
artístico, mas mais que isto, pressupõe a superação das percepções imediatas advindas dele 
para posteriormente organizar comportamentos e pensamentos. “A vivência estética organiza 
nosso comportamento” (VIGOTSKI, 2004, p. 343). Então, ao adotarmos a construção 
identitária docente como uma configuração estética de si, presumimos que o impacto dos 
interlocutores transformam comportamentos no sentido de organizar ações e atitudes advindo 
das diversas experiências entre professores e alunos. 

Para este e outros estudos utilizamos as narrativas de história acadêmicas ao 
pesquisarmos professores por que entendemos que as histórias de suas vidas profissionais 
providenciam uma negociação de significados entre as diversas vozes presentes em si, como o 
eu- professor-universitário e o eu-professor-universitário de alunos calouros, propiciando uma 
reflexão sobre sua construção identitária em uma e outra atividade. Ao contarem sobre suas 
carreiras docentes, na presença do outro-pesquisador, há uma reorganização e a consciência 
de si propiciadas por estas reflexões.  



LER A SI E AO OUTRO: UMA CONCEPÇÃO DA IDENTIDADE DOCENTE COMO ESTÉTICA DE SI 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 1262 

Podemos apreender o movimento de construção de novos significados que estão em 
evidência nas entrevistas e que nos propiciaram definir como marcadores do processo 
identitário do professor universitário, as tensões vivenciadas entre o ser-professor e o não-ser-
professor- universitário. Na tentativa de definir quais as diferenças entre o atuar dos 
professores das diferentes etapas do processo educativo brasileiro foi possível perceber a 
dinâmica identitária entre uma e outras formas de ser professor.  

Então a partir de um estudo com professores que atuavam tanto no ensino presencial 
como na EaD foi observado que a mediação pela tecnologia impactava diretamente sua 
construção identitária por alguns motivos: 1) pela “ausência” do contato direto com o aluno, 
modificando a relação professor-aluno e o processo de comunicação, 2) pela ênfase em outras 
atividades que não o de dar aulas para identificá-lo como professor (função administrativa e 
função técnica), 3) por uma mediação hipermidiática na construção do conhecimento, 4) por 
um vivência da temporalidade diferenciada do ensino presencial.  

Nestes professores, entendemos que a tecnologia impacta consideravelmente no 
desenvolvimento psicológico humano, influenciando diretamente nas formas de ser e agir. 
Portanto, o ser-professor-ead traz reflexões de nossa própria vivencia histórica contemporânea 
e de constituição identitária globalizada, mediada pelas tecnologias e pelo advento da internet, 
onde namoramos pela internet, temos amigos pelo MSN, mas não deixamos de vivenciar os 
afetos e os processos dialógicos que envolvem todas a relações humanas.  

Então, o processo identitário em professores é algo constante e dinâmico que envolve 
tanto o nível de atuação (infantil, fundamental, superior), como suas modalidades de 
atividade, como o presencial ou a ead, mas que em todas estas nuances o foco principal é na 
relação professor-aluno, pois é nela que efetivamente o professor dialoga como suas formas 
de atuar. 
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O DESENVOLVIMENTO DE CONCEITOS LITERÁRIOS NAS CRIANÇAS 
EM PROCESSOS DE ALFABETIZAÇÃO 

Fatima Aparecida de Souza Francioli1 
Franciele das Merce Benites2 

 
Introdução 

 
As discussões apresentadas neste texto têm como base um projeto de extensão 

desenvolvido em três municípios, com crianças do segundo ano do ensino fundamental de 
escolas públicas. Nosso interesse, é de fazer um estudo dos conceitos que as crianças são 
capazes de desenvolver a partir das atividades pedagógicas realizadas com a literatura infanto-
juvenil. Para isso, nosso aporte teórico se sustenta nas bases da psicologia histórico-cultural 
de Vigotski, que, juntamente, com seus colaboradores realizou experimentos para observar 
como os conceitos são desenvolvidos.  

Levando em conta a natureza histórico-cultural do desenvolvimento dos conceitos 
científicos, Vigotski (2001) evidenciou que o processo de formação dos conceitos está 
diretamente ligado ao emprego funcional do signo ou da palavra que ocorre por meio de 
atividades intensas e complexas. 

Para atender essa concepção, organizamos o texto em três partes, com a intenção de 
demonstrar como a linguagem literária contribui para o desenvolvimento intelectual das 
crianças.  

 
A formação dos conceitos na infância 

 
Entre outras coisas, as pesquisas desenvolvidas por Vigotski e seus colaboradores 

demonstraram que o desenvolvimento dos conceitos se constitui em três estágios básicos que 
se subdividem em várias fases. Os três estágios são: pensamento sincrético, pensamento por 
complexos, pensamento conceitual. Diante das limitações deste texto, não temos como 
explicitar, detalhadamente, os estágios e as fases do desenvolvimento dos conceitos, mas após 
seus estudos Vigotski (2001) concluiu sua tese de que somente na adolescência a criança 
chega ao terceiro estágio, ou seja, ao pensamento por conceitos.  

Vigotski demonstrou que existem dois tipos de conceitos: os conceitos espontâneos e os 
conceitos científicos. A respeito dos conceitos espontâneos Vigotski (2001, p. 244) diz que 
ele “se manifesta na incapacidade para a abstração [...]”, ou dito de outra maneira, são 
conceitos que se formam na vida social da criança. Quanto aos conceitos científicos, ficou 
evidenciado que são resultados das condições do ensino escolar. Diante de tal afirmação 
Vigotski faz a seguinte pergunta: “Como se desenvolvem os conceitos científicos na mente de 
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uma criança em processo de aprendizagem escolar?” (VIGOTSKI, 2001, p. 245). Para 
responder esta pergunta Vigotski realizou muitas análises que lhe permitiu chegar a algumas 
afirmações, como por exemplo: 

 
Esse processo de desenvolvimento dos conceitos ou significados das 
palavras requer o desenvolvimento de toda uma série de funções como a 
atenção arbitrária, a memória lógica, a abstração, a comparação e a 
discriminação, e todos esses processos psicológicos sumamente complexos 
não podem ser simplesmente memorizados, simplesmente assimilados 
(VIGOTSKI, 2001, p. 246) 

 
Após esta compreensão Vigotski considerou que a aprendizagem dos conceitos não são 

assimilados e nem decorados pela criança, mas são adquiridos por meio de um ensino 
organizado, sistematizado que estimula e ativa, na criança, uma série de processos internos, 
“[...] assim, todo o processo de aprendizagem é uma fonte de desenvolvimento que ativa 
numerosos processos, que não poderiam desenvolver-se por si mesmos sem a aprendizagem” 
(VIGOTSKII, 2006, p. 115). 

Um outro aspecto importante que merece atenção é uma das teses de Vigotski que 
confirmam que os conceitos espontâneos e científicos estão interligados a ponto do 
desenvolvimento dos conceitos científicos apoiar-se em determinado nível de maturação dos 
conceitos espontâneos. Nessa perspectiva, isso indica que, apesar de estar em grau diferente, 
os conceitos espontâneos não são excluídos, mas constituem um todo com os conceitos 
científicos. A experiência da criança com os conceitos espontâneos e científicos são 
diferentes, ou seja, a relação com os conceitos espontâneos ocorre por via de experiência 
pessoal enquanto a relação com os conceitos científicos se constituem no processo da 
aprendizagem escolar.  

 
A poesia como texto da literatura infantil 

 
A literatura ajuda a criança no seu processo de formação e desenvolvimento, pois 

“sintetiza por meio dos recursos da ficção, uma realidade, que tem amplos pontos de contato 
com o que o leitor vive cotidianamente” (ZILBERMAN, 1985, p. 22). Isso marca o momento 
que a criança se encontra com o mundo da arte, como alimento adequado para o 
desenvolvimento da psique infantil. 

Dentre as formas de textos criados com o objetivo de alcançar o público infantil tem-se 
o texto poético. Os precursores da poesia para criança em nosso país foram autores como 
Cecília Meireles, Olavo Bilac e Zalina Rolim, outros autores escreveram poesias que por seu 
conteúdo e expressão poder-se-ia dizer que foram feitas para crianças, como Manuel 
Bandeira, Mario de Andrade e Carlos Drummond de Andrade (ARROYO, 1968). 

Para Nelly Novaes Coelho (2011), a paixão pela poesia depende muito da sensibilidade, 
do gosto, da atração espontânea pela arte. Esta sensibilidade e espontaneidade são 
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características das crianças, talvez por isso, elas tenham naturalmente o gosto pela arte 
poética. 

Gloria Maria Fialho Pondé (1990) lembra que a poesia faz parte da vida do homem 
desde sua idade mais tenra, e que a “essência do poema reside na emoção, nos sentimentos, na 
meditação, nas vozes íntimas, que tal episódio ou circunstância suscitam na subjetividade do 
poeta” (PONDÉ, 1990, p. 118). Assim, o reconhecimento pela criança do que seja um texto 
poético exige uma sistematização e um conhecimento de quais são os conceitos próprios do 
poema. Termos como estrofes, versos, rimas devem ser bem ensinados para que a criança 
consiga verificar, quando diante de um texto, se se trata ou não de um poema. 

A poesia infantil, explica Pondé (1990), não conceitua a palavra antes ela as ilustra e 
motiva, pois trabalha com o lúdico, com a animação e a concretização, o que provoca um 
retorno ao verbo inicial, dando a palavra uma força que transgrida a sintaxe, não somente por 
objetivos poéticos, mas também graças ao pensamento infantil, dotado de grande apreensão 
emocional, animizadora e associativa. 

 
A poesia, assim como o pensamento infantil, tem uma lógica metafórica que 
privilegia a imagem, atribuindo uma força maior à palavra, que se torna 
concreta e mágica, pois retoma o sentido originário da coisa que representa. 
Portanto, a palavra, em vez de representar apenas, passa a apresentar, por 
intermédio da imagem (PONDÉ, 1990, p. 124, grifos no original). 

 
Nessa citação fica evidenciado que por meio da poesia a criança consegue escapar do 

domínio adulto, focado na razão e linearidade, atingindo outros processos de leitura do 
mundo.  

O ensino sistematizado da arte literária como um todo e especialmente da poesia ajuda a 
criança romper essa barreira entre o signo e o seu respectivo significado dando mais dinâmica 
ao aprendizado dos conceitos ensinados na escola. Permite à criança buscar e dar sentido as 
coisas que a cercam em seu cotidiano, além de dar vazão a sua imaginação, cumprindo um 
duplo papel: de formar e informar, formar o inconsciente da criança/aluno para sua vivência 
no mundo; e informar os conceitos e conteúdos disciplinados pela escola. 

 
O desenvolvimento dos conceitos literários na escola. 

 
Na busca desse caráter formativo e informativo que a poesia infantil possui, buscou-se 

aplicar e desenvolver, de maneira sistematizada e organizada, os conceitos literários através 
do projeto “O desenvolvimentos dos conceitos literários no processo de alfabetização”. Como 
já anunciamos no início deste texto, este trabalho está sendo desenvolvido em três municípios 
da região noroeste do Paraná, alcançando 80 crianças. Para isso, o projeto conta com cinco 
bolsistas da Universidade Estadual do Paraná – Campus de Paranavaí, para a realização das 
atividades pedagógicas.  

Além de possibilitar aos alunos o contato com a poesia, que como já foi afirmado ajuda 
a criança a entender o mundo a sua volta assim como ampliar sua visão do mesmo, o uso de 
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textos poéticos também permite observar como os alunos se apropriam dos conceitos 
literários. Para alcançar esse objetivo foram desenvolvidos, doze encontros da Unidade de 
Ensino: Poesia. A unidade de trabalho privilegiou aspectos próprios da poesia, como estrofes, 
versos e rimas, bem como o aspecto lúdico e transformador que a arte literária possui. 
Portanto, consideramos que o projeto, além de investigar a importância da sistematização e 
organização na abstração dos conceitos literários, também buscou demonstrar a importância 
que o uso de textos literários tem para a formação do caráter da criança e de seu 
desenvolvimento intelectual. 
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CONTO DE ESCOLA DE MACHADO DE ASSIS: UMA RELEITURA 
REALIZADA PELOS ELEMENTOS VISUAIS COM CONTRIBUIÇÕES DO 

CAMPO DO CURRÍCULO 

Fátima Leonor Sopran1 
Marilde Queiroz Guedes2 

 
Introdução 

 
A releitura do Conto de Escola, de Machado de Assis, tem a perspectiva de dialogar 

com a modernidade e tentar codificar as ideias sobre o livro construído por ilustrações. É, 
naturalmente, uma forma de valorizar e entender a importância da imagem na literatura atual. 
Hoje, para prender a atenção dos leitores infanto-juvenis é necessário algo dinâmico e 
criativo. Estas características são encontradas na ilustração do livro, realizada por Nelson 
Cruz (2002), e traz um novo olhar de leitura, partindo das ilustrações. A imagem não é mera 
figuração, ela dá corpo ao livro e consistência física à obra. 

 
O universo da visualidade 

 
Este universo é muito importante para a aprendizagem, logo, a ilustração não pode ficar 

em segundo plano. As ilustrações abriram caminho para o interesse do público infantil, na 
leitura de livros com imagens. Estes livros levam à compreensão de que a leitura é um 
processo de construção de sentidos, imprescindível na vida das crianças. 

A leitura de imagens é, naturalmente, uma das primeiras manifestações na criança. 
Aprender a ver o universo literário nas imagens é atitude moderna. O mundo é cada vez mais 
visual, por isso, muitas vezes as imagens superam as palavras como meio de comunicação 
predominante. Segundo Mobrice “Os livros sem texto, cheios de ilustrações, estimulam a 
imaginação da criança, permitindo que ela mesma faça uso do “verbo”, oralizando as muitas 
possibilidades que as ilustrações permitem”. (1990, p. 45). 

O ilustrador na atualidade escolhe cores, tipos, expressões faciais, características físicas 
das personagens, tudo isso chama a atenção do leitor, dá possibilidades de novas 
interpretações das imagens. Por este viés, o ato de construção de imagens se forma não 
diretamente da palavra, mas no entre-palavras. Aí está a preocupação dos ilustradores em 
construir para os textos imagens condizentes com o momento atual, as quais também fazem 
uma leitura do passado, como no caso do livro Conto de escola. 

Quando se compreende um texto a partir das imagens, descobre-se quase sempre algo 
significante que, talvez, com o código verbal não se torne tão instigante quanto pelas 
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ilustrações . As imagens são, na verdade, um modo de comunicação importante para aguçar o 
pensamento. Nas palavras de Koestler (1964, p.30), 

 
O pensamento por conceito surgiu do pensamento por imagens por meio do 
lento desenvolvimento dos poderes de abstração e simbolização, assim como 
a escrita fonética surgiu, por processo similar, dos símbolos pictóricos e de 
hieróglifos.  

 
Na releitura desse Conto, a escola ilustrada é reflexo do sistema das escolas do Brasil de 

outrora, encontrando na atualidade alguns de seus vestígios. Naquela época, seguindo a 
tradição da punição pelo castigo físico, a educação refletia tal tendência no professor. 

Cruz trabalhou a capa do livro em análise, de forma a apresentar uma sala de aula 
sombria, em tom marrom tanto o chão quanto o teto, e as carteiras escuras estão em contraste 
com a luz do sol que entra pela janela e traz a esperança de existir lá no fundo um subterfúgio.  

Na escola, a cor vibrante está só na roupa dos alunos, que estão sentados em fileiras e 
bem afastados. Percebe-se a fisionomia de tristeza de um aluno e parte do rosto de outro. O 
contato entre alunos e o professor não parece ser permitido nessa escola, o espaço é fechado e 
não dá a possibilidade de acontecer diálogo entre eles e o professor. Portanto, não se encontra 
liberdade nesse ambiente. 

Na ilustração aparecem moedas, que representam a troca e a corrupção. O ilustrador 
aborda a chegada do imponente professor com uma enorme pasta. Os alunos todos em pé, 
submissos às ordens do mestre. Nesse momento, destacam-se as cores fortes; a cadeira do 
professor é de um marrom escuro combinando com a pasta embaixo do braço. O mestre 
possui um bigode enorme, faz medo aos alunos, é uma imagem formal representando as 
instituições escolares. Esta construção dos ambientes presentes na narrativa se dá por 
confrontos: o espaço da escola versus o espaço da rua. 

Na sequência aparece a cidade novamente. O ilustrador mostra o menino na janela da 
escola como um pedido de liberdade, observando outro menino em cima de um telhado 
soltando uma pipa. Estas imagens permitem perceber a importância conferida à liberdade que, 
por conseguinte, não era encontrada na instituição escolar.  

Lá fora o ambiente era colorido; o verde das árvores, os casarões brancos, as colinas 
altivas. Muito representativas, talvez porque ficam nas alturas em contraste com a imagem do 
campo que traz outros sentimentos, aqueles que fazem crer na estabilidade por ocupar um 
lugar plano e seguro.  

Conto de escola, lido na perspectiva do ilustrativo, não perde a importante técnica da 
narrativa. A figura do professor assume uma expressão perversa, e os alunos são 
surpreendidos no momento da entrega de uma moeda. O professor pega a palmatória e os 
meninos parecem formiguinhas diante dele. As páginas do livro remetem ao passado; é a 
recordação de um tempo em que imperava a ditadura em todas as instituições escolares. 

Para Arnheim (1980), o universo das figuras nos transporta para lugares longínquos 
onde tudo se transforma. Em suas palavras, “o ato de perceber formas é uma ocupação 
eminentemente ativa”. 
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No conto em estudo, este mundo de imagens, o ato de perceber e de descobrir enche de 
importância a aprendizagem. Identifica-se no início das ilustrações, um tambor; no 
encerramento, as imagens com o mesmo motivo estão de volta. Nota-se na ilustração o jogo 
da construção, que se desencadeia linearmente para chegar a um desfecho significativo. 
Assim, 

 
na estrutura do texto de literatura infantil percebe-se que, em determinados 
momentos, a imagem antecipa sentidos revelados pela palavra, em outros, 
mostra sentidos paralelamente, tratando de aspectos não explicitados pelo 
sistema escrito; por vezes, apenas confirma as palavras, por outras, orienta a 
leitura. (RAMOS; PANOZZO, 2006, p.11). 

 
O livro infanto-juvenil nessa era tecnológica, quando a imagem é muito cultivada, 

precisa estar presente e suscetível a inovações, pois, hoje para atingir este público são 
necessárias ideias novas. O mundo caminha para a descoberta e, cada vez mais, as crianças se 
tornam hiperativas e necessitam de livros que incitem a imaginação e provoquem o desejo da 
leitura. A propósito, um dos objetivos do ensino fundamental é que os alunos sejam capazes 
de utilizar diferentes linguagens (verbal, musical, gráfica, plástica e corporal) como meio para 
produzir, expressar e comunicar suas ideias.  

A perspectiva do texto, unicamente com ilustrações, traz a cobiça para o público 
infanto-juvenil; é algo estimulador. Segundo Lima (2003, p. 14), As figuras expandem o 
conhecimento visual e aguçam a percepção de tudo. Através da imagem podemos construir 
situações imaginárias. Ou melhor, “por meio da imagem podemos reconstruir o passado, 
refletir o presente e imaginar o futuro ou criar situações impossíveis no mundo real”. 

A presença da ilustração é um diferencial que aguça o leitor, possibilita leituras 
diversas, por essa razão, pode contribuir para a leitura do texto narrado com palavras. Os 
desenhos, formas e cores trazem novos olhares ao livro. O efeito de tonalidade, cores claras 
ou escuras, a ilustração transmitem sentidos que estimulam interpretações. Entende-se, então, 
que o importante no livro de ilustração é a multiplicidade e a riqueza de formas. Ilustrar, 
como disse o autor, é propiciar um questionamento, é perscrutar a curiosidade para desvelar 
as ambiguidades, na ambientação das cores que proporcionam o entendimento e a descoberta.  

A linguagem imagética assume papel indiscutível como procedimento de incentivo à 
leitura no universo da criança. Lajolo (1985, p. 13) reforça a ideia de que a ilustração é um 
“elemento a mais para reforçar a história e a atração que o livro pode exercer sobre os 
pequenos leitores” Acredita-se, assim, que a ilustração é entendida como um vocabulário 
gráfico, em que a técnica, a forma, a linguagem e a informação, permanecem ligadas entre si, 
dando uma nova oportunidade de leitura, a tal, leitura de imagens. 

 
Conclusão 
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A releitura do Conto de escola por meio da ilustração trouxe nova perspectiva para os 
escritores, pedagogos, professores, alunos e todos os envolvidos com a educação. Pensa-se 
que o trabalho ilustrativo é um grande avanço no sentido de mostrar um novo horizonte na 
área da literatura. A ilustração vem oferecer uma experiência bidimensional de comunicação. 
As imagens desenvolvem a percepção e contribuem para o enriquecimento da criatividade. 

O trabalho com os diferentes gêneros textuais possibilita lidar com a língua em seus 
variados usos, como orientam os PCN, e favorece o trabalho pedagógico na implementação 
da proposta curricular.  
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FILOSOFIA E POESIA COMO INTERROGAÇÃO DO HUMANO NO 
MUNDO 

Felipe Augusto Kopp1 
Ângela Fronckowiak2 

Sandra Richter3 
 

Introdução ou primeira margem 
 
A louca da casa. Nesses termos, Malebranche, no século XVII, teria se referido à 

imaginação. Essa expressão sintetiza o papel que ela ocupava no pensamento racionalista, 
predominantemente cartesiano, que vai de Descartes ao tardio século XIX. A filosofia, em seu 
afã de separar e classificar conceitos, precisou criar algumas dicotomias. Dentre tantas, um 
par foi decisivo para todas as concepções de conhecimento que se seguiram, a divisão entre 
razão e imaginação. Duas margens opostas e distantes, às vezes inconciliáveis, por entre as 
quais deveria correr o gênio humano. Enquanto à primeira eram reservadas as metáforas de 
luminosidade, pureza e verdade; à segunda restavam as metáforas de obscurantismo, trevas e 
erros. A imaginação pertencia à margem de lá, habitante, que era, dos porões escuros e 
recônditos, criadora de medos, mitos e monstros dos quais o homem racional desejava se 
livrar.  

A partir do século XX, no entanto, vários autores buscam mostrar que as duas margens 
que fronteiram o espaço por onde flui o rio humano não passam de uma invenção. Pretendem, 
assim, devolver a imaginação ao seu lugar de direito, que é o de potência humana 
indissociável da razão. Neste texto, buscaremos dialogar com dois desses autores: Jean-Paul 
Sartre, em seus estudos iniciais, e Gaston Bachelard. Nosso objetivo será mostrar o 
rompimento que eles propõem com a tradição filosófica e suas contribuições para outro 
pensamento, em que uma terceira margem é possível. Em seguida, essa possibilidade será 
materializada na voz de Manoel de Barros, poeta “desformador” de mundos e inventor de 
rios, que sabe muito bem como desfazer margens. 

 
Filosofia da imaginação ou segunda margem 

  
O centauro, criatura presente no bestiário mitológico dos gregos, pode ser usado para 

exemplificar a concepção predominante de imaginação entre os intelectuais durante os séculos 
XVII e XVIII. Debruçado sobre livros antigos, o filósofo se pergunta como criatura tão 
fantasiosa poderia ter sido inventada. E conclui, logicamente, que a explicação reside em 
compreender que a imagem nova se forma a partir da combinação de duas outras imagens já 
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conhecidas, a de “homem” e a de “cavalo”. A essa capacidade de combinar, imitar, aumentar 
ou diminuir as imagens apreendidas pela percepção e devidamente guardadas na memória 
para criar imagens novas, dá o nome de imaginação. Dobránszky (1992, p. 70) resume a 
definição de imaginação do século XVIII: “como faculdade de formar imagens, ela limita-se a 
produzir semelhanças e seu raio de ação não vai além dos dados preexistentes na memória da 
experiência sensível”. 

Jean-Paul Sartre, cujo empenho intelectual percorre os conceitos de imaginação, 
imagem e imaginário, tirando-os do limbo de cópia da realidade e conduzindo-os para o 
âmbito da criação, escreve duas obras teóricas dedicadas a rever essas concepções na 
filosofia. Em A imaginação, de 1936, critica o modo como três sistemas metafísicos – 
representados nas figuras de Descartes, Leibniz e Hume – tratam a imagem e como a 
psicologia do século XIX se rende a esses sistemas. Para Sartre, o erro cometido por eles está 
em considerar que as imagens são cópias – ou fotocópias, já que salientam apenas aspectos 
visuais – dos objetos dos quais elas são imagens. No exemplo do centauro, bastaria ter nos 
arquivos da memória cópias nítidas das figuras de homem e de cavalo para que, por meio de 
uma montagem, se produzisse a figura nova do ser mítico. Ao final do livro, o filósofo francês 
aponta a necessidade de se negligenciar esse entendimento acerca da imaginação para, em seu 
lugar, lançar as bases de uma fenomenológica da imagem. 

A fenomenologia da imagem será desenvolvida em uma segunda obra, O imaginário, 
publicada em 1940. Nela, Sartre estabelece distinções entre a “imagem mental” – ou, como 
ele prefere chamar, “a consciência de algo como imagem” (SARTRE, 1996, p. 19) – e outras 
coisas a que também se dá o nome de imagem (fotografia, desenho, pintura etc.). A 
“consciência de algo como imagem” ou “consciência imaginante” não é, como queria a 
tradição, um processo posterior à apreensão do real pela percepção; ela é, sim, um modo 
diferente que a consciência tem de se relacionar com os objetos, tenham eles um 
correspondente físico ou sejam puramente imaginários.  

Gaston Bachelard, contemporâneo e conterrâneo de Sartre, começa a se dedicar à 
problemática da imaginação em seus estudos iniciais sobre o conhecimento científico. 
Matemático e filósofo de formação, além de professor de física e química, Bachelard, num 
primeiro momento, defende que o cientista precisa se afastar das imagens, pois o seu 
imaginário produz obstáculos a serem superados a fim de se chegar a um conhecimento mais 
objetivo. Em outras palavras, argumenta ser necessário ampliar o potencial da razão. Em seu 
percurso de pensamento, porém, o autor se dá conta de que ampliar a razão não significa 
escamotear a imaginação, trancando-a nos porões da casa, condenando-a a habitar sempre a 
margem de lá. O autor conclui que as mesmas imagens que produzem os erros nas ciências 
são as matérias vivas da poesia. Ciência e poesia, assim como razão e imaginação, deixam a 
condição de exclusão de uma em relação à outra para se tornarem “dois contrários bem-
feitos”, capazes de serem unidos pela filosofia (BACHELARD, 2008a, p. 2). 

Após prestar contribuições significativas ao saber científico, Bachelard se esforça em 
desenvolver ainda mais a sua ideia de não dicotomia do conhecimento e passa a investigar as 
imagens na literatura. A “imagem literária” ganha um papel de destaque em sua obra, pois ela 
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dinamiza a linguagem de modo mais latente, destruindo “as imagens preguiçosas da 
percepção” (BACHELARD, 2008b, p. 22). Para entender a importância dessa declaração, é 
importante vislumbrar a revolução copernicana que Bachelard promove nos estudos sobre a 
imaginação. Como vimos no exemplo do centauro e na crítica de Sartre, para a tradição 
filosófica e a psicologia “vemos as coisas primeiro, imaginamo-las depois; combinamos, pela 
imaginação, fragmentos do real percebido, lembranças do real vivido” (BACHELARD, 
2008b, p. 2). Gaston Bachelard inverte essa relação e propõe que primeiro imaginamos para, 
só depois, percebermos, ou seja, quando encontramos as imagens do real, já estamos 
imbuídos por nossas “imagens imaginadas”. Portanto, sendo a poesia uma criadora e 
“desformadora” de imagens, ela é, essencialmente, produtora de um real. 

A diferença é que, ao diferir da abordagem fenomenológica de Sartre que concebe a 
imagem como não-ser – já que quando a consciência imaginante se dissipa também 
desaparece seu conteúdo psíquico – Bachelard contribui para apresentar a imagem como 
criadora de ser e torná-la fonte da relação poética com o mundo. 

 
Poesia da imaginação ou terceira margem 

 
Por ser imaginação materializada e [trans]formada, todo fenômeno poético cria um real. 

E, apesar de nos restringirmos, neste artigo, à poesia, quando dizemos “poético”, não estamos 
nos referindo apenas a ela ou à literatura, mas a tudo aquilo que o homem faz a partir de sua 
potencialidade criadora, o seu fazer (VALÈRY, 1999). Entretanto, existem aqueles que se 
esforçam por evidenciar esse processo. Um deles é o poeta Manoel de Barros, cujos poemas 
brincam essa capacidade de inventar a realidade a partir das imagens. Trazemos, aqui, um 
texto extraído d’O livro das ignorãças: 

 
O rio que fazia uma volta atrás de nossa casa era a  
imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás  
de casa. 
Passou um homem depois e disse: Essa volta que o  
rio faz por trás de sua casa se chama enseada. 
Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que  
fazia uma volta atrás de casa. 
Era uma enseada. 
Acho que o nome empobreceu a imagem. 
(BARROS, 2010, p. 303). 

 
É possível ler, nesse poema, como a imaginação antecede o real. A imagem não é 

posterior à apreensão do rio pela percepção. Ou seja, não há primeiro o rio e depois algo que 
se atribui as características de um ser fantástico, o rio não é como uma cobra de vidro, ele é 
uma cobra de vidro, existe nessa forma e dessa matéria é formado. A moleza vítrea é o rio em 
sua realidade primeira. E é como tal que ele é inicialmente apreendido pelos sentidos. Quando 
um homem o nomeia – essa atitude necessária à razão – o real altera-se. O que antes era 
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cobra, agora é enseada. Contudo, ao pôr a imagem inicial em linguagem, o poeta nos 
possibilita vivenciá-la em sua originalidade; habitá-la em sua novidade. Assim, sempre que 
quisermos, poderemos fechar os olhos, sentar sobre a terceira margem e alternadamente 
pensar e devanear, ora contemplando a enseada, ora a cobra de vidro mole que faz uma volta 
atrás de casa. 
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“COMO LOBO NA PELE DE CORDEIRO”: RELAÇÕES ENTRE 
LITERATURA E DIFERENÇAS 

Fernanda Cristina de Souza1 
 

Introdução  
 
Alguns pesquisadores brasileiros têm lançado atentos olhares à discussão sobre as 

relações entre literatura infantil e diferenças, visto a recorrência dessa temática nos livros 
produzidos para crianças e jovens que circulam no espaço escolar nas últimas décadas. 

Do mesmo modo, a temática das diferenças tem ocupado um lugar de destaque no 
cenário das políticas de educação nos últimos anos. A exemplo, podemos verificar a 
relevância das políticas da diversidade e da diferença na gestão do governo Luiz Inácio Lula 
da Silva, no período de 2003 - 2010, onde uma série de medidas foram implementadas na área 
da educação à luz do princípio do “respeito à diferença”. 

Desse modo, o presente trabalho pretende apresentar a análise de duas obras infantis 
indicadas por um programa de incentivo à leitura e distribuição do livro, do governo federal, o 
Programa Nacional Biblioteca da Escola, numa versão para a educação especial, com edital 
publicado no ano de 2008, o PNBE/Esp 2008 e discutir a coerência entre os princípios da 
política de educação especial vigente no que se refere à questão do princípio da diferença e o 
discurso difundido sobre a própria diferença presente nas referidas obras, chancelada pelo 
Ministério da educação (MEC), sob a coordenação da Secretaria de educação especial 
(Seesp). 

Moehlecke (2009) afirma que o debate sobre a diversidade ocupou lugar significativo 
no cenário educacional brasileiro na última década. Essa afirmação pode ser comprovada, por 
exemplo, pela aprovação da Lei n.º 10.639, logo após a posse do presidente Lula em janeiro 
de 2003, sobre a obrigatoriedade da abordagem da temática da cultura afro-brasileira e da 
história da África nos currículos escolares. Essa ação contribuiu para os debates acerca da 
temática da diversidade, sob a premissa de que não basta denunciar as violações de direitos, 
sendo necessário também instituir e incentivar processos de prevenção e afirmação dos 
direitos humanos. 

Nesse novo cenário, vive-se nas políticas de educação especial, do mesmo modo, um 
movimento intenso voltado à defesa do respeito à diversidade, que apoia o discurso e as 
propostas denominadas “inclusão escolar”, que têm como destinatários alunos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Essas 
políticas preveem a matrícula desses alunos nas classes comuns das redes públicas de ensino e 
das instituições privadas, considerando, por sua vez, o atendimento educacional especializado 

                                                           
1 Mestra em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, na linha temática de pesquisa da 
educação especial, sob orientação da Profª Dª Rosângela Gavioli Prieto. Orientadora Pedagógica da educação infantil, 
na Prefeitura Municipal de Sorocaba (SP). Docente do curso de Pedagogia da Faculdade de Sorocaba/ Uniesp. 
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como um serviço dessa modalidade de ensino, a ser realizado de modo complementar e 
suplementar à educação escolar comum. Assim, uma das principais marcas das políticas de 
educação especial desse período pauta-se na defesa do direito às diferenças. 

Ancorados nesse movimento vivenciado pelas políticas educacionais, optamos pela 
observação atenta dos princípios defendidos pela política de educação especial implantada no 
Brasil durante a gestão do governo Luiz Inácio Lula da Silva, no período de 2003-2010, no 
que diz respeito à concepção de diferença defendida e considerada como garantia da 
equidade. 

Dentre as ações do governo Lula (2003 – 2010) destacamos o PNBE/Esp 20082, cuja 
preocupação se justifica por tornar a literatura acessível para os alunos com deficiência 
sensorial, conforme descrito no edital: 

 
[...] a inscrição das obras para o processo de avaliação e seleção de títulos 
voltados à orientação pedagógica aos docentes da educação especial, bem como 
títulos de literatura infantil e juvenil aos alunos com necessidades educacionais 
especiais sensoriais3 das escolas públicas de educação básica e instituições 
privadas especializadas sem fins lucrativos (BRASIL, 2008, p. 1). 

 
Quanto à caracterização das obras, o edital apresenta os critérios pelos quais estas 

seriam avaliadas, considerando o seu conteúdo, assim como o fator acessibilidade. Segundo o 
edital do programa, a seleção das obras deveria seguir o critério de duas categorias, sendo 
elas: inscrição e obras de orientação docente, relacionadas à seleção de obras de estudos e 
pesquisas voltadas à orientação pedagógica que oferecessem subsídios à inclusão de alunos da 
educação básica com atendimento educacional especializado nas classes comuns do ensino 
regular das escolas públicas e privadas sem fins lucrativos; inscrição de obras de literatura 
acessíveis aos alunos com necessidades educacionais especiais sensoriais, isto é, deficiência 
auditiva, surdez, visão subnormal, cegueira e surdocegueira, para o ensino infantil, 
fundamental e médio, nos seguintes formatos: livro digital em língua de sinais/Libras; livro 
em Braille; livro em áudio e livro em caracteres ampliados. Para a elaboração desses 
materiais, seriam admitidas adaptações de obras de literatura, como traduções de clássicos da 
literatura universal; literatura brasileira e de domínio público. 
                                                           
2 O PNBE/Esp 2008, deriva do PNBE, instituído em 28 de abril de 1997, pela Portaria n.° 584 do MEC, na 
gestão do ministro Paulo Renato Souza, no governo Fernando Henrique Cardoso, com o objetivo de ampliar o 
acesso à cultura, à informação e de incentivar a formação do hábito da leitura nos alunos, nos professores e na 
população de um modo geral. Segundo dados do FNDE2, o funcionamento do PNBE ocorre por meio da 
distribuição de acervos de obras de literatura, de pesquisa e de referência, os quais são encaminhados às escolas 
públicas de todo o território nacional, de acordo com o número de matriculadas na educação básica. O programa 
passou por processos de modificação e adequação à realidade e às necessidades educacionais em cada uma de 
suas versões. O PNBE está ligado à Coordenação Geral de Estudos e Avaliação de Materiais (Comdipe) da 
Secretaria de Educação Básica (SEB). 
3 O termo alunos com necessidades educacionais especiais é utilizado para identificação do público a quem os 
serviços do PNBE/Esp 2008 serão disponibilizados, visto o edital do programa. 
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Ressalta-se, ainda, que as obras adaptadas e traduzidas deveriam ter textos e projeto 
editorial adaptados ao público a que se destinam. 

Destaca-se, no edital, que não poderiam ser inscritas obras de literatura com fim 
exclusivamente didático, informativo, doutrinário, religioso ou de referência. 

Quanto às etapas de análise do material, no processo de avaliação tanto das obras de 
orientação aos docentes quanto das de literatura infantil e juvenil, o edital é claro em afirmar 
que serão cumpridas por profissionais da educação especial, por meio de uma equipe 
nomeada pelo ministro da educação, após uma triagem do material inscrito feita por membros 
da Seesp/MEC. 

O edital alerta que a concepção de educação especial no contexto da educação inclusiva 
é que subsidiará a seleção das obras de orientação pedagógica, indicadas no programa. 

Desse modo, a produção de artefatos a serem inscritos no PNBE/Esp 2008 com ênfase 
nas diferenças pode tornar-se sedutora. Isso pode se justificar pelo próprio adjetivo que 
específica a versão do programa, ou seja, uma ação do governo, cujo enfoque é a 
acessibilidade da literatura às pessoas com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. 

A partir dos referenciais estudados na presente pesquisa, pareceu-nos fundamental 
posicionar as diferenças em confronto com a ideia de identidades padrões ou, ainda, 
modelares. Para isso, nos apoiamos nas produções de alguns dos autores situados na corrente 
dos “Estudos Culturais”, dentre eles, Duschatzky e Skliar (2001), Bhabha (2007) e Silva 
(2007). 

O conceito da diferença não pode ser compreendido dissociado das discussões a 
respeito da vida em sociedade, assim como dos processos de constituição cultural de grupos 
sociais, especificamente dos grupos das chamadas minorias. Critérios como, por exemplo, 
classe social, origem étnica, gênero, aspectos linguísticos, entre outros, marcam a forma de 
organização social dos sujeitos, desde os primórdios da história da humanidade. 

São diversas as linhas de estudos preocupadas com as questões das diferenças. Entre 
elas, optamos pela leitura de autores situados na corrente dos chamados “Estudos Culturais”, 
bem como por leituras de pesquisadores brasileiros situados no âmbito da educação, 
propriamente no contexto da inclusão escolar, considerando a trajetória histórica de exclusão 
e de estigmatização da pessoa com deficiência, buscando desnaturalizar aquilo que é 
socialmente atribuído a respeito da constituição cultural, psíquica e social dos sujeitos que 
trazem consigo alguma marca diferenciadora. 

Os “Estudos Culturais” desenvolveram-se a partir da ideia de heterogeneidade de 
culturas, em oposição ao princípio da homogeneidade cultural, que estabelece normas e 
valores universais, pautadas nos princípios das sociedades modernas do Ocidente. A partir dos 
estudos de Bhabha (2007), pesquisador indo-britânico, cujos estudos se inserem nesse campo 
de análise, por exemplo, podemos verificar que o processo de colonização dos países 
ocidentais nos países periféricos, ou, ainda, os processos de escravidão e o apartheid, impõem 
padrões culturais com a intenção de dominação, fixam-se em modelos, “identidades” a serem 
tidas como referências. 
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No entanto, como possibilidade de rompimento do binarismo cultural que caracteriza as 
sociedades modernas − tais como homem X mulher, branco X negro, ocidental X oriental −, 
os Estudos Culturais atentam-se para os hibridismos culturais, constituídos a partir das 
conflituosas relações de poder entre os sujeitos de grupos culturais distintos. Nessa 
perspectiva, essa corrente de estudo tentará compreender as formas de constituição das 
diferenças a partir desses padrões estabelecidos, ou seja, a partir das “identidades”. 

Um elemento importante da relação social entre os conceitos de identidade e de 
diferença diz respeito ao espectro de força, de relações de poder, no qual ambos estão 
marcados. Para Silva (2007), identidade e diferença não são definidas, simplesmente, elas são 
impostas, numa perspectiva de disputa e de conflito. O autor aponta, ainda, que: 

 
A afirmação da identidade e a enunciação da diferença traduzem o desejo 
dos diferentes grupos sociais, assimetricamente situados, de garantir o acesso 
privilegiado aos bens sociais. Estão, pois, em estreita conexão com as 
relações de poder [...]. A identidade e a diferença não são inocentes. 
(SILVA, 2007, p. 87). 

 
Vale ressaltar que a ideia de diferente sempre remete à comparação e, no geral, ao 

binarismo, à oposição, ao contrário, à oposição − por exemplo, homem e mulher, rico e pobre, 
heterossexual e homossexual, alfabetizado e não alfabetizado, belo e feio, gordo e magro. 
Nesse sentido, quando pensamos a identidade e o diferente do ponto de vista das relações de 
poder instituídas socialmente, nos deparamos com o fato de que o que diferencia uma da outra 
é o lugar que elas ocupam na sociedade, quando tomadas como base as relações de poder (e 
de seu oposto, de submissão), portanto, na manutenção das desigualdades, sociais, 
econômicas, individuais. 

Desse modo, constituiu-se o objeto da presente pesquisa o estudo sobre concepção das 
diferenças presentes nos discursos de textos narrativos infantis que tratam a pessoa em 
situação de deficiência matriculada na classe comum, sugeridos por um programa de governo, 
no caso específico o PNBE/Esp 2008. 

 
Objetivos 

 
• Analisar os discursos sobre as diferenças presentes nos livros infantis que apresentam 

pessoas em situação de deficiência matriculadas na classe comum. 
• Investigar em que medida os princípios das diferenças defendidos pela política de 

educação especial do período de 2003 – 2010 são coerentes com os discursos dos livros 
infantis validados pelo MEC/Seesp. 

 
Metodologia 

 
A fundamentação metodológica desta pesquisa pautou-se nos métodos qualitativos da 

sociologia. Segundo Minayo (1993), essa abordagem procura enfocar o social como um 
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mundo de significados passível de investigação, e considera a linguagem comum, ou a “fala”, 
como matéria-prima a ser contrastada com a prática dos sujeitos sociais. 

Apoiamo-nos, ainda, nos escritos de Bakhtin (2003, 2004), cientes de que esse 
pesquisador não desenvolveu nenhum estudo a respeito de textos narrativos infantis. Porém, 
alguns de seus conceitos são tão relevantes para a análise discursiva desse gênero literário e se 
mostram tão atuais, que optamos por esse estudo, de modo a contribuir para o exercício de um 
olhar mais aprofundado e reflexivo sobre os discursos presentes nos textos narrativos infantis, 
objeto de nossa investigação, a partir dos conceitos de monologismo, dialogismo e polifonia, 
no intuito de percebermos o aspecto múltiplo do discurso. 

 
Resultados 

 
A presente pesquisa nos mostrou que na relação de livros classificados como literatura 

infantil, indicados para a educação infantil e para o ensino fundamental, pelo menos, dezesseis 
dos quarenta e dois livros indicados pelo PNBE/Esp 2008 fazem alguma menção à temática das 
diferenças, seja em sua narrativa ou em algum de seus paratextos. 

Desses livros e referências feitas às diferenças, observamos, em todos eles, a presença de 
algum paratexto cujo destinatário não é endereçado à criança que receberá o livro, mas sim os 
adultos que possibilitarão o acesso desse recurso a ela, podendo ser um professor, seus pais ou, até 
mesmo, o governo, visto que este passou a ser um dos principais consumidores de produtos com 
essa temática. Isso se justifica, por exemplo, quando verificamos a presença significativa de livros 
com essa temática, indicados no programa em questão.  

A seguir, apresentaremos alguns resultados da análise de duas obras estudadas na 
presente pesquisa, como uma possibilidade de leitura atenta dos artefatos inscritos no 
PNBE/Esp 2008, conforme os referenciais deste trabalho, sendo: “Escola para todos” e “Uma 
amiga diferente”, situadas nas indicações do ensino fundamental. 

 
Livro: “Escola para todos”; autor: José Luiz Mazzaro; editora L.G.E.; ano de 
publicação: 2008 

 
O livro compõe o acervo das publicações sugeridas para o ensino fundamental e é 

apresentado nos formatos de caracteres ampliados e áudio. É composto pela predominância de 
textos escritos, com poucas imagens. Em sua ficha catalográfica há a inscrição do mesmo na 
categoria de “literatura infantojuvenil”, assim como na de pedagogia, o que supõe que o 
mesmo seja utilizado na escola como instrumento pedagógico, mediador de aprendizagens. 

Aqui se faz presente o conflito entre a arte literária e escolarização. O projeto editorial 
deste livro relaciona as instâncias da arte e da pedagogia, de forma harmoniosa. 

A obra é formada por sete narrativas curtas que, de alguma forma, enfocam questões 
ligadas às diferenças, retratando situações escolares, envolvendo crianças com deficiência. 

Essa característica de livro composto por pequenas histórias independentes, mas ligadas 
a um tema, dá à obra um caráter polifônico, pois são diversas as vozes que ecoam nas 
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narrativas apresentadas. Observamos, ainda, um estilo próprio do autor, na composição das 
histórias narradas. Não temos a impressão de que os textos que compõem esse livro sejam 
escritos para crianças, pois são dotados de generalizações e de abstrações, exigindo do leitor 
algumas habilidades de leitura muito específicas. 

Apesar das narrativas que compõem esse livro apresentarem algumas expressões típicas 
de uma linguagem infantilizada, elas não são marcadas pela literaliedade inerente à literatura 
infantil. Vejamos, por exemplo, um trecho da história “Algodão doce”: “Algodão doce era um 
lindo e bondoso coelhinho branco de olhos vermelhos. Mas nasceu fraco e doente em uma 
ninhada de nove irmãos. Por isso, levou muito tempo para crescer e aprender” (MAZZARO, 
2008, p. 18). Esse fragmento, além de demonstrar uma inadequação de texto para a linguagem 
da criança, apresenta um estereótipo de bondade referente à personagem que apresenta 
dificuldade para aprender. 

Nesse livro, a ideia do “duplo destinatário” se faz presente, conforme a afirmação de 
Colomer (2003), onde os autores de literatura infantil têm que lidar com uma contradição, 
“que supõe a criação de textos que, embora destinados a crianças, são sancionados pelos 
adultos” (p.164). 

Por meio da linguagem utilizada pelo autor, assim como pela forma como se dá a 
construção linguística dos textos de sua autoria, constatamos a presença de uma visão ingênua 
sobre as relações entre os sujeitos sociais e sobre as relações cotidianas que se materializam 
no interior da escola. 

Algumas das narrativas desse livro apresentam personagens em situação de matrícula na 
classe comum, por exemplo, a história “O dedão do pé”, que acontece numa escola e narra a 
amizade entre uma menina e seu amigo Ricardo, que tem deficiências múltiplas. O menino só 
mexia o dedão do pé, um meio encontrado para estabelecer comunicação com os colegas da 
classe. Essa história é narrada pela menina, após tornar-se professora de educação especial. 
Esse texto não apresenta nenhuma ilustração. 

O texto seguinte, “As escadas”, não apresenta nenhuma personagem específica com 
deficiência, mas é narrada por um menino que sai contando a quantidade de escadas do seu 
percurso diário, desde que sai de sua casa até a chegada à escola. Ao final, tentando interagir 
com leitor, questiona: 

 
Se as escadas existem para facilitar a nossa vida, o que é que eu vou dizer ao 
meu amigo de cadeira de rodas, que não consegue subir nem descer escadas? 
Ou àquele senhor de muletas que pula e se equilibra em pé só? Ou então ao 
meu avô, que tem tanta dificuldade para andar? Agora fique aí matutando! 
(MAZZARO, 2008, p. 8). 

 
Literatura infantil ou livro para inculcar padrões de pensamentos a respeito da 

acessibilidade arquitetônica da pessoa com deficiência física? Em seguida, temos a imagem 
que ilustra a história, que diz muito pouco sobre a problemática das escadas ou sobre pessoas 
com deficiência física. 
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Outro texto apresenta personagens com deficiência com o título de “Os irmãos mãos”. 
Essa narrativa enfoca a surdez e o uso das Libras. Os personagens são chamados de “irmãos 
mãos”, que eram muito amigos e unidos, porém, muito diferentes no jeito de ser e de pensar, 
como os dedos das mãos.  

Ao descrever os “irmãos mãos” o texto apresenta: “Eles foram criados com muito amor 
e respeito por seus pais e por isto aprenderam, desde muito cedo, a respeitar e valorizar suas 
diferenças” (MAZZARO, 2008, p. 9). Aqui está presente a visão de que a diferença é marca 
individual do sujeito, o que, conforme Silva (2002), se relaciona muito mais com uma visão 
liberal a respeito da diversidade do que com um posicionamento crítico a respeito da 
produção social das diferenças. Vale ressaltar que todos os irmãos mãos são surdos e, segundo 
o narrador, se comunicam com as mãos. 

Cada irmão é apresentado com características próximas às dos dedos das mãos. O autor 
descreve com alguns estereótipos que lhes diferenciam. Vejamos os exemplos: o “Polegar 
Mão” é gordinho, com aparência pacata, “ágil e agitado” (MAZZARO, 2008, p. 9); o 
“Indicador Mão” tinha aparência fina e elegante, porém autoritário, mandão e comilão; o 
“Médio Mão” era o mais velho, o conselheiro, por ser muito equilibrado; o “Anular Médio” 
era o mais vaidoso, adorava usar joias e roupas elegantes, adorava também gastar dinheiro, o 
que deixava seus pais endividados no final do mês; e por fim o “Mínimo Mão”, o 
menorzinho, que fazia tudo bem devagarzinho, mas tinha seu ritmo respeitado por seus 
irmãos. 

Na descrição dos “irmãos mãos” observamos alguns estereótipos, ao mesmo tempo em 
que o autor descreve qualidades compensatórias àquilo que atribui como características de 
inferioridade. Por exemplo: o irmão “Mínimo Mão”, que fazia tudo bem devagarzinho, mas 
era respeitado por seus irmãos; ou, ainda, o “Polegar Mão”, que era gordinho, mas ágil. 

Além disso, o texto apresenta problemas de conceituação com relação à surdez. 
Reparemos no trecho que segue: “[...] os “irmãos mãos” não falam com a boca e sim usando 
as mãos, pois suas orelhas, desde que nasceram, não quiseram cooperar para que os sons eles 
pudessem escutar” (MAZZARO, 2008, p. 12). Primeiro, não é verdadeira a informação de 
que o surdo tenha incapacidade de fala; segundo, nesse trecho, existe uma confusão a respeito 
do que seja fala e comunicação. 

Como compensação à deficiência apresentada pelos “irmãos mãos”, a narrativa 
descreve, ainda, que eles foram muito felizes e tenta convencer o leitor a prestar mais atenção 
nas pessoas com surdez, que apresentam formas diferenciadas de comunicação. 

 
Livro: “Uma amiga diferente”; autora: Márcia Honora; editora: Ciranda Cultural; 
coleção: Ciranda das diferenças; ano de publicação: 2008 

 
O livro “Uma amiga diferente” encontra-se na relação das obras indicadas para o ensino 

fundamental, sendo classificado, conforme ficha catalográfica, como “literatura infanto-
juvenil”. 
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É parte integrante da coleção “Ciranda das Diferenças”, que, segundo catálogo 
eletrônico da editora, se propõe ao convite de um novo olhar sobre as diferenças, despertando 
a reflexão de todos sobre os temas dos livros, como: deficiência física, cegueira, síndrome de 
Down, baixa visão, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, nanismo, deficiência 
auditiva e surdez/Libras. 

Na relação dos temas propostos pela coleção, o livro “Uma amiga diferente” apresenta a 
temática da síndrome de Down, com a representação de uma personagem com deficiência 
intelectual. 

O livro apresenta uma tendência muito mais pedagógica do que literária, o que pode ser 
confirmado por meio de sua linguagem, assim como pela temática que se propõe. 

Observamos que o discurso das diferenças caminha na contramão dos princípios da 
política de educação especial vigente, que apontam para uma perspectiva de olhar para as 
diferenças a partir do viés da singularidade de cada sujeito, uma vez que, em nome das 
diferenças, são pensadas alternativas de atendimento a partir das características e ritmos de 
aprendizagem de cada sujeito. 

Os paratextos que compõem o material são diversos. Em cada um deles observamos um 
apelo com relação à caracterização da deficiência abordada, assim como uma tentativa de 
sensibilização dos destinatários adultos, aqueles que possibilitarão o acesso da criança ao 
livro. 

Daniela, a abelha com síndrome de Down, é marcada por um conjunto de estereótipos 
que a caracterizam como “diferente”. Durante a história, Daniela está sempre sorrindo, como 
se não fosse capaz de demonstrar outros sentimentos, como o de tristeza, o de raiva, o de 
medo, entre outros. 

O livro faz referência aos discursos da inclusão escolar, da inclusão social e do respeito 
à diferença. Situa-se no contexto político em que o discurso da inclusão escolar marca as 
relações entre a pessoa com deficiência e o outro, se observarmos o ano de publicação do 
livro (2008), após os movimentos internacionais em defesa dos direitos humanos, assim como 
em defesa da educação para todos. 

A ideia de dialogismo está presente no livro, quando observamos um discurso se 
entrelaçando ao outro. Inicialmente, o livro levanta a bandeira da inclusão escolar, sob o 
ideário de que a pessoa com deficiência deve ser matriculada na escola comum, o que 
representa a réplica ao discurso da integração escolar. 

O discurso sobre a inclusão escolar apresentado ao longo do texto e paratextos 
evidenciam um tom apelativo, descrito nas vozes do narrador, com o uso de jargões 
“politicamente corretos”, na defesa de que a escola é o principal lugar onde a pessoa com 
deficiência deve ser reconhecida por suas diferenças. São várias as situações em que a voz do 
narrador reforça a importância de Daniela, apesar de ser diferente das demais abelhas. 
Reforça, ainda, que essa deve ser tratada com carinho, como se, na relação com a deficiência, 
a afetividade fosse o fator determinante na efetivação dos direitos dos sujeitos com 
deficiência. 
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Considerações finais 
 
As diferenças passaram a ser produto de consumo, como afirma Silveira (2010). Os estudos 

realizados nesta pesquisa nos levaram a confirmar essa hipótese. Isso se evidenciou na análise 
realizada a respeito do discurso presente nos livros que abordam a temática das diferenças, 
referendados pelo programa. 

Sejam nos paratextos, nas narrativas, nas imagens, os livros infantis analisados que abordam 
as diferenças carregam em si uma marca de linguagem que os exclui daquilo que caracteriza a 
literatura infantil: um discurso muito mais monológico do que dialógico; uma linguagem mais 
caracterizada por jargões politicamente corretos, presentes no discurso da educação especial, do 
que por metáforas, brincadeiras com as palavras, a arte literária, impossibilitando a ludicidade por 
parte de seu destinatário, a criança. 

A monologia do discurso em detrimento das possibilidades dialógicas que a literatura 
infantil apresenta, mostra-se presente nas obras, quando observamos um posicionamento por parte 
dos emissários dos textos, que aqui identificamos como os sujeitos envolvidos em todo o processo 
editorial, que tenta fazer com que a criança aceite e respeite as diferenças, o que merece uma 
reflexão acerca da própria concepção de diferenças que esses artefatos culturais apresentaram. 

Diferentes, nas tramas analisadas, são todos aqueles que apresentam alguma deficiência 
e isso dificilmente provocará mudança no trato com as pessoas com deficiência, visto que as 
protagonistas são, na maioria, caricaturadas e dotadas de certa passividade frente aos 
estereótipos que lhes são lançados. 

Como as políticas educacionais são caracterizadas por contradições, observamos o 
mesmo nas obras indicadas pelo PNBE/Esp 2008, que se propõe a apresentar a temática das 
diferenças. 

É nesse sentido que as obras do PNBE/Esp 2008 sobre a temática das diferenças se 
mostram mais como lobo na pele de cordeiro, pois, quando legitimadas por uma política, rendem, 
ao mesmo tempo, milhões de reais para o mercado e algumas editoras deixam de investir em 
projetos editorias diferenciados na literatura para crianças e passam a produzir aquilo que é a alma 
do negócio da vez: nesse caso, livros que nos ensinam sobre o respeito e tolerância às diferenças. 
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LITERATURA INFANTIL PARA ADULTOS? 
UMA RELAÇÃO POSSÍVEL E NECESSÁRIA 

Fernanda de Araújo Frambach1 
 Jacqueline Martins da Silva2 

Liliane Balonecker Daluz3 
 
A Literatura nos permite vivenciar outras histórias além da nossa e, por isso, nos 

humaniza. Implica uma imersão mais profunda na relação com o outro, porque nos permite 
compreender as diferenças e as semelhanças que existem entre todos nós. Possibilita a 
sensibilização da consciência, ampliando nossa capacidade e interesse de analisar o mundo. 
Às vezes, é como o reflexo do rio que possibilita nos conhecermos melhor. Ou como a canoa 
para espiarmos a vida dos outros e podermos compreendê-los, vendo-os de longe. Em ambos 
os casos, desempenha um papel fundamental para a construção da vida, individual e em 
sociedade.  

E a Literatura Infantil? Seria um gênero distinto, à parte? Representaria somente a 
função de construir a moralidade do indivíduo em formação? Perderia, assim, sua 
característica literária e seria apenas um instrumento, uma metodologia para o ensino de 
condutas, regras e padrões? Seria destinada apenas às crianças, sem nenhuma possibilidade de 
encantar, levar à reflexão e à aprendizagem o leitor adulto? 

A designação “infantil” faz com que esta modalidade literária seja considerada “menor” 
por alguns. Convém refletir, porém, que a palavra “literatura” é intransitiva, independe do 
adjetivo que a acompanha. Assim, o termo “infantil” associado a ela não significa que esta 
tenha menos valor, ou seja, necessariamente para os meninos, mas também para a criança que 
há dentro de cada adulto, pois todos podemos descobrir o mundo mágico que ela proporciona.  

A literatura, segundo Coelho (2000), independentemente de ser infantil, infanto-juvenil 
ou quaisquer outros adjetivos que receba, é, antes de tudo, arte e deleite. A obra literária 
infantil é aquela que corresponde, e alguma maneira, aos anseios do leitor que se identifique 
com ela.  

E a escola é muitas vezes o único espaço de contato das crianças com os livros literários 
e o lugar privilegiado para o adentramento – e talvez permanência – das pessoas no mundo da 
escrita. Segundo Bakhtin (BAKHTIN,1992), a literatura infantil passou a ser um instrumento 
motivador e desafiador, capaz de transformar o indivíduo em um sujeito ativo, responsável 
pela sua aprendizagem. Nelly Novaes Coelho afirma que: 
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A escola é, hoje, espaço privilegiado, em que deverão ser lançadas as bases 
para a formação do indivíduo. E, nesse espaço, privilegiamos os estudos 
literários, pois, de maneira mais abrangente do que quaisquer outros, eles 
estimulam o exercício da mente; a percepção do real em suas múltiplas 
significações; a consciência do eu em relação ao outro; a leitura do mundo 
em seus vários níveis e, principalmente, dinamizam o estudo e conhecimento 
da língua, da expressão verbal significativa e consciente - condição sem qual 
nos ara a plena realidade do ser. (COELHO, 2000, p. 16)  

 
Algumas conquistas são indiscutíveis e merecem celebração, como a disponibilização 

de bons livros na maioria das escolas brasileiras, incluindo as Unidades de Ensino de Niterói, 
realidade da qual partimos. Nos últimos anos, além do grande número de obras recebidas do 
Governo Federal através do Programa Nacional Biblioteca da Escola4 e de um vasto acervo 
complementar como um dos materiais específicos do Pacto Nacional pela Alfabetização na 
Idade Certa com vistas à formação de uma biblioteca nas salas de aula, as escolas deste 
município receberam uma enorme quantidade de livros literários a partir de projetos 
promovidos pela Fundação Municipal de Educação de Niterói como o Programa Magia de 
Ler e Voz e vez do Leitor. 

No entanto, “fazer ler”, ou seja, “dar vida aos livros” através de práticas diversas de 
leitura vai muito além do abastecimento das escolas com obras diversas, se a ele não for 
somada uma pedagogia e uma didática que abram espaços de conversa e de partilha a respeito 
das vivências de leituras do alunado. Mas como fazê-lo se aqueles que devem ocupar o lugar 
de mediadores de leitura não são, muitas vezes, conhecedores de obras de literatura infantil? 
Como proporcionar o contato com obras de qualidade se não estão acostumados a frequentar 
os espaços onde estas ficam disponibilizadas? Como formar um leitor infantil e juvenil, se a 
fruição literária não é uma presença constante em seu planejamento? Neste sentido, temos a 
convicção de que se professores, bibliotecários e mediadores de leitura não forem também 
entusiasmados e apaixonados leitores de literatura, que estejam nesse convívio íntimo com o 
texto literário, seu discurso pouco afetará aqueles que desejam formar como leitores, por mais 
bem intencionados que sejam.  

É possível também afirmar que, sem uma discussão da importância da leitura com todos 
os profissionais de ensino envolvidos neste processo, que conduza à compreensão da 
responsabilidade maior e intransferível da escola, esta deixará de cumprir o seu papel, talvez 
paulatinamente enfraquecendo, inibindo ou até mesmo exterminando o potencial de leitura 
dos estudantes ao longo do processo de escolarização. Este é, pois, um assunto que precisa 
estar presente em toda a formação docente, inicial e/ou continuada.  

                                                           
4 O Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) tem o objetivo de promover o acesso à cultura e o incentivo 
à leitura nos alunos e professores por meio da distribuição de acervos de obras de literatura, de pesquisa e de 
referência. O programa atende de forma universal e gratuita todas as escolas públicas de educação básica 
cadastradas no Censo Escolar. In http://portal.mec.gov.br. 
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Considerando a importância dessa discussão, sugerimos como estratégia dos encontros 
de formação continuada do qual participamos como formadoras, o contato dos professores 
participantes com textos literários diversos, quando, por exemplo, estes sempre iniciam com 
uma leitura literária. Assim, a importância de trabalho com diferentes gêneros não é apenas 
apresentada de forma teórica, mas vivenciada constantemente. Esses momentos são muito 
relevantes, exemplificados na fala de uma professora quando esta revela que “corria” para não 
chegar atrasada aos encontros de formação continuada para não perder a “história”. Outras 
falas, também muito caras, são as de professores afirmando que, a partir dos encontros, 
passaram a inserir a leitura literária diariamente em suas aulas, como o depoimento transcrito 
a baixo: 

 
O curso mudou o meu pensamento, e sei que minha prática de ensino 
também. A forma como iniciava suas aulas com contos, histórias, me 
encantou e me fez resgatar esse lado de contadora de histórias que estava um 
pouco adormecido. Passei a valorizar e utilizar a leitura e a contação de 
histórias em minhas aulas, sem que elas estivessem relacionadas aos 
conteúdos curriculares; ler e ouvir histórias por prazer. O ouvir histórias é 
uma experiência muito proveitosa para as crianças, pois estimula a 
criatividade, o pensamento e os sonhos. [...] O interesse pelos livros de 
histórias melhorou significativamente a leitura da minha turma. Com o que 
aprendi no curso tenho refletido com algumas amigas professoras sobre a 
importância de explorar os diversos gêneros textuais em sala de aula, e assim 
tornar as nossas aulas muito mais interessantes5.  

  
As discussões sobre a importância de as atividades de leitura serem planejadas e 

realizadas de forma sistemática, de os livros serem analisados e lidos pelos professores antes 
de trabalhados com os alunos, além das diferentes possibilidades de trabalho e organização do 
acervo proporcionaram grandes reflexões e ações, como evidencia a fala de uma professora:  

 
Na formação percebi a necessidade de desenvolver atitudes e disposições 
favoráveis à leitura, escrita e produção textual (...). Incluí em minha prática 
diária um momento em que pudesse ler para os alunos diferentes gêneros 
textuais em sala de aula ou na biblioteca da escola. Engajei-me em criar um 
“Cantinho da leitura” com acervo literário diversificado e atraente que 
pudesse ser frequentado e utilizado pelos alunos. E, mesmo sem 
conseguirem “ler”, gostavam de escolher, folhear e observar as gravuras dos 
livros. Nesses momentos solicitavam que lesse para eles na Hora da Leitura 

                                                           
5 Relato de uma professora do 1º ciclo, que participou do Programa de Formação Continuada de professores das 
séries iniciais. Neste trabalho, optamos por não apresentar os nomes das professoras autoras dos trechos citados. 
Entendemos a possibilidade de uma análise mais detida em outro momento. 
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o livro escolhido. Montei no Cantinho de Leitura um varal reprodutivo das 
capas dos livros e dicas sugestivas de leitura6. 

 
Estes são pequenos, mas valiosos exemplos que destacam o encantamento que os livros 

podem produzir primeiramente nos professores, reconhecendo-os como arte literária, mas que 
se desdobram em propostas de ação com os alunos.  

Concluímos, assim, que os objetivos têm sido alcançados no sentido de colaborar para a 
constituição de espaços onde os professores conheçam obras de literatura infantil, e possam 
narrar e compartilhar as experiências de formação de leitores, e como estas contribuem na 
aprendizagem e desenvolvimento humano dos alunos. São pequenas contribuições para a 
ampliação das margens, possibilitando assim que a leitura-literatura-rio corra e amplie seu 
movimento. 
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PAISAGENS SONORAS E PARANGOLÉS: UMA PROPOSTA 
INTERDISCIPLINAR ENTRE ALUNOS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM 

ARTES VISUAIS, MÚSICA E DANÇA 

Fernanda Maria Macahiba Massagardi1 
Adriana do Nascimento Araújo Mendes2 

 
O projeto 

  
O projeto Paisagens Sonoras teve início no ano de 2010 em Portugal e no Brasil. Em 

2012 houve uma expansão de países participantes e hoje temos vários núcleos que 
desenvolvem a proposta, a saber: Portugal, no Brasil, na Grécia e na Suécia. 

O presente artigo se refere às propostas dos anos de 2013 e 2014. 
No segundo semestre de 2013 teve início o projeto Paisagens Sonoras na Universidade 

Estadual de Campinas (Unicamp). A co-autora, docente da Universidade e integrante do 
programa LIFE (Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores), em uma proposta 
de dupla docência com a autora, realizou um workshop com alunos de graduação em Artes 
Visuais, Música e Dança. 

A autora, no ano supracitado, lecionava no curso de graduação em Artes Visuais a 
disciplina Estágio Supervisionado, integrando o Programa de Estágio Docente (PED) para 
doutorandos. A co-autora ministrava aulas para a disciplina Estágio Supervisionado II do 
curso de graduação em Música. Os alunos de ambas disciplinas foram convidados para 
participarem do workshop, além do convite ter se estendido a alunos do curso de Dança. 

Com o objetivo de promover uma interação entre estudantes de diversos cursos de 
graduação em artes, no intuito de realizar uma atividade interdisciplinar que permitisse a 
aquisição do conhecimento de áreas distintas, esse workshop propiciou a experiência de 
docência entre colegas, além da educação estética promovida pela performance e fazer 
artístico. 

No primeiro encontro os alunos foram convidados a compartilhar com os colegas alguns 
saberes teóricos específicos. Dessa forma, alunos das Artes Visuais explanaram sobre o tema 
Parangolés; os da Música trouxeram o conceito de Paisagem Sonora e os da Dança 
elaboraram a coreografia. A autora apresentou alguns vídeos e fotografias dos países que já 
haviam iniciado a proposta. 

No segundo encontro foram gravados e produzidos diferentes sons no campus. Sendo o 
som o eixo articulador da experiência plurisensorial, os alunos desenvolveram desenhos 
fundamentados na audição das gravações. Os sons foram inseridos na página do facebook 
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Soundscape pela autora, para que alunos de outros países tivessem acesso à produção de 
Campinas. Cada paisagem sonora informou aos colegas a identidade do espaço, comunidade e 
local que representam. 

No terceiro encontro, que aconteceu no atelier de pintura da universidade, os alunos 
fizeram a pintura dos Parangolés. 

Por fim, ao término desta experiência, no último encontro, uma aluna do curso de 
Música, também formada em Dança, orientou os colegas para a realização de uma 
performance fundamentada na configuração de “cardumes de peixes”. 

É um projeto que viabiliza uma interseção de diversos saberes e a oportunidade de 
conhecer diferentes realidades dentro da Universidade. 

No ano de 2014, aconteceu a segunda edição do projeto com alunos matriculados na 
disciplina de Fundamentos Filosóficos da Arte-Educação. A disciplina congrega cerca de 
oitenta alunos que cursam a licenciatura em Música, Dança e Artes Visuais, estudando a 
temática do ensino através da arte.  

A sequência de encontros foi a mesma de 2013. No entanto, no ano de 2014 foi 
realizada, por videoconferência, uma conversa com os professores da Espanha que também 
fazem parte do projeto. 

 
 

 
 

Fig. 1- Aluno do curso de Música vivenciando experiências 
no atelier de pintura durante confecção de parangolé 

 
A proposta de intercâmbio “Paisagens Sonoras” tem como objetivo ampliar os 

horizontes e as experiências sensoriais dos alunos e a capacidade de vivenciarem as obras de 
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arte, fazendo uma leitura de mundo mais rica em significados, possibilitando um 
aperfeiçoamento da percepção e dos sentidos. 

A cada som ouvido os alunos tentaram identificar imagens concretas que pudessem ser 
graficamente descritas, além de criarem performances que foram postadas em uma rede 
social. 

 
Paisagens Sonoras 

 
O termo paisagem sonora foi criado por Murray Schafer. Murray define soundscape 

como todo evento acústico que compõe um determinado ambiente. 
Em 1969, com um grupo de pesquisadores da Simon Fraser University, Canadá, Schafer 

criou o grupo World Soundscape Project (WSP) – Projeto Mundial Paisagem Sonora. O 
intuito dessa proposta foi unir arte e ciência numa disciplina nomeada Projeto Acústico. 

  

 
 

Fig. 2- Ouvindo o som gravado pelos colegas 
 
A pesquisa de Schafer resultou em diversas publicações, entre as quais: The music 

environment, dictionary of Acoustic Ecology, Five Village soundscape e A European sound 
diary, entre outras. No entanto, é a publicação The tuning of the world que resume todas as 
vertentes das pesquisas realizadas no projeto. Tal livro é uma referência às pessoas que 
pretendem inteirar-se do conceito ‘paisagem sonora’. Esse compêndio foi publicado no ano de 
1977, e que explora o caráter histórico da paisagem sonora nesse livro. 
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Fig. 3- experimentação sonora durante vivência corporal com parangolés 
  

Os Parangolés 
 
Hélio Oiticica, artista plástico brasileiro, criou os Parangolés na década de 60. A obra 

surge a partir do envolvimento do artista com o samba. Segundo ele, esse interesse nasceu de 
"uma necessidade vital de desintelectualização, de desinibição intelectual, da necessidade de 
uma livre expressão” (OITICICA, 1986, p. 12). 

 

 
 

Fig.4 - O parangolé ganha diferentes formas que são reveladas durante a performance 
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A imersão que a música possibilita unindo a gestualidade ao ritmo, fazendo com que o 
intelecto permaneça em segundo plano diante das imagens que se movimentam de maneira 
improvisada, gera um ato expressivo espontâneo, original e criativo. 

Os Parangolés são tipos de capas, estandartes, bandeiras de vestir criadas com panos 
coloridos interligados, que deixam entrever, a cada movimento, uma nova obra de arte, no ato 
da performance. A cor ganha diferentes formas quando se expande pelo espaço e é associada 
com a música e a dança. É uma vivência visual, tátil, rítmica. O participante se transforma na 
própria obra quando a veste. Não é apenas observador passivo. Oiticica esclarece que se trata 
da “incorporação do corpo na obra e da obra no corpo" (OITICICA, 1988, p. 23). O artista 
afirma que: "o objetivo é dar ao público a chance de deixar de ser público espectador, de fora, 
para ser participante na atividade criadora" (OITICICA, 1988, p. 25). 

 

 
 

Fig. 5- Professores e alunos preparando a performance em Portugal 
 
O ato de vestir a obra faz com que o participante deixe de ser apenas um observador e 

produz, no ato da performance, uma sensação de liberdade e expansão dos sentidos, pois 
passa a ser parte da vivência e experiência de vida. 

Oiticica dá início a uma nova concepção de integração obra de arte e ser humano. Morre 
o espectador e nasce o participante. O objetivo dessa proposta é dar ao indivíduo a 
experiência da criação, de descobrir por meio da participação algo que tenha um sentido de 
vivência. 

A manipulação da obra dá a ela uma dimensão plurisensorial. Oiticica privilegia a 
experiência em detrimento do intelectual. 

Assim como Duchamp, Oiticica questiona o estatuto da arte, do equívoco que é pensar 
apenas sob a perspectiva dos museus e galerias de arte a verdadeira obra. É uma proposta de 
levar a experiência de arte para todos e não apenas para uma elite. 
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O Parangolé, nesse sentido, é uma construção no espaço, uma intensificação da vida, 
aliando a percepção da arte à expressão dela. O indivíduo deixa de ser aquele que contempla e 
submerge em uma nova sensibilidade ativa.  

 
Conclusões 

 
A Unicamp possibilita aos alunos, ao oferecer disciplinas comuns a alguns cursos, uma 

ampliação de conhecimento e a oportunidade de compartilhar saberes, posto que os jovens 
convivem com colegas de áreas distintas. Um dos maiores desafios ao docente que leciona 
tais disciplinas é encontrar mecanismos que não privilegiem apenas uma área, mas que 
contemplem o que há de importante em todas elas. Nesse sentido, o projeto Paisagens Sonoras 
permite uma valorização das diversas áreas de artes. 

Nas duas edições que aconteceram em Campinas, os alunos não se detiveram ao suporte 
pictórico. A tinta extravasou e foram realizados desenhos no corpo. 

 

 
 

Fig. 6 - O prazer de mexer com tintas e cores vivenciado no/pelo corpo 
 
Também foi interessante observar a interação entre os alunos dos diversos cursos: na 

segunda edição, por exemplo, um grupo da Música estava com dificuldades de iniciar o 
desenho e um aluno das Artes Visuais uniu-se ao grupo para ajudar. 

É um projeto que promove a construção de sujeitos com amplo repertório, não apenas 
especialistas. 

É sabido que há uma enorme polêmica nas áreas de artes referente ao professor 
polivalente, pois na prática escolar, o professor em Artes precisa conhecer dança, teatro, 
música e artes visuais e, no geral, é formado em uma das áreas. Os Parâmetros Curriculares 
Nacionais são contra a polivalência e tal fato é positivo. 

No entanto, a formação de um sujeito que tenha cultura geral e conheça alguns aspectos 
de áreas que não são a sua pode favorecer o profissional quando precisa criar uma atividade 
diferenciada em sala de aula, que seja mais abrangente, interrelacionando áreas. 
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A REVOLTA DAS AGULHAS 

 Fernanda Maria Macahiba Massagardi1 
Filipe Augusto Miranda2 

Giovana Denise Delagracia3 
  

Já não se morre de velhice  
nem de acidente nem de doença,  
mas, Senhor, só de indiferença. 

Cecília Meireles 
 
Em proposta de intercâmbio cultural entre Brasil e Portugal realizada com um grupo de 

alunos de graduação em Artes da Universidade Estadual de Campinas, no Programa de Estágio 
Docente, foram realizadas atividades artísticas no núcleo “São José Operário” de Barão Geraldo, 
bairro da cidade de Campinas, do qual fazem parte 125 pessoas, entre adultos e idosos, durante todo 
o ano de 2013. Em Portugal foi realizado trabalho similar em Vila Nova de Gaia, Gulpilhares e 
Moledo. 

 

 
 

Fig. 1 – Instalação do projeto em Gaia, Portugal. 
 
A iniciativa do projeto surgiu em um congresso na Fundação Serralves, na cidade do 

Porto em Portugal. A autora deste artigo em parceria com duas professoras portuguesas, 
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mestras em Artes Visuais, Cristina Henriques e Fernanda Santos desenvolveram, 
fundamentadas nas obras da artista plástica americana Carol Hummell, uma proposta voltada 
ao público da terceira idade. 

As participantes da aldeia de Moledo, Portugal, definiram o nome “Revolta das 
agulhas”, pois geralmente o trabalho manual do idoso assume um caráter utilitário e o fazer 
artesanal é considerado, pelos mais jovens, obrigação familiar. Dessa forma, uma avó passa a 
ser responsável pela confecção, por exemplo, de enxoval. As senhoras afirmaram que, a partir 
de então, as agulhas serviriam para fazer arte. Nesse sentido, a proposta de May confirma: 

 
A necessidade de coragem criativa é proporcional ao grau de mudança. São 
os artistas que apresentam direta e imediatamente as novas formas e 
símbolos – os dramaturgos, músicos, pintores, dançarinos, poetas. 
[...] 
O contato com um quadro desperta em nós uma nova visão, algo de especial 
nasce no nosso íntimo. Por isso, a apreciação da música ou da pintura, ou de 
outros trabalhos criativos, é um ato de criatividade da nossa parte. (MAY, 1997, 
p.19) 

 
O projeto foi construído com o intuito de promover visibilidade e reflexão, através do 

contato com novas possibilidades de comunicação da Arte Contemporânea, apresentada pelos 
alunos de graduação. Os conceitos de instalação, intervenção urbana e land art foram 
apresentados e discutidos de forma a ampliar o repertório de produção das senhoras, 
demonstrando o potencial comunicativo de trabalhos artesanais como bordado, crochê, 
patchwork, entre outras técnicas abordadas no grupo de artesanato. 

 

 
 

Fig. 2 – Angelina S. Frassetto no grupo São José Operário. 
Aliados à prática artística, foram realizados estudos teóricos referentes ao tema da 

velhice. Esses estudos evidenciaram as diferenças entre o ensino voltado para crianças e 
jovens de idosos. Desde os primeiros encontros com as senhoras o grupo sentiu necessidade 



A REVOLTA DAS AGULHAS 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 1299 

de realizar uma abordagem diferenciada. As senhoras não se identificavam bem com 
apresentações teóricas dirigidas para todo o grupo, como havia sido planejado pelos alunos da 
Unicamp. Foi necessário adaptar a abordagem através de conversas com pequenos grupos, as 
quais variavam entre discussões teóricas e exemplos práticos que aproximavam os conceitos 
de Arte Contemporânea da realidade das senhoras. 

Para apresentar esses conceitos de Arte, uma vez que são abstratos e inovadores, os 
estudantes trabalharam de diferentes maneiras para que elas renovassem seu modo de criação. 
As senhoras têm uma experiência de Arte relacionada à técnica de produção e apreciação de 
objetos artísticos que é uma relação com o material e o produto final.  

A partir da introdução desses conceitos, a produção das senhoras foi ressignificada. 
Suas habilidades, antes destinadas à confecção de objetos decorativos e utilitários, foram 
direcionadas para uma nova forma de expressão que continua explorando a tradição das 
técnicas de forma artística ao mesmo tempo em que, simbolicamente, dá voz ao sentimento de 
uma minoria marginalizada dentro da nossa sociedade.  

As senhoras experimentaram uma mudança no olhar sobre seu próprio trabalho artístico 
que proporcionou uma série de discussões a respeito de sua identidade e a relação com a 
sociedade. Ao mesmo tempo, se familiarizaram com conceitos de Arte Contemporânea e se 
aproximaram deste tipo de produção até então muito distante de seu dia a dia. 

A relação entre as senhoras e os alunos da Unicamp foi de intensa troca. Após a 
exposição teórica sobre os conceitos de Arte Contemporânea e de explicar os objetivos 
práticos do projeto, o grupo partiu em busca de propostas de trabalho que pudessem 
acrescentar novas ferramentas ao repertório das artesãs e que, ao mesmo tempo, pudessem 
servir de matéria para a instalação artística. A técnica encontrada foi a dos “olhos de Deus”, 
uma espécie de mandala feita com palitos de madeira e linhas, materiais de fácil acesso às 
senhoras. 

O trabalho foi desenvolvido de maneira livre. As senhoras que se interessassem e 
tivessem disponibilidade poderiam deixar por um tempo a técnica que estavam aprendendo 
para produzir os “olhos de Deus”. Aos poucos elas foram se aproximando e não só 
aprendendo a técnica da mandala, mas também ensinando outras técnicas e propondo 
soluções originalmente não previstas. 

Junto ao exercício manual vinha sempre uma conversa. Elas começavam a falar de suas 
experiências, de suas dificuldades, sobre como é viver a velhice e passagens da vida. Dessas 
conversas surgiu a ideia de relembrar fatos da infância e transformar essas memórias em 
desenho. Algumas senhoras, então, passaram esses desenhos para um tecido e posteriormente 
bordaram por cima. 

Muitas das mulheres do projeto preferiram não participar diretamente, pois estavam 
muito atarefadas em suas próprias atividades, mas entenderam a proposta da intervenção 
coletiva e trouxeram coisas de suas próprias produções que julgaram se encaixar na proposta, 
enriquecendo ainda mais a diversidade de materiais trabalhados. 

Com o tempo, constatou-se que nosso grupo passou a ser um refúgio para senhoras que 
não se encaixavam bem em outros grupos ou tinham dificuldade em desenvolver outras 
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técnicas, mas viram ali um ambiente de acolhida e de valorização dos esforços próprios 
independentes do resultado. Em um ambiente livre de pressões, puderam dar vazão a seu 
potencial artístico e descobriram o quanto conseguiam realizar. 

Durante as conversas, constatamos o estado emocional de algumas pessoas que sofrem 
de depressão e solidão, apesar de, em alguns casos, a situação econômica ser favorável. 

Os jovens, geralmente quando questionados sobre o futuro e a velhice, dizem que ela 
ainda está muito distante e deixarão para pensar nisso depois. Mesmo os idosos, por vezes, 
encontram dificuldade para assumirem a chegada da vetustez. A maioria dos jovens afirmou 
querer morrer aos 60. 

A exposição anterior confirma o que Beauvoir registrou: 
 

Todos os homens são mortais: eles pensam nisso. Um grande número deles 
fica velho: quase nenhum encara com antecedência este avatar. Nada deveria 
ser mais esperado e, no entanto, nada é mais imprevisto que a velhice. 
Quando lhes perguntamos sobre seu futuro, os jovens, sobretudo as moças, 
interrompem a vida no máximo aos 60 anos. Algumas dizem: “Eu não chego 
lá, vou morrer antes.” E outras, até mesmo: “Eu me mato antes.” O adulto se 
comporta como se não tivesse que ficar velho nunca. (BAUVOIR, 1990, p. 
10) 

  
Foi com surpresa e embaraço que os jovens ouviram comentários sobre a sexualidade e 

o relato de uma das senhoras, que confidenciou escrever poesias eróticas para o falecido 
marido. Beauvoir também confirma: 

  
Se os velhos manifestam os mesmos desejos, os mesmos sentimentos, as 
mesmas reivindicações que os jovens, eles escandalizam; neles, o amor, o 
ciúme, parecem odiosos ou ridículos, a sexualidade repugnante, a violência 
irrisória. Devem dar o exemplo de todas as virtudes. Antes de tudo, exige-se 
deles a serenidade; afirma-se que possuem essa serenidade, o que autoriza o 
desinteresse por sua infelicidade. A imagem sublimada deles mesmos que 
lhes é proposta é a do Sábio aureolado de cabelos brancos, rico de 
experiência e venerável, que domina de muito alto a condição humana; se 
dela se afastam, caem no outro extremo: a imagem que se opõe à primeira é 
a do velho louco que caduca e delira e de quem as crianças zombam. 
(BEAUVOIR, 1990, p.10) 

  
No final do ano de 2013, realizamos uma intervenção artística em um espaço da 

Universidade Estadual de Campinas, na qual contamos com a presença dos idosos e dos 
alunos. A montagem da instalação foi divulgada nas mídias da região e atraiu, além das 
senhoras que já participavam do projeto, outras pessoas que se interessaram pelo trabalho e 
foram conhecer mais de perto. A organização dos trabalhos foi toda pensada pelas senhoras, 
em conjunto com os alunos da Unicamp, e permaneceu exposta em lugar aberto por uma 
semana, de forma que quem transitasse pelas redondezas poderia apreciar as obras. 
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Fig. 3 – Instalação na Casa do Lago -Unicamp. 

 
Por fim, os trabalhos foram também expostos em uma feira organizada pelo núcleo 

“São José Operário”. Em 2014 os trabalhos serão trocados e novas exposições ocorrerão em 
Portugal e Brasil. 
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PRÁTICAS DE LEITURA NA CAMPANHA DE PÉ NO CHÃO TAMBÉM SE 
APRENDE A LER: O QUE DIZEM OS PROFESSORES E PROFESSORAS 

Fernanda Mayara Sales de Aquino1 
Rosa Aparecida Pinheiro2 

 
Introdução 

 
Este artigo discorre sobre práticas de leitura na Campanha De Pé no Chão Também Se 

Aprende a Ler (Natal/ 1960) e a centralidade da leitura na formação de professores/professoras e em 
suas práticas pedagógicas, como resultado de pesquisas do Núcleo de História e Memória da 
Educação de Jovens e Adultos do Rio Grande do Norte (NUHMEJA-RN). O RN, no final dos anos 
de 1950 e no início da década de 1960, foi cenário de experiências significativas de educação 
popular, dentre as quais destacamos a Campanha De Pé no Chão Também Se Aprende a Ler. 
Evocamos a memória dessa Campanha por compreender que a referida experiência educativa 
alcançou resultados significativos na área da alfabetização, escolarização e valorização da cultura da 
população da cidade do Natal na década de 1960, com ênfase expressiva para práticas de leitura e 
incentivo a formação de leitores, o que ainda hoje é bastante discutido no âmbito da educação do 
País.  

A concepção de memória que adotamos ao tecer discussões em torno das práticas de leitura 
dessa Campanha é de uma memória que faz tecer a história, uma vez que procura reconstituir o 
passado para servir ao presente e ao futuro (LE GOFF, 1990). Compreendemos a Campanha como 
uma memória com a qual podemos dialogar na busca constante de refletirmos sobre a educação de 
crianças, jovens e adultos e, neste caso, especificamente no tocante as práticas de leitura e incentivo 
a formação de leitores. Para dialogar com essa memória utilizamos entrevistas, cedidas pelo 
NUHMEJA-RN, de professores e professoras que trabalharam na Campanha, os quais são: o 
professor João, do Acampamento do Bairro Nordeste; Josemá, do Círculo de Cultura de Nova 
Descoberta e Marlene, da Escola de Demonstração, bem como de Margarida, coordenadora do 
Centro de Formação de Professores (CFP). A partir de suas falas, mergulhamos na memória dessa 
Campanha, especialmente no que se refere as práticas de leitura, com base nas vivencias desses 
docentes.  

 
O que dizem os professores e professoras sobre as práticas de leitura da “Campanha De 
Pé no Chão...” 

 
A “Campanha De Pé no Chão...” é um movimento de educação popular que se propõe à 

transgressão de uma ordem econômica e cultural vigente, nos campos da alfabetização, 
escolarização e valorização da cultura das classes populares na cidade do Natal. O Governo 

                                                           
1 Mestranda em Educação; UFRN; Natal, RN. E-mail: fernandamayara19@yahoo.com.br. 
2 Doutora em Educação; UFSCAR; Sorocaba, SP. E-mail: rosa3ufrn@gmail.com 
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municipal de Djalma Maranhão, com base nas reivindicações populares, assumiu como prioridade 
de sua administração o problema do analfabetismo. Nesse sentido, a prefeitura municipal contou 
com a colaboração da comunidade, que cedeu salas para instalação de classes de alfabetização, 
denominadas de Escolinhas. Posteriormente, por meio dos Comitês Nacionalistas houve a 
proposição de construção de acampamentos escolares feitos de palha de coqueiro e chão de barro 
batido, ante a falta de recursos financeiros para construção de escolas de alvenaria. 

Segundo Germano (2010, p. 144), a “Campanha De Pé no Chão...” fez com que surgisse 
em Natal “[...] não somente uma nova rede escolar, mas também uma completa organização 
cultural da cidade de Natal.” Esse processo teve como desdobramento a criação de 
Escolinhas, Centro de Formação de Professores (CFP), Bibliotecas, Teatrinho do povo, 
Galeria de arte, Escolares, Praças de Cultura, Círculos de cultura, Museu de arte popular, 
Campanha de Pé no Chão Também se Aprende uma Profissão e Interiorização da Campanha. 

Essa multiplicidade de espaços de ensino-aprendizagem, com a criação das bibliotecas 
centrais, praças de cultura e bibliotecas volantes, nos impulsiona à discussão sobre a oferta de 
práticas de leitura e formação de leitores na referida Campanha, ainda, aos locais onde essas 
práticas se materializavam, pois aconteciam para além das salas de aula, que correspondiam 
aos acampamentos escolares, Escolinhas, Escola de Demonstração e círculos de cultura.  

Sobre a oferta de práticas de leitura nessa Campanha, destacamos a criação das bibliotecas 
centrais e volantes com uma política de doação e empréstimo de livros, democratizando o acesso à 
leitura, permitindo que o povo pudesse tanto ter acesso às bibliotecas como serem eles mesmos 
responsáveis pela criação do acervo e evidenciando, ainda, a inter-relação entre alfabetização e suas 
relações com o contexto de quem fala, lê e escreve, como compreensão da relação entre leitura do 
mundo e leitura da palavra. Segundo (FREIRE, 2001, p. 33) “[...] a biblioteca popular, como centro 
cultural e não como um depósito silencioso de livros, é vista como fator fundamental para o 
aperfeiçoamento e intensificação de uma forma correta de ler o texto em relação com o contexto.”  

 
Uma coisa muito importante que haviam eram as bibliotecas. [...]. Havia a 
biblioteca central que era a do Centro de Formação de Professores e haviam 
bibliotecas em alguns acampamentos. A questão das bibliotecas não foram 
organizadas em todos os acampamentos até porque não deu tempo. 
(MARGARIDA, 2011). 
 
A biblioteca volante era num carro, normalmente era numa rural. Trazia uma 
rural [...], aí trazia aquele ‘bucado’ de livro, chegavam e montavam aquilo 
ali. Tudo livro usado. Não era todo dia que podia ir, não era todo dia que este 
carro estava numa determinada escola [...]. Esse carro fazia rodízio.” (JOÃO, 
2012). 

 
Houve grande incentivo à comunidade a fim de que doassem livros para montagem do 

acervo das bibliotecas populares. Para tanto, foi criada uma mobilização sob o lema “O livro 
que está sobrando em sua estante é o que está faltando nas mãos do povo.” (GERMANO, 
2010, p. 134). Com isso, foram arrecadados mais de 20.000 livros para montagem do acervo 
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e, segundo Germano (2010), esse acervo chegou a possuir aproximadamente 50.450 livros. 
Registra-se que a população sempre pegava emprestado para ler e devolvia com regularidade, 
pois,- “Deve-se ressaltar que os leitores tinham muito cuidado com os livros, tanto é assim 
que, segundo Mailde Pinto, eles nunca deixaram de devolver.” (GERMANO, 2010, p. 135).  

A professora Margarida também nos relata sobre a prática de empréstimo de livros por 
parte da comunidade - “A comunidade podia tomar livro emprestado. As professoras também 
tiravam livros didáticos e paradidáticos; tiravam os livros, liam, tomavam emprestado, liam e 
devolviam. E havia uma movimentação muito grande.” (MARGARIDA, 2011). Com base 
nessa fala atentamos ainda para uma prática de empréstimos de livros por parte dos docentes, 
que embora não dispusessem de uma prática sistematizada, durante a formação, eram 
estimuladas tanto a leitura quanto a uma prática docente que incentivasse a formação de 
leitores. 

 
Eu não me recordo se havia trabalho específico embora seja uma parte muito 
importante, mas os professores, eles incentivavam os alunos para ler, para 
retirar livros, mas não havia algum momento especial de leitura. 
(MARGARIDA). 

 
A partir da fala da professora Margarida, buscamos explorar a centralidade da leitura 

nas práticas pedagógicas dos professores e professoras da “Campanha De Pé no Chão...”. 
Com base nas suas narrativas entendemos que os docentes da Campanha, conscientes da 
necessidade de ensinar crianças e adultos a ler e escrever, bem como motivá-los a tornarem-se 
leitores criavam em suas práticas cotidianas situações ou momentos de leitura e/ou incentivo à 
prática da leitura.  

 
Tinha um horário na semana onde era o horário da leitura dentro da própria 
sala de aula. Então eles iam à biblioteca, no caso da minha sala que era 
vizinho, escolhiam o livro e traziam. Eles faziam a leitura e depois fazíamos 
o fechamento sobre o conteúdo daquele livro. (MARLENE). 
 
Nos círculos de cultura nós não tivemos tempo de desenvolver um trabalho 
maior. Realmente se indicava que os participantes poderiam ter acesso às 
bibliotecas oferecidas pela prefeitura. (JOSEMÁ). 

 
Ressaltamos, ainda, que a concepção de leitura presente na fala, por exemplo, da 

professora Margarida corresponde a uma noção ampliada de leitura, visto que se reporta a 
leitura de imagens se referindo à fotografia. “O tema é como os animais ajudam o homem. Aí 
os professores deveriam pedir muitos materiais para as crianças; trazerem fotografia de 
animais, montarem álbum, estudar como cada animal era útil ao homem.” (MARGARIDA, 
2011). Assim, podemos compreender a leitura como um processo de compreensão tanto da 
escrita quanto de outras formas de expressão, conforme defende Martins (1994). 
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Conclusão 
 
A multiplicidade referente à maneira como fora organizada espacialmente a Campanha 

implicou em maneiras diversas de práticas de leitura e formação de leitores nos diferentes 
espaços de aprendizagem. Portanto, ainda que não houvesse um trabalho específico voltado 
para leitura durante a formação docente oferecida no Centro de Formação de Professores 
(CFP) da Campanha, houve diversidade de práticas de leitura e incentivo a formação de 
leitores por meio da criação de bibliotecas e uma política de doação e empréstimo de livros 
para alunos, professores e comunidade, permitindo a democratização do acesso à leitura para 
grupos populares da cidade do Natal na década de 1960. 
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O RESGATE DA MEMÓRIA E DA ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS: 
ANÁLISE DO PAPEL DA ESCOLA E DAS FAMÍLIAS1 

Fernanda Nunes dos Santos2 
 

Mas as evocações se turvam na fantasia. 
A memória não está livre da imaginação. 

Renato Janine Ribeiro 
 

Contar histórias 
 
A narrativa faz parte da história da humanidade. As histórias sobreviveram ao tempo 

por meio da oralidade, elas ficaram na memória. Com o passar do tempo foram registradas 
por diferentes pesquisadores e escritores. 

Luís Da Câmara Cascudo foi um dos grandes pesquisadores dos contos e lendas 
brasileiras, sua obra revela o verdadeiro Brasil, pois em suas próprias palavras Cascudo diz: 
“O Conto popular revela informação histórica, etnográfica, sociológica, jurídica, social. É um 
documento vivo, denunciando costumes, ideias, mentalidades, decisões e julgamentos” 
(CASCUDO. Prefácio in: ___, 2004, p. 12). Em tempos onde a oralidade foi perdida para a 
escrita da imprensa, nada pode ser melhor do que registrar nossa história para que ela não 
morra em si, mas que reviva a cada leitura. 

Contar histórias, lendas e contos, não é apenas reproduzir o que ouvimos, mas também é 
revelar a história, as tradições e o modo de vida de um povo, é não deixar morrer a oralidade 
mesmo tendo que fazê-la sobreviver na escrita do papel para que algum dia, alguém possa 
reanimar e enfim lhe dar vida e voz. 

 
Contando sua própria história e a do mundo, o homem vem se utilizando da 
narrativa como um recurso vital e fundamental. Sem ela a sociabilidade e 
mesmo a consciência de quem somos não seria possível. O conto é uma 
memória da comunidade, em que encontramos lugares diferentes de olhar e 
ler o mundo ao praticarmos a arte da convivência. (BEDRAN, Bia 2012, 
p.25) 

 
Em um tempo onde as escolas não eram para todos, em um tempo onde os livros eram 

raros, aqueles que não sabiam ler contavam histórias que de tanto ouvir ficaram gravadas na 
memória. Era na reprodução que se aprendia os contos, os ditados populares, receitas e 
provérbios. Tudo isso circundava as famílias, desde as mais humildes até os casarões, em que 

                                                           
1 Este texto apresenta fragmentos de uma pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso, do curso de 
especialização em Ética, valores e cidadania na escola, realizada em 2013 pela Universidade de São Paulo. 
2 Especialista em Ética, valores e cidadania na escola; Universidade de São Paulo; São Paulo, SP. E-mail: 
fernandanunes29@hotmail.com  
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escravas e amas cuidavam das crianças e lhe contavam histórias que haviam aprendido com 
seus pais e avós. 

O contar histórias está muito ligado à narrativa e à memória, as pessoas narram da 
maneira como lembram. Assim a história vai sendo tecida, e não é só o narrador que é sujeito 
da história, o ouvinte também é, porque ele é participante. Esse ouvinte se apropria de tal 
forma da história, que depois ele mesmo se torna um narrador/contador, assim como nos diz 
Bia Bedran (2012, p.52) “Lia e ouvia ler. Alguém sempre contava para quem não lia. Alguém 
também cantava, pois os romances eram histórias que se cantavam”. 

 
Narrativa e memória 

 
Dentro da mitologia grega temos a deusa Mnemosyne que é a personificação da 

memória, ela era considerada a memória do mundo, e o ciclo da vida. Farias faz a seguinte 
observação a respeito da Mnemosyne... 

 
[...] na Grécia Antiga [...] tanto os poetas como os adivinhos eram seres 
capazes de decidir em função da memória, pois tinham uma vidência além 
do presente, podendo assim desenterrar aquilo que de mais profundo 
encontrar-se-ia no passado. [...] Eis a verdade tocada pela memória, que não 
guardava o sentido de ser a recapitulação de uma história pessoal, e muito 
menos a reprodução de uma história coletiva trata-se de um mergulho no 
tempo original, ou seja, numa espécie de começo absoluto, a origem de tudo. 
Essa era a função de Mnemosyne: estar presente na origem. (FARIAS, 2011, 
p. 15) 

 
A memória nos faz recordar daquilo que ouvimos e vivemos, das situações, dos lugares, 

dos objetos e até mesmo do cheiro que podem nos fazer relembrar. E por meio da memória o 
educar ganha seu espaço.  

Segundo Carruthers (2006), na Idade Média a memorização era uma estrutura basilar 
estabelecida na infância. Ela também diz que “O verdadeiro poder da memória jaz na 
lembrança ou memória, que era analisada como forma de investigação, a invenção e recriação 
do conhecimento [...] (CARRUTHERS, 2006, p. 17)”. Memorizar estava relacionado com a 
ideia de transformar a memória em bibliotecas. 

As histórias e os contos populares são a nossa primeira lembrança, quase que o nosso 
primeiro falar. Quem nunca ouviu uma criança que conhece poucas palavras, tentar contar 
uma história? Ela pode se atrapalhar toda e contar a narrativa pela metade, mas isso só 
acontece porque ela teve o contato direto com a história que alguém lhe contou repetidas 
vezes até que ela pôde se apropriar do conto e narrar sozinha. Essa experiência é vital para a 
sua formação intelectual que a tornará uma futura leitora letrada. 

 
Para todos nós é o primeiro leite intelectual. Os primeiros heróis, as 
primeiras cismas, os primeiros sonhos, os movimentos de solidariedade, 
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amor, ódio, compaixão vêm com as histórias fabulosas ouvidas na infância. 
[...]. (CASCUDO. Prefácio in: ___, 2004, p. 12) 

 
Resgatar a memória de contos ouvidos na infância e lembrar-se dos sentimentos 

causados; de sonhar em ser a Cinderela e encontrar o Príncipe Encantado, de derrotar a bruxa 
malvada, de morar em um castelo e viver feliz para sempre, de caminhar por florestas 
encantadas, de ser uma fada, são imaginações que rodeiam e que norteiam o ser criança. São 
memórias para a vida inteira. Ler os livros é propor um mundo de imaginação para a criança, 
é familiarizá-la com as palavras e com o mundo. 

Contar uma história exige presença do narrador e do ouvinte como diz Bosi (1994). A 
narrativa não se faz um sem o outro, é preciso que aquele que narra utilize de todos os 
artifícios possíveis para conquistar a atenção daquele que ouve. Se for preciso, usar um lençol 
para transformar na capa do rei, usar um guarda-chuva como casa e assim por diante. É 
preciso usar a imaginação para transformar a história e fazer com que ela se torne viva dentro 
da fantasia da nossa alma. 

 
O narrador está presente ao lado do ouvinte. Suas mãos, experimentadas no 
trabalho, fazem gestos que sustentam a história, que dão asas aos fatos 
principiados pela sua voz. Tira segredos e lições que estavam dentro das 
coisas, faz uma sopa deliciosa das pedras do chão, como no conto da 
Carochinha. A arte de narrar é uma relação alma, olho e mão: assim 
transforma o narrador sua matéria, a vida humana. (BOSI, 1994, p. 90) 

  
O papel da escola e da família 

 
Dentro da narrativa existe o papel da família e da escola, ambas desenvolvem uma ação 

importante para a criança: da família, vem a lembrança das primeiras histórias contadas e das 
canções de ninar que fazem parte da memória. Na escola, tem a atuação do professor que lê 
para os alunos e assim busca desenvolver o hábito da leitura para que a criança torne-se não 
apenas alfabetizada, mas também letrada. Porém, é na família que a criança terá as suas 
primeiras memórias e reproduzirá aquilo que ouviu, cantará as músicas e contará os contos 
populares que fazem parte da infância. 

Para que a primeira memória se desenvolva é preciso que a criança tenha ouvido, para 
que então possa recontar, se a criança não ouvir as canções de ninar e as histórias que devem 
fazer parte do repertório infantil, dificilmente ela poderá se expressar por meio do contar e 
recontar histórias, e assim não exercerá a difícil tarefa de narrar e de contar experiências. Para 
Benjamin (2012), o contar as experiências refletem no papel de um narrador, porque ele não 
fala de si mesmo, ou simplesmente se traduz como um contador de histórias, o narrador é uma 
pessoa que fala do mundo, que fala das suas vivências e de suas experiências que adquiri com 
o passar do tempo, um papel importante como narrador. 
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A criança que ouve histórias cotidianamente desperta em si a curiosidade e a 
imaginação criadora e ao mesmo tempo tem a chance de dialogar com a 
cultura que a cerca e, portanto, de exercer sua cidadania. O encontro de seu 
imaginário com o mundo dos personagens tão diversificados pertencentes 
aos contos, sejam eles tradicionais ou contemporâneos, é fator de grande 
enriquecimento psicossocial. (BEDRAN. Bia 2012, p.25) 

 
O encantamento causado pelos contos é fator enriquecedor para o desenvolvimento da 

fala e da escrita, porque antes de aprender a ler, o aluno já havia se tornado uma criança 
letrada por ter contato direto com os livros e por ouvir histórias narradas por seus pais, 
irmãos, etc. 

Nesse fator podemos elencar que é de vital importância que os pais ofereçam a 
oportunidade do contato com os livros, e na falta desses, que a escola exerça o seu papel e 
propicie oportunidades para o desencadeamento do mundo letrado, a fim de que os alunos 
tenham contato direto e constante com os livros, tendo assim o enriquecimento psicossocial. 
Ouvir histórias durante a infância leva o indivíduo não somente a descobrir novos mundos e 
novas fronteiras, mas também lhe proporciona sentimentos que serão carregados dentro de si 
durante a sua vida inteira, algo que ele próprio poderá um dia proporcionar aos seus filhos, 
criando assim um círculo virtuoso. 
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A ESCOLA COMO TERCEIRA MARGEM? REPENSANDO OS 
LETRAMENTOS ESCOLARES DIANTE DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS DE 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Flávia Danielle Sordi Silva Miranda1 
 

A revolução a grande escala que Papert e outros 
previam não ocorreu: para o bem ou para o mal, a 
escola enquanto instituição ainda está firme entre 

nós e a maior parte do ensino e aprendizado que aí 
se dá manteve-se quase intocável apesar da 

influência da tecnologia. 
David Buckingham, 2010. 

 
Com a difusão de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação – TDIC – em 

diversas esferas de ação humana em todo o mundo e, inclusive, no Brasil, sobretudo, na 
passagem do século XX para o XXI, grande preocupação foi gerada no que tange aos 
supostos impactos para instituições escolares e para práticas de professores. O fato é que, 
apesar das transformações propiciadas pelas tecnologias digitais, previsões pessimistas sobre 
um possível “fim” da escola não se realizaram e a instituição escolar continua a ser uma das 
principais agências de letramento em contexto brasileiro em função de seu caráter promotor 
de práticas de leitura, escrita, produção e circulação de conhecimentos e, acesso a bens 
culturais, em grande parte, não conhecidos pelos estudantes. 

O que parece ter se alterado, no entanto, foram formas de promoção desses 
multiletramentos (KALANTZIS; COPE, 2006) que reclamam pedagogias para inserir alunos não 
somente nos tradicionais espaços valorizados de cultura, como teatros e museus, mas também 
voltadas ao acesso deles “a outras mídias (analógicas e digitais)” (ROJO, 2009, p. 52).  

Dessa forma, no presente trabalho, buscamos refletir sobre o modo como professores da 
rede pública estadual vêem a incorporação de TDIC em seus trabalhos docentes e defender 
um espaço para a escola como “terceira margem”, isto é, como possibilidade de se olhar para 
tecnologias, sem estagnação entre pessimismo ou idealização, mas que pense em usos efetivos 
delas para a promoção dos (multi)letramentos críticos. Logo, que a escola possa ser lugar de 
empoderamento dos sujeitos e tecnologias digitais potencializadoras deste processo. 

 
Professores como agentes de letramento e as TDIC 

 
A expressão “agente de letramento” (KLEIMAN, 2006) força-nos revisar o conceito de 

professor/mediador, defendendo que o docente, ao invés de estar entre o conhecimento e os 
alunos, deve promover práticas significativas, auxiliando “como ator social que é, a criar 
                                                           
1 Mestre em Linguística Aplicada e atual doutoranda no programa de pós-graduação em Linguística Aplicada do 
IEL/UNICAMP; Universidade Estadual de Campinas; Campinas, São Paulo. E-mail: flaviasordi@gmail.com.  

mailto:flaviasordi@gmail.com
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contextos para que outros atores que se engajarão em atividades relevantes para o grupo 
venham a se constituir” (KLEIMAN, 2006, p. 422). 

A despeito disso, assistimos a conflitos emergentes em contexto escolar, já que muitas 
das atividades nas quais estudantes se envolvem encontram-se em meios digitais, como jogos 
de vídeo-game, aplicativos de celulares ou práticas em redes sociais da internet. Com efeito, 
um docente que se propõe a ser agente de letramento não pode ficar à beira dessa nova 
configuração, mas, ao avesso disso, ajudar a escola a se constituir como instância onde o 
conhecimento coletivo, mediado pelas TDIC e construído de forma crítica seja desenvolvido, 
uma terceira margem. 

Sabemos, entretanto, que não somente os anseios dos professores são suficientes para 
tanto, exigindo-se articulação entre diversas esferas que estão em diálogo contínuo, tais como 
o sistema político, leis e diretrizes educacionais, políticas públicas, formação inicial e 
continuada de professores. Nesse sentido, nota-se o crescimento de programas de formação 
continuada para suprir supostas lacunas dos docentes em relação às suas formações iniciais e 
mesmo dar conta de atualizar um trabalho que considere as tecnologias digitais em 
emergência. 

Uma dessas iniciativas é o Programa Nacional de Formação Continuada em 
Tecnologia Educacional (ProInfo Integrado) organizado em três vias: (i) equipar escolas 
públicas brasileiras, (ii) organizar e distribuir recursos educacionais em várias mídias digitais 
e (iii) formar professores e outros agentes educacionais. Ao acompanharmos um de seus 
cursos de formação continuada, oferecido em uma diretoria de ensino do interior do estado de 
São Paulo, pudemos entrar em contato com esses docentes da rede pública e conhecer seus 
posicionamentos acerca da relação entre letramentos escolares e tecnologias digitais. 

Na sequência, traremos dados referentes à interação de quatro professores cursistas do 
módulo “Tecnologias na Educação: ensinando e aprendendo com as TICs”, oferecido de 
Junho a Outubro de 2012, na ferramenta fórum on-line disponível na plataforma do curso 
conhecido como e-proinfo e acessível por meio do endereço eletrônico 
http://eproinfo.mec.gov.br/. As citações referem-se ao diálogo estabelecido entre eles a partir 
da pergunta2 motivadora realizada pela tutora do curso:  

 
Quem sou como Professor e Aprendiz? Reflita acerca das seguintes 
questões: - O que é ser professor hoje? - Quem sou eu (professor) neste 
contexto? Compartilhe suas reflexões no fórum e aproveite para comentar as 
respostas de outros colegas e para dialogar criticamente sobre a docência no 
contexto da sociedade da aprendizagem. 

Primeiramente, é importante advertir que, embora a pergunta não tenha mencionado, 
explicitamente, a questão das TDIC, os professores encaminharam a discussão também para 
                                                           
2 Antes de responder às perguntas, foi indicado aos cursistas a leitura da primeira unidade do curso e de uma 
entrevista com o professor Antonio Nóvoa, disponível em: 
http://www.tvbrasil.org.br/saltoparaofuturo/entrevista.asp?cod_Entrevista=59 sobre matrizes curriculares e o 
professor reflexivo. 

http://eproinfo.mec.gov.br/
http://www.tvbrasil.org.br/saltoparaofuturo/entrevista.asp?cod_Entrevista=59
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esse sentido, provavelmente, devido à temática do curso e, indubitavelmente, pela urgência na 
discussão de um assunto tão relevante para os professores e para a escola. Assim, destacamos 
trechos3 do fórum em que tratavam diretamente da questão: 

 
Comentário no fórum da professora L. Jun 29 
O acesso à informação nunca foi tão fácil, por isso a escola deveria mudar 
sua função, pois esta deixou de ser a transmissão de informação para ensinar 
a autonomia, alunos/cidadãos capazes de interpretar as informações e 
resolver problemas. 
Essa responsabilidade cai sobre o professor, que deve estar sempre 
observando seus alunos (que estão em constante mudança) e mudando sua 
metodologia. 
 
Comentário no fórum da professora J. Jul 16 
[...] Apesar das críticas, o professor está sempre a procura de uma forma de 
se “reciclar”, refletindo sua prática e buscando novas formas de ensinar e 
chegar aos alunos. Neste contexto, eu aprendi que refletir e analisar minha 
prática, sempre abre novos caminhos. E que as novidades da era atual só tem 
a acrescentar na minha experiência profissional. Tento manter a mente aberta 
para as mudanças (tecnológicas e sociais) que aparecem em cada geração de 
alunos que chegam até mim. Além de ensinar eu aprendo muito com eles. 
Como professora eu sou uma eterna aprendiz da vida. 
 
Comentário no fórum da professora Z. Jul 19 
[...] Com o acesso as novas tecnologias, da se a impressão de mais facilidade 
no aprendizado, mas a meu ver isso não é a realidade, podemos tornar as 
aulas mais atraentes, mas não é o suficiente para que a informação 
transforme-se em conhecimento, o que não podemos negar é a facilidade de 
encontrar informações sobre todos os assuntos, mas transformar essas 
informações em conhecimento é o grande desafio para o professor e também 
para o aluno, a ilusão de o conhecimento está sempre à mão faz com que o 
interesse pelo professor e pelo ensino dentro da sala de aula seja afetado. 
Dentro desse cenário a preparação continuada do professor, e que ele seja 
sempre um aluno, e a reflexão de como suas próprias dificuldades com algo 
novo, poderá contribuir para essa realidade que estamos vivendo. 
 
Comentário no fórum da professora Z. Jul 20 
Ola pessoal, pensando no que a J. postou, pude pensar em muitas coisas, e 
concordo com ela em muitas coisas, para mim tem sido um desafio trabalhar 
com as novas tecnologias e isso me fez pensar como aluno, nas dificuldades 
que eles podem estar sofrendo com tantas informações e digerir tudo. É 

                                                           
3 É importante destacar que os comentários dos fóruns foram recortados, exatamente, como publicados pelos 
professores na ferramenta on-line. 
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nesse ponto que eu professora devo buscar ter uma nova visão de como 
ensinar, sem perder a essência que apesar das tecnologias a meu ver ainda 
são extremamente fundamentada no professor. 
 
Comentário no fórum do professor P. Jul 23 
Olá J, 
Concordo com você, infelizmente cobram muito da escola e dos professores, 
em uma sociedade que desvaloriza demais estes. É preciso relembrar a todo 
o momento que a escola é um local de construção do conhecimento e que 
este espaço é algo importante na vida do aluno, para que este se torne um 
cidadão pleno. Na escola há a possibilidade de transformação e de renovação 
da sociedade através de novos conceitos e métodos. Ser professor é acreditar 
nesta renovação e transformação, o uso das tecnologias é inevitável no 
cotidiano escolar é preciso atualizar a escola e os seus profissionais no 
compromisso de acompanharem as novas gerações e de tornar o processo de 
ensino-aprendizagem mais prazeroso.  

 
Os depoimentos de L, J, Z e P, embora não completamente homogêneos, revelam 

reflexão desses professores sobre o papel dos letramentos escolares na contemporaneidade e 
suas funções como agentes educacionais em constante (trans)formação, muitas vezes, 
encarregados de deslocar a escola e a forma de se lidar com o conhecimento da periferia para 
o centro, visando formar leitores críticos, cidadãos conscientes e protagonistas sociais. 

Enfim, com base nos dados analisados, percebemos que os professores estão cientes da 
não-neutralidade das TDIC, insuficientes em si, para um ensino-aprendizado efetivo, 
apontando a importância dos atores sociais (alunos e professores) nesse processo que pode ser 
potencializado por elas. 
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REPRESENTAÇÕES DE CRIANÇA E INFÂNCIAS NAS OBRAS DE 
GILBERTO FREYRE 

Flavia Francchini1 
Tatiane C. Rodrigues2 

 
Este trabalho resulta do desenvolvimento de um projeto de pesquisa de iniciação 

científica no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (2013-2014), 
que tem por objetivo analisar as representações e descrições sobre criança e infância em duas 
obras de Gilberto Freyre: Casa Grande & Senzala (1933) e Sobrados e Mucambos (1936).  

A pesquisa objetiva verificar quais são as descrições e de que maneira a infância e a 
criança são retratadas nestas obras, o trabalho está inserido em um conjunto de pesquisas 
desenvolvidas pelo grupo de “Estudos sobre a criança, a infância e a educação infantil: 
políticas e práticas da diferença” que tem buscado constituir o campo da sociologia da 
infância no Brasil, por meio da análise de artigos, livros e entrevistas realizadas com 
renomados pesquisadores nacionais que têm se dedicado ao estudo de temas como crianças, 
infância e sociologia da infância. O marco analítico da pesquisa é a publicação do artigo de 
Florestan Fernandes intitulado 'As trocinhas do Bom Retiro', considerado um estudo pioneiro 
da cultura e dos grupos infantis no âmbito da sociologia. 

O pressuposto para análise das obras de Gilberto Freyre é que ao verificar de que 
maneira as crianças foram representadas em seu trabalho, em especial as crianças negras e 
indígenas, pode-se ampliar a pesquisa sobre a constituição do campo de estudos sobre a 
criança e a infância, bem como da sociologia da infância no Brasil. 

Gilberto de Mello Freyre iniciou-se nos estudos sociais muito jovem, com menos de 
vinte anos, ao estudar em Baylor, nos Estados Unidos, fazendo a sua graduação e, em seguida, 
em Colúmbia, fazendo o mestrado, cujo título foi obtido com uma tese sobre a vida social no 
Nordeste (1922). Durante esse período Freyre teve contato com o antropólogo Franz Boas, 
que viria a ser a sua principal referência na construção de uma linha de pensamento na qual se 
diferencia raça e cultura, separa herança cultural de herança étnica e considera o conceito 
antropológico de cultura como o conjunto dos costumes, hábitos e crenças do povo brasileiro. 
 O sociólogo pernambucano, em companhia de Sergio Buarque de Holanda e Caio 
Parado Junior formou a tríade responsável pelos estudos coloniais da década de 1930, período 
em que Brasil estava enfrentando uma revolução em busca de novos caminhos para a 
compreensão do Brasil e sua identidade nacional que já não poderia mais ser influenciada 
pelas teorias raciológicas do fim do século XIX, por se tornarem cada vez mais insuficientes. 
Neste contexto, Gilberto Freyre retoma a temática racial para transformar o conceito de “raça” 

                                                           
1 Graduanda do curso de pedagogia, Universidade Federal de São Calos, São Carlos, SP. 
flavia.francchini@gmail.com 
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em conceito de cultura, ou seja, a partir dessa passagem a identidade nacional do Brasil passa 
a ser analisada no âmbito social e não mais no biológico e a imagem da mistura racial, vista 
durante muito tempo como negativa para muitos pensadores da época, passa a ser vista como 
algo positivo para essa construção de identidade.  

Durante a vida intelectual Freyre escreveu inúmeros livros, centenas de artigos e 
ensaios, praticamente um livro por ano de vida, abordando temas dos mais diversos, tentando 
caracterizar a construção da sociedade brasileira, assim não podemos aqui descrever todos, 
mas sim aqueles escolhidos para compor a análise dessa pesquisa e que por serem obras 
pioneiras conseguimos através das leituras buscar resultados que caracterizem a importância 
de Gilberto Freyre na construção da identidade brasileira.  

No clássico Casa – grande & Senzala publicado em 1933, - obra considerada como 
marco revolucionário para alguns intelectuais, por apresentar novos métodos, técnicas e estilo 
e também grandes inovações nos aspectos da historiografia -, Freyre em exaustiva pesquisa 
em arquivos nacionais e estrangeiros busca nos diários dos senhores de engenho e na vida 
pessoal de seus próprios antepassados a história do homem brasileiro. 

Casa – Grande & Senzala é a resposta da sua própria indagação: o que é ser brasileiro? 
Portanto, segundo o autor: “a minha principal fonte de informação fui eu próprio, o que eu era 
como brasileiro, como eu respondia a certos estímulos.”.  

Nesta obra o autor, aborda a questão da mestiçagem como sendo fato social, em que a 
transmissão de cultura, ressaltando e valorizando também, as contribuições positivas dos 
negros, índios e mestiços com relação a comida, indumentária e sexo, principalmente a 
relação sexual entre escravizadas negras e indígenas com senhores brancos, vista como 
essencial para essa troca de experiências. Assim, o sociólogo construiu em sua produção as 
bases para o que posteriormente foi denominado como mito da democracia racial, hoje 
amplamente debatido e criticado pelo estudos sobre relações étnico-raciais no Brasil.  

Após analisar, em Casa-Grande & Senzala, a formação da família e da sociedade 
brasileira, Gilberto Freyre dedicou-se em Sobrados e Mucambos (1936) a decadência do 
patriarcado rural no Brasil e a sua adaptação à vida urbana. Nesta obra o sociólogo está 
preocupou-se em mostrar como a evolução social apresentava modificações e a capacidade de 
adaptação dessas modificações ocorridas na sociedade. 

 
Primeiras Aproximações: o papel da infância e das crianças para Freyre no processo de 
equilíbrio dos antagonismos 

 
Freyre define em Casa-Grande & Senzala a formação brasileira como um processo 

contínuo de equilíbrio de antagonismos de economia e de cultura. A cultura europeia e 
indígena, a europeia e a africana, a africana e a indígena e o mais geral e profundo o senhor e 
o escravo. 

Para o autor, a adaptabilidade e aclimatabilidade da colonização europeia no Brasil 
promoveu um processo de miscigenação sem isolamento ou ódio das culturas ameríndia e 
africana com a cultura europeia.  
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Ao descrever este processo que para o autor foi capaz de gerar equilíbrio entre os 
antagonismos anteriormente apontados, Freyre ressalta o papel desempenhado pelas crianças 
e pela infância.  

No que diz respeito às crianças indígenas Freyre ressalta o papel de mediação que as 
crianças indígenas desempenharam, para o autor, o processo civilizador dos jesuítas consistiu 
principalmente na inversão no filho educar o pai, no menino servir de exemplo ao homem, na 
criança trazer ao caminho “do Senhor e dos Europeus a gente grande” (FREYRE, 2008, p. 
218).  

 
O culumim tornou-se o cúmplice do invasor na obra de tirar à cultura nativa 
osso por osso, para melhor assimilação da parte mole aos padrões de moral 
católica e de vida europeia, tornou-se o inimigo dos pais, dos pajés, dos 
maracás sagrados, das sociedades secretas. Do pouco que havia de duro e de 
viril naquela cultura e capas de resistir, ainda que fracamente, à compreensão 
europeia. Longe dos padres quererem a destruição da raça indígena: queriam 
era vê-la aos pés do senhor domesticada para Jesus. O que não era possível 
sem antes quebrar-se na cultura moral dos selvagens a sua vértebra e na 
material tudo o que estivesse impregnado de crenças e tabus difíceis 
conseguiram, afastar os meninos da cultura nativa, tonarndo-a ridícula aos 
seus olhos catecúmen. (FREYRE, 2008, p. 218). 

 
Assim, nessa passagem Freyre descreve qual foi a principal contribuição das crianças 

indígenas durante o processo de civilização no qual os Jesuítas desejam inibir da vida 
selvagem o mais breve possível tudo o que fosse de valor nativo.  

Em relação à criança negra, Freyre ressalta que o lugar delas na sociedade patriarcal 
estava ao lado das crianças brancas, como sendo suas companheiras de brinquedos.  

 
As funções do moleque companheiro de brinquedo do menino branco foram 
as de prestadio mané- gostoso, manejado à vontade por nhonhô; apertado, 
maltratado e judiado como se fosse todo de pó de serra por dentro; de pó de 
serra e de pano como os judas de sábado de aleluia, e não de carne como os 
meninos brancos. “Logo que as crianças deixa o berço”, escreve Koster, que 
soube observar com tanta argúcia a vida de família nas casas-grandes 
coloniais, “ dão – lhe um escravo do seu sexo e de sua idade, pouco mais ou 
menos, por camarada, ou antes, para seus brinquedos. Crescem juntos e o 
escravo torna-se um objeto sobre o qual o menino exerce os seus caprichos; 
empregam-no em tudo e além disso incorre sempre em censura e em 
punição. ( FREYRE, 2008, p.419) 

 
Freyre relata uma infância de sofrimento e aproveitamento dos adultos não apenas entre 

as crianças indígenas e negras como também das crianças brancas. Pois, ao analisar suas obras 
percebemos que a infância das crianças brancas foi cercada de sofrimentos, cuidados, 
castigos, medos e dengos recebidos pela mãe – negra. As crianças na primeira infância eram 
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idealizadas e recebiam todos os cuidados, mas após o período da puberdade que não demora 
muito passavam a se comportar como homens feitos ou meninas-sinhás. Segundo o autor 
(2008), “foi quase um Brasil sem meninos. Aos sete anos já muitos menino dizia de cor os 
nomes das capitais da Europa, somavam, diminuíam, multiplicavam, declinavam em latim, 
recitavam em francês”. Essa passagem entre menino – homem, menino-anjo e menino- diabo 
na qual dentro da casa-grande foi marcada por muito sadismo por meninas e meninos, foi 
descrita pelo autor com mais dedicação em Sobrados e Mucambos, pois demarca um período 
no qual se valoriza apenas o homem feito.  
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SUSSURROS, CHOROS, MORDIDAS: POR UM LEITURA SEM MARGENS 
DAS LINGUAGENS INFANTIS 

Flávio Santiago1 
 
Este texto é fruto da minha experiência etnográfica vivenciada entre agosto e dezembro 

de 2012, para a coleta de dados da minha pesquisa de mestrado. Durante o processo de estadia 
em campo os barulhos que repercutiam pelos corredores da educação infantil me chamavam 
muito a atenção. Gritos e choros que não poderiam ser somente ecos ressonantes do vazio, ou 
uma simples reação a quedas ou empurrões. Embebido de tal questionamento, escrevo este 
texto de modo ensaístico, procurando poetizar sobre os barulhos das creches e pré-escolas, 
construindo um roteiro de possibilidades sobre os choros, as rebeldias e as múltiplas 
linguagens infantis. 

Quando pensamos na infância logo nos vem à cabeça a percepção da mesma enquanto 
um estágio de desenvolvimento que possibilita as crianças a aquisição da cultura e dos 
elementos simbólicos que compõem a sociedade, retirando a possibilidade da criança 
transformar o mundo e produzir culturas nas múltiplas relações que constroem. Está lógica 
parte do princípio da “hierarquização” para construir a imagem da infância como menor, 
como um vir a ser, fetichizando a linguagem infantis: um choro se torna somente um modelo 
representativo de uma insatisfação a uma imposição necessária; um grito, uma declaração de 
birra. Este processo transforma as melodias que ecoam nos corredores das creches e pré-
escolas em pré-linguagem; toda a pluralidade linguística é transfigurada em ruídos, as 
linguagens infantis são “silenciadas” de modo a acreditarmos que a criança pequenininha só 
se comunica a partir da obtenção da linguagem oral. 

Os processos de “silenciamento” das linguagens infantis são históricos, a construção da 
própria palavra ‘infância’ expressa os pesados grilhões do adultocêntrismo que prendem e 
sufocam as crianças pequenininhas. 

 
A origem etimológica da palavra infância é proveniente do latim infantia: do 
verbo fari, falar – especificamente, de seu particípio presente fan, falante –e 
de sua negação in. O infans é aquele que, ainda não adquiriu “o meio de 
expressão próprio de sua espécie: a linguagem articulada”. O prefixo in da 
palavra infância sugere ainda algo da ordem do não exprimível, do não 
tratável discursivamente; mais do que uma ausência, é uma condição dessa 
linguagem e desse discurso, é o germe do pensamento que ainda não se 
encontra pronto nem acabado, que ainda não se pode expressar ou comunicar 
em termos lógicos, linguísticos ou pragmáticos. Assim, em sua origem 
etimológica, a infância consiste no silêncio que precede a emissão das 
palavras e a enunciação do discurso, designando uma condição da linguagem 
e do pensamento com a qual o ser humano se defronta ao longo de sua vida, 
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assumindo subsequentemente o sentido que se lhe atribui com maior 
frequência, no presente, de uma idade específica, diferenciada da adulta 
(PAGNI, 2010, p. 100). 

 
No entanto, os meninos e meninas pequenininhos/as continuam a gritar, a chorar e a 

cantar, tentando romper através de suas vozes o discurso adultocêntrico impregnado sobre as 
suas linguagens. De acordo com Dulcimarta Lemos Lino (2008), as crianças barulham, 
criando impressões e expressões espontâneas que se configuram como melodias que 
influenciam a dinâmica da organização do espaço das creches e pré-escolas, cunhando 
elementos simbólicos para a produção das culturas infantis. Para o poeta Mario de Andrade 
(2006), os meninos e as meninas pequenininhos/as através de sua sonoridade não apenas 
brincam ou expressam pequenas reações diante de dores, a musicalidade produzida por 
eles/elas também possibilita expressar seus dramas, medos e anseios.  

As crianças pequenininhas, quando constroem sonoramente uma onda perturbadora de 
ruídos, não estão querendo apenas exercitar suas cordas vocais. O barulho provocado por elas 
ecoavam vidas que são construídas nas relações de poder exercidas junto aos meninos e 
meninas pequenininhos/as na educação infantil. 

O poder ao qual me refiro não se trata de um elemento centrado, duro e único, mas, sim, 
orgânico e micropolítico. Como afirma Foucault (1999, p. 374), toda a relação humana é, até 
certo ponto, uma relação de poder. Para compreender esta afirmação é necessário pensar o 
poder independentemente dos valores morais e jurídicos que o recobrem; ou seja, pensar o 
poder para além do bom ou do mau, do centrado ou do errado, do que é de criança ou do que 
é de adulto. O poder é o elemento coercivo que nos tenciona, nos mistura e nos constrói. 

Por meio dos seus corpos as crianças pequenininhas se comunicam com o mundo 
descobrindo novas oportunidades e desfrutam de sensações que influenciam a construção de 
suas subjetividades.  Como ressalta Márcia A. Gobbi (2010), as linguagens infantis são 
expressas por múltiplas manifestações comunicativas, que por vezes encontram-se 
enfraquecidas no processo de normalização, e sofrem influências dos aparelhos normativos 
que legitimam somente a escrita e a oralidade como únicas formas capazes de expressar os 
sentimentos, ideias e movimentos humanos. 

Os choros, as mordidas, as risadas, as palavras infantis nos fornecem elementos para 
pensarmos as ações docentes, proporcionando questionamento constante dos nossos 
posicionamentos políticos frente ao processo de segregação racista. Tal processo não se trata 
de uma captura das linguagens infantis como estratégia de aprendizagem, educação e, 
sobretudo, controle, mas como um espaço de abertura para expressão do protagonismo 
infantil e da capacidade inventiva das crianças. A educação infantil a partir desses 
pressupostos se tornaria um espaço de afirmação das diferenças, possibilitando ouvir 
sensivelmente as singularidades, de modo a “abrir-se” a escuta dos desejos, medos e anseios 
das crianças pequenininhas. 

Como afirma o poeta Mario de Andrade (1995), ouvir é um ato que não deve conter 
qualquer tipo de preconceito. Tem de ser desinteressado. Para o poeta, o verdadeiro ouvinte “é 
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aquele que, livre de todos os preconceitos, ignorando todos os ídolos, se conserva naquela 
exata atitude de contemplação passiva que lhe permitirá gozar e amar” (Andrade, 1995, p.67). 

Essa atitude de ouvinte descrita por Andrade (2006) poderia ser o primeiro passo para a 
construção de uma escuta não adultocêntrica2, possibilitando uma maior compreensão dos 
gestos, olhares, gritos e palavras não ditas das crianças pequenininhas. 

O que está em jogo nesse momento são nossas escolhas políticas, não bastando somente 
criarmos metodologias de ensino para a educação das relações étnico-raciais, mas, sim, 
pensarmos pedagogias que se interliguem às subjetividades e produzam impactos positivos 
sobre as crianças, de modo a construir projetos de mundos em que o racismo não esteja 
presente. 

As linguagens (palavras, choros, mordidas, sorrisos, carinhos), de diferentes modos, 
estão presentes na educação infantil. Por meio delas as crianças pequenininhas e os adultos 
recriam, constroem e modificam o ambiente das creches e das pré-escolas. No entanto, nem 
sempre essas linguagens são ouvidas; muitas vezes são deixadas à margem, esquecidas na 
insensibilidade construída pelo colonialismo. Dentro desse processo os meninos e meninas 
pequeninhos/as gritam, os/as docentes resmungam e ninguém se ouve, a impossibilidade de 
escuta assola o adultocentrismo e legitima todas as formas de hierarquização. 

Como diria Macunaíma ao pronunciar suas primeiras palavras oralmente “ai que 
preguiça”: que preguiça do adultocêntrismo que tenta impedir a comunicação plena entre o 
universo adulto e o infantil, ai que preguiça de todos os elementos castradores das cem 
linguagens infantis. 

Ao encontro desse pensamento, proponho como um dos princípios básicos para a 
construção de uma educação emancipadora das relações étnico-raciais a desinibição dos 
ouvidos para a escuta de diferentes linguagens infantis. Faz-se necessário escutar os ruídos 
das paredes, dos móveis, os dizeres proferidos pelas crianças pequenininhas, é indispensável 
que os/as docentes se ouçam. A educação emancipadora das relações étnico-raciais somente 
será legitimada quando todos os elementos que constroem a educação infantil se escutem, 
conversem, discordem, e produzam a diferença como elemento produtivo da pedagogia da 
infância desenvolvida pela instituição. É necessário ouvir. Escuta? 
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A FORMAÇÃO DE REPERTÓRIO CULTURAL DA CRIANÇA: UM OLHAR 
A PARTIR DO BRINQUEDO-PALAVRA1 

Floriza Garcia Chagas2 
 

Poesia é brincar com palavras 
como se brinca com bola, papagaio, pião. 

Só que bola, papagaio, pião  
de tanto brincar se gastam.  

As palavras não: quanto mais  
se brinca com elas mais novas ficam. 

Como a água do rio que  
é água sempre nova. 
Como cada dia que  

é sempre um novo dia 
Vamos brincar de poesia? 

José Paulo Paes 
 

Introdução 
 
Tomando de empréstimo as palavras de José Paulo Paes é que iniciamos esta conversa 

sobre o brincar como um dos elementos significativos à formação do repertório cultural da 
criança. O objeto de análise desta pesquisa é o brinquedo-palavra, e partindo de uma 
brincadeira com as palavras que “não se gastam [...] mais novas ficam”, o olhar para o 
brinquedo-palavra teve por objetivo ampliar o canteiro do nosso conhecimento sobre o 
brincar, a brincadeira e a construção de repertório cultural da criança. 

O conjunto de instrumentos utilizados para refletir a temática parte de estudos 
bibliográficos e de observações participantes, e aqui apresentamos o rico universo vocabular 
presente nas brincadeiras cantadas e ritmadas, articuladas com referenciais teóricos que 
compreendem o brincar como construção social e norteiam o fazer pedagógico objetivando o 
desenvolvimento integral da criança observada as especificidades da infância. 

Enfatizamos a linguagem que como sistemas sociais e históricos de representação do 
mundo são importantes no desenvolvimento da criança pequena, a linguagem oral passa a ser 
predominante na interação da criança com o adulto e com seus pares. Vygotsky (2010) em sua 
teoria considera a interação com os adultos importante no processo de aquisição da linguagem 
pela criança e de apropriação por esta de uma parte da cultura – a língua. 

 
 

                                                           
1 Expressão utilizada pela primeira vez por Lucilene Silva em oficina no MAM (2013) sobre cultura da infância. 
2 Pedagoga; mestranda pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) – Guarulhos; Pesquisadora do Grupo 
de Estudo e Pesquisa: infância, cultura e história (GEPICH) – São Paulo. E-mail: floriza7@gmail.com 
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O brincar  

Segundo Fortuna (2004), a palavra brincar tem origem latina e é resultado das diferentes 
formas assumidas a partir da palavra vinculum (laço), seguindo para vinclu, vincru (adorno, 
enfeite) e chegando a vrinco significando brinco, jóia presa na orelha que possibilitou a ideia 
de brincadeira. Na mitologia grega brinco alude aos pequenos deuses que voavam em torno 
de Vênus, enfeitando e alegrando a deusa.  

É possível compreender a partir da etimologia da palavra, que o brincar contém a ideia 
de vínculo, laço e relação com os outros e com o mundo. O brincar, assim como a sociedade, 
se transforma e se diferencia quanto a sua função e valor ao momento histórico. A concepção 
de brincar, de criança e de infância é construída historicamente, desta maneira existiram 
diferentes formas e maneiras de brincar ao longo do tempo, desta maneira os espaços e 
tempos para a brincadeira foram se modificando.  

Brougère (2002) analisa e discute a questão da infância como um momento de 
apropriação das imagens e representações da cultura produzida socialmente a partir das 
linguagens verbais e não verbais que oportunizam também reelaborações. O autor considera o 
brinquedo um produto social dotado de traços culturais específicos e reveladores.  

O brinquedo é um objeto que faz parte do universo complexo das experiências infantis, 
entretanto ele por si só não garante que se brinca, nem a brincadeira necessariamente depende do 
brinquedo estruturado. Quem brinca é que pode ao improvisar elementos, buscar novas 
significações e inserir o objeto brinquedo efetivamente num universo específico. “A infância que é 
expressa no brinquedo contém um mundo real, com seus hábitos e valores, ideologias, modos de 
pensar, agir e o imaginário do criador e construtor do objeto” (KISHIMOTO, 2003, p.19). 

Leal, Albuquerque e Rios (2005) nos apontam que brincar com a língua faz parte das 
atividades realizadas com as crianças dentro e fora das instituições escolares. No ato de recitar 
e cantar cantigas de roda, parlendas, poemas, trava línguas e quadrinhas, estamos brincando 
com as palavras de forma lúdica e prazerosa.  

Brincar com as palavras para descobrir semelhanças e diferenças sonoras compõem o 
desenvolvimento do letramento, que é processo de inserção e participação na cultura escrita. 
Aprende-se a brincar como se aprende a olhar o mundo, agir e se posicionar. Nem sempre a 
brincadeira tem um intuito pedagógico, contudo o valor do aprender brincando não é negado. 
No brincar é possibilitado a criança fazer relações, experimentar, imaginar, criar, se conhecer, 
é um espaço para as crianças, é um momento e lugar de inventividade, de deleite.  

As contribuições do brincar na formação e ampliação do repertório cultural da criança 
se constitui como ação profícua para instrumentalizá-la ao convívio social oferecendo 
experiências significativas para sua identificação, inserção, conscientização e convivência no 
grupo social.  

O brinquedo-palavra é considerado aqui na oralidade como brinquedo, atividade lúdica 
que tem como instrumento as palavras. Sabemos que a música tradicional da infância embala 
desde o nascimento percorrendo todos os momentos da vida, carrega os movimentos e 
desafios indispensáveis ao desenvolvimento da criança.  
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Ainda na primeira infância surgem os brincos, realizados pelos pais a fim de divertir os 
pequenos, tão singelo como os acalantos, com ritmos e melodias simples trazem o movimento 
de vaivém, embala a criança que agora acordada brinca e aos poucos parece perceber com a 
sonoridade das palavras o fim do brinco, sugerindo com o corpo a continuidade. 

Quando a criança cresce mais um pouco advém o interesse pelas histórias, o 
encantamento que pela entonação das palavras, também o contato com o folclore e os lugares 
do imaginário cultural. 

Com a destreza do corpo mais desenvolvida, os pequenos apreciam as cantigas de roda 
e as rodas de versos, como: rodas do bem querer - escolha de uma criança ou mais ao centro 
para carinhosamente escolher outra na roda que a substituirá; rodas de movimento - de forma 
imitativa ou não sugerem movimentações diferentes; rodas dramatizadas - que contam e 
representam histórias. 

 
Considerações finais 

 
As formas de brincar com a oralidade são diversas e também são grandes as variantes, 

pois uma mesma cantiga ou verso pode ser encontrado em diferentes lugares e povos, com 
variações rítmicas, melódicas, textuais e até na forma de como se brinca, traçando as 
particularidades de cada lugar e tempo histórico. 

Foi possível apreender a partir das leituras e observações o desenvolvimento das 
potencialidades criativas e críticas durante as brincadeiras ensinadas, os desafios a que se 
propôs como criar variantes principalmente nos versos, quadrinhas, adivinhas, parlendas de 
mãos e brincadeiras cantadas. À medida que as crianças crescem o desejo por desafios 
também cresce.  

As brincadeiras ritmadas compõem outro universo rico em possibilidades, é o desafio 
dos jogos com palavras e dos jogos corporais: aqui encontramos as parlendas, que na forma 
recitativa acompanham jogos e brincadeiras na memorização e seqüência de nomes e 
números; os trava-línguas e adivinhas que auxiliam na dicção e correspondem a jogos de 
palavras com pronuncia e seqüência dificultada por alterações de frase e concordâncias 
sonoras; as fórmulas de escolha, para definir a criança que irá começar a brincadeira, também 
privilegiam a construção da uma narrativa; as parlendas de pular corda com desafios 
propostos durante a recitação com o corpo, possibilitando o desenvolvimento das 
potencialidades e conhecimento dos próprios limites; as parlendas das brincadeiras de mão 
que potencializa o desenvolvimento motor, afetivo, ampliação de vocabulário, desafios 
quanto a velocidade, direção, tempo e espaço.  

As quadrinhas são brincadeiras poeticamente rítmicas, que faz uso da palavra de forma 
lírica ou satírica, falam da vida, dos amores, da natureza, do dia a dia, das alegrias, estão 
presentes nas rodas de versos e são cantadas de forma graciosa.  

O brinquedo-palavra é uma brincadeira para se cantar o Brasil, conhecer a nossa cultura, 
apropriarmos conscientemente da produção humana do nosso povo. Brincar com a palavra é 
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mais do que uma manifestação de beleza. É o resgate de possibilidades que a oralidade 
proporciona ao conhecimento peculiar da condição humana.  

O brincar proporciona a descoberta de alguns dos sentimentos possíveis. O brinquedo-
palavra pode ampliar o campo da capacidade de sentir coisas novas. Portanto acredito que 
toda a área das ciências humanas e das ciências sociais em geral tem muito a extrair do 
brincar para favorecer a formação da autoconsciência das crianças, ampliando seu repertório 
cultural. 
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PROBLEMATIZAÇÃO GRAMATICAL DA LEITURA 

Francis Roberta de Jesus1 
 
Que significa ler? 
“O livro não tem escrito, mas eu leio as figuras”. Bianca abriu um livro de Eva Furnari, 

colocou um dos dedos sobre uma tirinha e, como quem lesse palavras, continuou: “Era uma 
vez [...] “Viu? Eu vou levar esse livro mesmo. Aqui tem muita coisa pra ler. Tomara que 
chegue logo minha vez de ler pra sala, que daí eu vou contar tudinho que está escrito aqui”2. 

Essa cena poderia ser indicativo da definição do termo ler? Faria sentido buscar um 
significado para o termo, para toda e quaisquer condições em que ocorra? Indicaria ação, 
dedicação à leitura, deleitar-se, decifrar segundo código estabelecido, reconhecer grafia, 
produzir sons, interpretar? Poderíamos afirmar que, embora exista um sem fim de anseios por 
definições, no que seriam úteis? Como definir leitura no jogo de cena que Bianca está a 
constituir com as amigas na biblioteca, ao convencê-las, por uma prática corporal, de que a 
leitura pode ser praticada até mesmo quando o código não está circunscrito à relação entre 
grafemas e fonemas?  

De Bianca, podemos considerar que pratica leitura por deslocamento. Dentro do 
contexto escolar, com livro à mão e mais especificamente dentro da biblioteca, pratica uma 
leitura que não está dentre as mais valorizadas ou ainda, dentre as comuns, sendo que 
argumenta em favor do convencimento das colegas, bem como instaura a regulamentação de 
um jogo até então ali desconhecido: ler onde não há letras. Por este ato, Bianca deslegitima a 
soberania de um jogo de linguagem constituído por práticas de leituras reificadas, legitimando 
outro jogo, deslocando sentidos e regras para validá-lo. Sendo assim, podemos abrir mão de 
uma definição do que vem a ser leitura, para então, falarmos em usos possíveis do termo. No 
caso, Bianca faz um tipo de uso, diferente daquele em que sua amiga questiona sobre o que a 
menina leria onde não há caracteres alfabéticos, o que pode expressar rastros de sentidos de 
uma leitura com efeitos de privilégios nas práticas mobilizadoras e produtoras de cultura 
escolar, relacionadas à alfabetização, acesso e reprodução de conhecimentos por meio da 
cultura escrita. Contudo, o argumento de Bianca desconstroi essa noção ao se propor a ler um 
livro de imagens numa prática coletiva de leitura. Assim, o uso que Bianca atribui à leitura 
assume outra forma de ver, pluralizando-o e afirmando que pode significar diferentes coisas, 
diversas daqueles sentidos atribuídos pelas práticas que fizeram da leitura uma disciplina 
escolar sob a justificativa de necessidade social, o que pode ser visto nas práticas que 
categorizam a leitura em fases analíticas, exploratórias, interpretativas, logográficas, 
alfabéticas, ou ainda, categorizações que relacionem desenvolvimentos biológicos e mentais 

                                                           
1 Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas – 
FE/UNICAMP - Contato: francisrobertinha@yahoo.com.br 
2 Fragmento de cena vivenciada pela autora com uma turma de 3º ano no ano de 2010, no contexto da rotina de 
visita semanal à biblioteca escolar para escolhas coletivas e individuais de obras para leitura. 
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ao ato de ler. Essas práticas são válidas nos contextos de suas produções, para os propósitos a 
que são direcionadas, porém, como Bianca, apresentamos a dificuldade em imaginar que ao 
ouvir o termo leitura, se passará o mesmo na mente e no corpo de toda e qualquer pessoa em 
qualquer tempo e contexto de atividade humana de que tome parte. Compartilhando alguns 
dos contextos escolares que Bianca se engajou no referido ano letivo, o deslocamento que a 
menina praticou foi-nos surpreendente, tendo em vista as forças, inclusive genealógicas de 
práticas socioculturais de leitura constituídas nas relações entre escritura e leitura. Como 
podem então figuras serem lidas?  

Buscando rastros descritivos desse deslocamento feito pela menina, passamos a 
considerar o termo ler como algo problemático, tendo em vista que, sobretudo no contexto 
escolar, tem sido alimentado unilateralmente, sob única forma de prática, a da decodificação. 
Portanto, podemos sugerir para essa situação uma problematização gramatical que já estaria 
sendo praticada por Bianca, ao desestabilizar a fixidez do uso do termo por meio da leitura de 
imagens, bem como da argumentação que traz sentido a sua atitude. Roger Chartier e Pierre 
Bordieu (1996), por exemplo, expressam leitura como prática cultural, ato de ler o que está 
impresso, registrado, numa forma de representação, o que abre espaço para as imagens. Como 
prática cultural, a leitura se faz numa instituição histórica, tanto quanto as práticas de leitura, 
as formas de ler e como se dão a leitura. No caso, a leitura é considerada uma das muitas 
práticas humanas que podem ser socialmente vistas como escrituras e, portanto, lidas. Assim, 
o ato de ler pode ser lido como prática social universalizada e que ganha sentido de forma 
que, muitas vezes, nem se percebe que se está lendo algo que não seja necessariamente uma 
escritura que abarque letras – mas assim caracterizado –, contudo, assim se faz pela direção 
do olhar para aquilo que não está escrito e, muitas vezes, nem mesmo foi feito com a intenção 
de ser lido, mas o é. Dessa forma, também podemos ver a leitura como uma forma de olhar 
privilegiado para as práticas e produções humanas, explicitado nos exemplos da atitude de 
leituras de rituais, de pinturas, mitos, desenhos, gestos, expressões corporais, símbolos, 
relações discursivas, etc. Portanto, aqui se faz projeção universalista da leitura, que resulta no 
ato de ler situações distintas pela utilização de um único recurso para enxergar diferentes fatos 
sociais e manifestações humanas, no sentido mais amplo da expressão. 

Entretanto, o deslocamento gramatical, a saber, de possíveis sentidos que o termo ler 
possa assumir além do praticado na dieta unilateral sócio-escolarizada, podemos deslocar a 
forma de ver leitura para jogo de linguagem constitutivo de práticas socioculturais diversas, 
dentre elas, as da linguística, as escolares, as da oratória, as jurídicas, as de comunicação e 
correspondência, entre inúmeras mais, de acordo com as intenções de quem as pratica. Neste 
sentido, o olhar direcionado à leitura faria uso dessa prática como leituras, de diferentes 
modos com semelhanças de famílias entre si, mas como jogos regrados que produzem 
normatividades outras e conhecimentos conforme desempenhados. Esses jogos estariam 
dados ao olhar, sem a imaginação de qualquer referência mentalista ou oculta e olhar esses 
jogos implicaria em considerá-los constitutivos e constituídos pela linguagem que é completa 
em si mesma, não segmentada em mente, corpo, propósitos, ética, forma e conteúdo. Olhar 
engajado em ver os usos que fazemos da linguagem ao participar de diferentes comunidades 
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de práticas em campos de atividades humanas. Wittgenstein sugere jogos de linguagem como 
a totalidade formada pela linguagem e pelas atividades com as quais ela vem entrelaçada. 
Assim, seria aberto lugar para preocupações acerca das formas tais quais as palavras são 
mobilizadas, por quem e em que contextos, sem diferenciar essas preocupações dos usos das 
palavras, como no caso da leitura, que, da forma tal qual praticada por Bianca. Neste sentido, 
a forma de mobilização do termo tem diferente papel naquele jogo de linguagem, 
desestabilizando os usos e os sentidos fixos acordados até então. 

 
“[...] há inúmeras espécies diferentes de emprego do que denominamos 
‘signos’, ‘palavras’, ‘frases’. E essa variedade não é algo fixo, dado de uma 
vez por todas, mas podemos dizer, novos tipos de linguagem, novos jogos de 
linguagem surgem, outros envelhecem e são esquecidos. A expressão ‘jogo 
de linguagem’ deve salientar aqui que falar uma língua é parte de uma 
atividade ou de uma forma de vida. Tenha presente a variedade de jogos de 
linguagem nos seguintes exemplos, e em outros: Ordenar e agir segundo as 
ordens, [...], e ler [...]. São uma variedade de instrumentos da linguagem. 
Com usos, são ampliados, recriados, inovados, esquecidos” 
(WITTGENSTEIN, 2009, §23). 

 
Uma vez que os jogos de linguagem em que se dão as mobilizações de significados e 

aplicações de regras que orientam a ação dentro de um contexto específico, se leva em 
consideração a função da aplicação de suas regras em casos particulares. Assim, não haveria a 
regra e os conteúdos que seriam veiculados por suas aplicações, mas sim jogos de linguagem 
orientados por regras compartilhadas em cuja ação se realizariam jogos de cenas e ações 
corporais. Assim, ao problematizarmos a palavra ler, nos reportou aos parágrafos 156 e 157 
das Investigações Filosóficas (Wittgenstein, 2009), nos quais o autor também o toma como 
potencial de confusões conceituais, ao afirmar que mobilizar o termo, pode não incluir 
necessariamente a compreensão daquilo que está sendo lido, mas uma atividade que, no caso 
de Bianca, pode ser apontada como o ato de a menina tomar o livro numa das mãos e com a 
outra, seguir as imagens conforme a normatividade de quando se lê um texto. Assim, 
considera que o papel dessa palavra desempenha coisas na vida e, com ela, o jogo de 
linguagem no qual a empregamos. Dá o exemplo de um leitor que lê jornal. Poderíamos dizer 
o que se passa em sua mente? Lê mecanicamente ou compreende? Podemos observar não sua 
compreensão, porém seus olhos a deslizarem pelas palavras impressas. E se comparado a um 
leitor principiante que soletra letras penosamente, adivinha palavras pelo contexto, ou recita o 
texto de cor? Quem realmente lê? Considerando o olhar wittgensteiniano para aquilo que se 
nos esteja manifesto aos olhos, a leitura pode ser vista como jogo em que cada um dos leitores 
age segundo regras, uma atividade que não pode ser desligada da corporeidade daquele que a 
pratica: corporeidade espaçotemporal em tempos e lugares específicos de ocorrência e em 
ambos os casos dos leitores, “a palavra ‘ler’ é empregada diferentemente quando falamos de 
principiante e quando falamos de leitor treinado” (2009,§156) e, portanto, a um observador 
seria difícil de afirmar que conexões internas a cada um dos leitores foram realizadas para se 
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dizer quando realmente teria lido ou não; contudo, haveria semelhanças no modo de ação em 
que se emprega o termo: agir de determinadas maneiras mediante signos, por exemplo, o que 
estaria expresso em uma forma de comportamento compartilhado, expressando ou não o ato 
de ler como prática da linguagem e engajamento em práticas específicas, conforme a forma de 
desempenho. E Bianca leu? Neste sentido, compreendemos os atos de Bianca como um 
deslocamento de significação das práticas de leitura de forma a constituir um jogo de 
estabelecimento de relações de semelhanças entre funcionamentos de jogos, da linguagem e 
práticas de leitura.  

A cena da menina na biblioteca nos permitiu descrições gramaticais que possibilitam a 
vista de usos de palavras a partir de sistemas de referências arbitrários, com a finalidade de 
empreender a compreensão e o esclarecimento dos limites e possibilidades dos sentidos, além 
da possibilidade da prática de uma terapia gramatical, no sentido de dissolver problemas, no 
caso, do uso do termo ler, de forma a evitar a fixidez em uma única imagem e evitar a 
exclusividade desta indiferentemente do contexto de prática, além de considerar que 
exprimem atitudes e usos que fazemos da leitura como linguagem. Haveria algum 
fundamento último da prática do jogo em que se deu aquela cena? Consideramos que os 
significados e a compreensão dos mesmos estão nos usos, são manifestações públicas que 
diferem conforme contextos de atividades e se modificam conforme os jogos de linguagem de 
que participam.  

Nessa movimentação de deslocamentos de sentidos é o que, com inspiração 
wittgensteiniana, ressaltamos olhar para os jogos de linguagem, a fim da dissolução e da 
descompactação daquilo que os fazem fontes de confusões. Assim, a terapia gramatical tem 
como vias de realização usos de termos que pareçam comuns e estão manifestos em diferentes 
contextos daqueles em que estão habituados, nos quais possam ser enredados 
significativamente, produzindo novos jogos, formas de ampliação e de significação, o que 
incorre na posição ética de não desconsiderar os contextos de práticas dos jogos de 
linguagem, não nos permitindo descrever o ato de ler, porém atos de leituras, como o do 
contexto situado em que se deu aquele que Bianca nomeou. 
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ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO DE ALUNOS COM SURDEZ – 
ESPECIFICIDADES DO ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA COMO 

SEGUNDA LÍNGUA 

Francisca Maria Cerqueira da Silva1 
 
Como professora e pesquisadora na área da surdez, atuando com surdos em sala de 

recursos multifuncional e também como formadora no ensino de Libras para ouvintes, ao 
longo dos anos pude registrar situações que demonstram as especificidades de ensino da 
língua portuguesa para surdos, e o desafio de trabalhar com alunos surdos na escola comum, 
neste modelo de inclusão que impõe aos surdos estarem junto com ouvintes numa escola sem 
os recursos necessários à sua educação com qualidade, o que ainda é realidade na cidade de 
Marabá-PA, como em muitas outras pelo Brasil.  

O sujeito surdo apresenta especificidades de aprendizado por pertencer a um grupo 
linguisticamente diferente, mas é colocado em situação de isolamento linguístico, conforme 
ressalta Slomsky (2011, p. 69), na escola comum, ambiente em que professores e colegas não 
sabem a sua língua, e a instrução é dada em língua portuguesa, a qual o surdo não domina, 
perdendo assim a possibilidade de ter acesso às informações veiculadas neste espaço. 

Com essa compreensão, tenho discutido que não podemos exigir do aluno com surdez 
que saiba conceitos e realize na prática atividades de compreensão de texto e produção textual 
que partem, por exemplo, de aspectos sonoros da língua portuguesa, pois o surdo só 
“conhece” a forma escrita, desconhecendo os sons (fonemas) da língua oral-auditiva, já que a 
sua percepção da língua visual. 

Assim, partindo de atividades levadas para a sala de recursos pelos alunos surdos, trago 
neste artigo dois exemplos para ilustrar o quão preocupante é a situação desse sujeito nas 
aulas de língua portuguesa na escola comum, pretendendo dar alguma contribuição para o seu 
processo de alfabetização e letramento. 

O primeiro exemplo é de uma atividade de metrificação de poema. Podemos nos 
perguntar como um aluno surdo pode trabalhar e compreender a metrificação poética; como 
pode marcar sílabas poéticas, ritmo e rima de um poema se essas são especificações feitas a 
partir de percepções sonoras? 

Contar as sílabas poéticas parte de um critério sonoro. O aluno surdo não percebe os 
fonemas da língua oral-auditiva, os sons da palavra, portanto, não conseguirá estabelecer o 
ritmo e a sonoridade necessários para a contagem das sílabas poéticas. O professor, então, ao 
invés de na prova/atividade pedir que conte as sílabas poéticas, deve solicitar o trabalho no 
nível semântico, buscando a compreensão do significado das palavras no poema, tema, 
contexto, etc., para compreensão do poema como um todo, possibilitando ao surdo a 
ampliação de seu vocabulário, de modo significativo para que construa sentido.  
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A aquisição do léxico para o surdo é essencial, e é possível se nesse processo o ensino da 
língua portuguesa for de segunda língua. Como destaca Farias (2006, p. 279), “a aquisição lexical 
tem um papel fundamental no ensino de Português como L2 para surdos.”. Entretanto, a forma de 
possibilitar essa aquisição lexical ao sujeito surdo é preocupante, pois tanto em sala comum como nas 
salas de recursos, o espaço responsável pelo ensino dessa segunda língua aos surdos, o ensino do 
léxico tem sido feito através de listas de palavras2. Conforme destaca esta autora: 

 
É possível que a escola esteja restringindo o ensino de línguas ao ensino de 
lista de palavras. Há uma preocupação excessiva com substantivos concretos 
em detrimento de conceitos abstratos. Seja porque alguns professores não 
sabem trabalhar com metodologia de L2 com seus alunos, seja porque falta-
lhes a proficiência na LSB. Deve-se ter em mente que uma lista de palavras 
não torna o aprendiz competente numa língua. [...] Além de ampliar seu 
vocabulário, os surdos devem associar as palavras umas às outras nas 
sentenças a fim de identificar blocos de sentido, enquadrá-las num contexto 
e construir sentido. (FARIAS, 2006, p. 279) 

 
Conforme já se sabe, o aprendizado de uma segunda língua não se dá desconectado da 

cultura da comunidade usuária desta língua, assim para os surdos, conforme ressalta a autora, 
é essencial que o conhecimento da língua portuguesa esteja relacionado ao conhecimento da 
cultura ouvinte, pois usar esse conhecimento cultural amplia o conhecimento de mundo dos 
surdos, possibilitando a ampliação de seus recursos comunicativos na LP. Para Koch (2000 
apud FARIAS, 2006, p. 274), para a interpretabilidade de um texto, diversos fatores são 
responsáveis, tais como: “o conhecimento do sistema lingüístico; a abertura contextual – 
contextualizadores; a tipologia textual; as inferências; a situacionalidade; a informatividade; a 
intencionalidade; a aceitabilidade.”.  

No entanto, o ensino de língua portuguesa em geral apresenta-se desvinculado desses 
fatores, do conhecimento de mundo e principalmente do conhecimento linguístico dos alunos 
com surdez, em virtude de que esse sujeito não tem acesso a essa língua de modo natural e 
espontâneo. E muitas vezes nem mesmo a sua língua natural, a língua de sinais, é do seu 
domínio total, pois também não teve acesso a ela, ou só teve esse acesso tardiamente, o que 
lhe acarretou defasagens linguístico-cognitivas que exigem um longo processo para serem 
vencidas. 

Além disso, a língua de sinais é desconsiderada nas práticas de leitura e escrita, ou é 
subutilizada apenas como apoio ao ensino da gramática, colocando-se os sinais dentro da 
estrutura sintática da língua portuguesa numa mistura das duas línguas que se transforma em 
português sinalizado, o que não se caracteriza como uso nem de uma língua nem de outra.  

O segundo exemplo é de uma atividade com homônimos e parônimos. As palavras 
eminente/iminente são parônimas, pois tem escrita e pronúncia muito semelhantes. Sessão/ 

                                                           
2 Constatei isso na minha pesquisa de especialização. 
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seção/cessão são palavras homônimas, pois tem escrita diferente, mas são iguais na 
pronúncia. Como o aluno surdo só conhece a forma escrita da língua, e na maioria das vezes 
nem conhece, está ainda no processo de aprendizado, em nível muito básico, conhecendo 
somente palavras simples do dia-a-dia, esses dois grupos de palavras pertencem ao mesmo 
padrão, tem escrita diferente.  

A definição de palavras homônimas, parte do critério sonoro, tem pronúncia igual. 
Portanto, o que separa os dois grupos, além do significado, e a diferença de uma ou duas 
letras, é o critério sonoro. Para a pessoa surda não há como apoiar-se nesse critério. Saber 
separar os dois grupos, poderá ocorrer apenas por memorização, que é temporária, não resulta, 
portanto, em aprendizado. O aprendizado da forma escrita e da diferença semântica dessas 
palavras poderá ocorrer apenas como resultado de um processo longo de escolarização, com 
ensino de segunda língua, e exposição à língua escrita em contextos significativos de leitura e 
produção textual, o que ainda não é uma realidade para a maioria dos surdos. 

Uma aluna surda memorizou algumas palavras dadas na atividade e numa apostila pela 
professora, como pertencentes a um grupo e outro. Mas isso como esperado não resultou em 
aprendizado. Na prova para definir os dois grupos usando palavras diferentes daquelas 
memorizadas, a aluna não conseguiu ter êxito. A solução é trabalhar com o campo semântico, 
contextualizando as palavras estudadas.  

Nesse sentido a Gramática Cognitiva de Langacker (1987, 1991, 1999, 2008), o modelo 
mais elaborado, e influente dentro dos princípios da Linguística Cognitiva, pode nos conduzir 
a uma metodologia de ensino de língua que beneficia o sujeito surdo, pois fundamenta-se em 
dois princípios, primeiro, que a linguagem é um sistema simbólico do próprio processo de 
conceitualização: todas as unidades da língua/gramática são unidades simbólicas, isto é, pares 
indissociáveis de sons/palavras (ou sinais, no caso das línguas sinalizadas) e significados. A 
gramática, portanto, não pode ser estudada independentemente do significado. 

O segundo princípio é o de que a linguagem é um meio de comunicação/interação. É o 
que determina que todas as unidades linguísticas são abstraídas de situações de uso, isto é, 
instâncias contextualizadas do uso da língua. Não se pode, portanto, distinguir entre 
conhecimento e uso da linguagem, pois o conhecimento de uma língua só é possibilitado a 
partir do uso desta e de como ela é usada.  

Salles et al. (2002:160 e 169) sugere, por exemplo, que as longas listas de preposições 
inseridas nos livros didáticos, isoladamente, devem ser eliminadas, pois dificultam a 
aprendizagem do sujeito surdo. Este tópico pode ser substituído por outras categorias do assunto 
gramatical, pois os surdos devem agrupar estruturas linguísticas em unidades significativas, só 
assim a quantidade de material processada e mantida na memória será maior permitindo construir 
o sentido do texto. 

Assim, enquanto não se mudam as estratégias metodológicas e não se tem um sistema 
de ensino realmente eficiente para o surdo, como as escolas bilíngues, espera-se que a escola 
comum possa compreender a situação linguística dos alunos com surdez a partir de reflexões 
como esta sobre o ensino da língua portuguesa.  
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A LITERATURA INDÍGENA NA SALA DE AULA: POR UMA MUDANÇA DE 
PARADIGMAS 

Francisco Ewerton Almeida dos Santos1 
 
Atualmente, tem-se discutido muito nas escolas acerca da inclusão da cultura indígena 

nos currículos do ensino básico, isso graças a implementação da Lei 11.645, em 10 de março 
de 2008, que obriga a inclusão da História e da Cultura indígena nos bancos escolares, 
aprovada, segunda Graça Graúna “graças à luta de lideranças dos povos originários, isto é, 
considerados indígenas; povos de cada nação com sua língua, sua cultura, sua tradição e 
espiritualidade diferenciadas da sociedade dominante”. 

A lei é, sem dúvidas, uma grande vitória. Mas, julgo ser apenas um degrau de muitos 
que ainda precisamos galgar para uma efetiva inclusão dessa cultura por tanto tempo negada 
pela sociedade. Explicarei meu ponto de vista, falando como profissional de letras e professor 
de literatura do ensino médio. Apesar da lei, os currículos do ensino médio não incluem 
nenhuma obra de literatura indígena, e esses currículos, como sabemos, estão subordinados as 
demandas dos processos seletivos, os vestibulares, os quais, em suas listas de “leituras 
obrigatórias”, não incluem tais obras. Obviamente, nos livros didáticos, não é diferente.  

Isso nos leva a um dado ainda mais grave, a própria formação do professor da área de 
letras não inclui o estudo dessa literatura. Estudamos, no máximo, as línguas indígenas, num 
aspecto estritamente técnico da fonética e fonologia, sem aprofundar, no entanto, seus 
aspectos culturais. E, só pra constar, a disciplina de línguas indígenas, no curso de Letras da 
UFPA, é optativa. Não há também nos programas de pós-graduação um estudo sobre a 
literatura indígena. É como se ela não existisse. De fato, segundo a concepção predominante 
de literatura aprendida nas universidades, ela não existe. Ou pelo menos, não existia até 
aproximadamente 30 anos atrás, quando dois índios desana, Umusin Palõ Kumu e Tolamã 
Kenhíri, publicaram uma versão em português, traduzida pela antropóloga Berta Ribeiro, do 
livro Antes o mundo não existia. No prólogo do livro, a tradutora afirma que “na história da 
antropologia brasileira, é a primeira vez que protagonistas indígenas assinam sua mitologia”. 
Note-se, de passagem, que o livro, aqui, ainda é tratado como objeto de estudo antropológico. 

A terminologia literatura indígena, e, o status de escritor indígena, ao que me parece, é 
atribuído a membros de comunidades autóctones que frequentaram a escola, aprenderam a ler 
e a escrever na língua materna de seu país e a utilizaram pra escrever seus livros. É o caso de 
Daniel Munduruku, autor de 43 títulos. Esse é portanto um movimento muito recente, no 
entanto, o próprio Munduruku, em matéria publicada no site Valor Econômico, afirma que as 
histórias contadas em seus livros não são nada recentes, pois:  

 
remetem a mitos de um tempo em que gente e bicho viviam como homem e 
mulher, conversavam de igual para igual. Para aceitar esse movimento como 

                                                           
1 Mestre em Estudos Literários; Universidade Federal do Pará, Belém; Pará. Email: f.ewertonsantos@gmail.com 

mailto:f.ewertonsantos@gmail.com


A LITERATURA INDÍGENA NA SALA DE AULA: POR UMA MUDANÇA DE PARADIGMAS 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 1335 

plenamente literário, torna-se necessário, portanto, aceitar que essas histórias 
de outros tempos - transmitidas em cantos e narrativas orais, muitas colhidas 
por antropólogos e viajantes ou ouvidas pelos indígenas diretamente em suas 
aldeias - também sejam reconhecidas, e conhecidas, como expressões 
literárias. (MUNDURUKU, 2013) 

 
Chegamos, aqui, no cerne da nossa discussão e na fronteira que devemos transpassar, 

uma fronteira, sobretudo, política. Para que se possa, como quer Munduruku, aceitar como 
manifestações literárias os mitos indígenas cuja existência antecede a chegada dos europeus 
na América, transmitidos por meio da oralidade, é necessário rever a própria concepção de 
literatura que permeia os saberes escolares da área, a formação dos professores e os currículos 
do ensino básico. 

Angél Rama (1985) no mostra que durante o período de modernização da América-
Latina, houve a necessidade da consolidação do continente no campo cultural. Para isso, 
achou-se que seria necessária a implementação de uma rígida hierarquização aristocrática, 
para que fosse atribuída a uma elite intelectual urbana essa tarefa. É o que o estudioso 
uruguaio chama de “cidade letrada”, isto é, a apropriação do exercício literário com 
exclusivismo confiscatório por essa elite, que impôs normas que a definiam e fixou quem 
poderia praticá-la.  

Não é de se espantar, portanto, que nas “formações” e “histórias” da Literatura 
Brasileira, compreenda-se que essa nasceu com a chegada do colonizador. É assim, 
perfeitamente compreensível, que a primeira obra de literatura brasileira que se estuda na 
escola seja a “Carta de Caminha”. A Literatura está aprisionada a uma cultura livresca, 
estabelecida por teorias como a da literatura como sistema, de Antonio Candido, que afirma 
que, para haver literatura, e preciso haver autores, obras (livros) e público. 

Portanto, a Literatura Brasileira chegou aqui nas caravelas, na língua e nos padrões 
estabelecidos na Europa. O etnocentrismo de nossa concepção de literatura, cultura e 
inteligência é denunciado por Silviano Santiago em seu texto “apesar de dependente, 
universal” (1980, p. 15):  

 
É importante notar como a colonização, no mundo moderno, só podia ser 
uma atividade docente, onde a memória era o dom mais requisitado. A tal 
ponto que historiadores contemporâneos nossos julgam acreditar que a 
origem de uma "inteligência brasileira" se dê quando colégios são criados no 
século XVI. Ou seja: quando a história alheia é imposta como matéria de 
memorização, de ensino, imposta como a única verdade. Desnecessário é 
salientar o compro- misso violento da categoria de "inteligência", nesse 
contexto, com o mais ardoroso etnocentrismo. Etno- centrismo esse que 
traduz a concepção do mundo pré-cabralino presente nos primeiros 
colonizadores, pois davam eles à civilização indígena o estatuto de tábula 
rasa. Triste "inteligência brasileira" que, ao querer alçar o voo da reflexão 
histórica, ainda se confunde com preconceitos quinhentistas! 
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Ainda reproduzimos nas escolas e universidades concepções etnocêntricas de 
inteligência, cultura e literatura. E, ainda hoje, quando as discussões sobre a diversidade na 
educação são tão fervorosas, podemos ver educadores reproduzindo esses discursos, mesmo 
que com as melhores das intenções.  

Explico-me. 
É comum vermos em redes sociais pessoas compartilhando imagens que cultuam os 

livros e o ato da leitura. Essas imagens trazem legendas que afirmam que a leitura deixa as 
pessoas mais inteligentes, imaginativas, críticas com relação ao mundo, com um vocabulário 
mais rico. Compreendo a preocupação de nossos educadores em incentivar a leitura entre os 
jovens, no entanto, o que passa despercebido, é o que, ao mesmo tempo, propagam um 
discurso etnocêntrico e preconceituoso, de que quem não sabe ler é burro. Cai-se, aqui, 
naquilo que Ângela Kleiman (1993) chama de “O mito do letramento”, isto é, uma ideologia 
que vem se reproduzindo nos últimos trezentos anos que confere ao letramento tais efeitos 
positivos como os já elencados, sejam eles cognitivos, sociais e até mesmo de participação na 
espécie humana, ou seja, a ideia de que, quem não sabe ler ou escrever, está mais próximo dos 
símios. 

A própria autora derruba esse mito, demonstrando que vivemos em uma sociedade 
grafocêntrica, isto é, uma sociedade em que os saberes e conhecimentos de prestígio são 
veiculados por meio da escrita, motivo pelo qual o livro tornou-se símbolo de sapiência. Claro 
que, nessa sociedade, os não alfabetizados ficam a margem dos processos de produção e 
circulação do conhecimento, o que não significa que seus cérebros sejam menos privilegiados 
de que os daqueles que leem, ou que sejam menos imaginativos ou mais ingênuos. Nada 
comprova isso. Tomar essas ideias como verdades absolutas significa, por exemplo, 
desconsiderar os conhecimentos de sociedades que não desenvolveram a escrita, cujos saberes 
técnicos, religiosos, etc, foram repassados através das gerações por meio da oralidade. Nesse 
ponto, voltamos a literatura indígena. O mito do letramento, instituído pela “cidade letrada”, 
reproduz a ideia etnocêntrica de que a inteligência chegou ao Brasil junto com os portugueses.  

Assim, para aceitarmos e estudarmos a literatura indígena, incluindo nessa categoria os 
mitos e canções de tempos pré-cabralianos, é preciso compreender que a cultura letrada não é 
a única fonte de conhecimento, e que, sim, os índios eram seres humanos inteligentes, 
imaginativos e interpretes de sua realidade antes da chegada dos portugueses, da educação 
jesuíta e dos livros. 

Como podemos perceber, a inclusão da literatura indígena no currículo escolar constitui 
um desafio que vai além da Lei 11.645. Ela requer uma mudança de paradigma, revisão do 
próprio conceito de literatura e dos nossos conceitos etnocêntricos de conhecimento, 
inteligência e imaginação. Só assim, poderemos estudar literatura indígena nas universidades 
como Literatura Brasileira que não se enquadra na historiografia literária tradicional, de base 
europeia, que concebe o conhecimento literário como uma sucessão cronológica de estilos de 
época. E assim, também, poderemos incluir essa literatura no currículo escolar, não como um 
conhecimento a ser tangenciado, e sim, aprofundado. 
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“E A CANÇÃO CONTAVA A HISTÓRIA DE TREZE FADAS”: UM OLHAR 
PARA A INTERTEXTUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL 

Gabriela Kloth1 
Otilia Lizete de Oliveira Martins Heinig2 

 
Primeiras palavras 

 
Nas diferentes esferas sociais é através das relações com o outro, através das práticas de 

linguagem, que os sujeitos se constituem. Constituindo-se com outros, os indivíduos 
incorporam dizeres alheios às suas palavras. Isso acontece não só na oralidade, mas também 
no texto escrito. O objetivo deste trabalho é identificar e analisar as marcas de 
intertextualidade encontradas em narrativas de alunos da 8ª série de uma escola pública do 
município de Guabiruba/SC. 

Os dados coletados provêm das intervenções realizadas em sala pelos bolsistas do 
subprojeto de Letras do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência da FURB. O 
subprojeto buscou identificar e analisar as dificuldades dos estudantes no que tange à leitura e 
à escrita e vigorou no período compreendido entre junho/2011 e fevereiro/2014. Neste artigo, 
analisamos parte do corpus que é resultado de uma sequência didática em torno do gênero 
discursivo contos de fada. Os alunos tiveram contato com as versões originais dos contos, 
escritas pelos irmãos Grimm, com as versões elaboradas pela Disney, filmes e desenhos a fim 
de conhecerem e compararem as diferentes maneiras de contar uma mesma história. Como 
produção final, em grupos, os estudantes escreveram os seus próprios contos, lançando mão 
do seu próprio repertório de histórias e de conhecimentos construídos ao longo do processo. 

Para subsidiar a análise, recorremos aos pressupostos levantados pelo Círculo de 
Bakhtin (2003), bem como à Koch (2004) e Fiorin (2006) que abrangem os conceitos de 
intertextualidade. Na sequência, articulamos teoria e prática para analisar as narrativas 
coletadas e, por fim, apresentamos nossas primeiras conclusões acerca das marcas de 
intertextualidade encontradas nos textos produzidos e do trabalho desenvolvido. 

 
Articulando teoria e prática 
 

Ao pensarmos a intertextualidade sob a ótica bakhtiniana, referimo-nos a “relações 
dialógicas intertextuais e intratextuais” (BAKHTIN, 1992, p. 331), relações dialógicas 
acontecidas entre textos e dentro do texto. Segundo Fiorin (2006), as relações intratextuais, as 
ocorridas dentro do texto, são aquelas nas quais duas vozes distintas se encontram e dialogam 
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2 Doutora em Linguística (UFSC) e docente do Programa de Pós-graduação em Educação/Mestrado em 
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otilia.heinig@gmail.com  
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no interior do mesmo texto, não se constituem fora dali. Já as relações intertextuais, as que 
ocorrem entre textos, são aquelas em que um texto relaciona-se com outro, já constituído. 
Neste trabalho, nos deteremos a analisar as relações intertextuais, ou seja, as relações entre 
textos distintos.  

A intertextualidade, segundo Koch (2004, p. 42), “compreende as diversas maneiras 
pelas quais a produção/recepção de um dado texto depende do conhecimento de outros textos 
por parte dos interlocutores”. Dessa forma, a intertextualidade abrange o diálogo, intencional 
ou não, entre textos e a utilização de determinado texto dentro de outro. No trabalho 
desenvolvido com os alunos e aqui analisado, esse conceito se faz presente pelo fato de os 
estudantes terem construído um repertório de contos e histórias através da leitura e 
transporem-no às narrativas que escreveram. 

Dentre os vários tipos de intertextualidade, Koch (2004) refere-se ao stricto sensu. 
Segundo a autora, esse tipo de intertexto “ocorre quando, em um texto, está inserido outro 
texto (intertexto) anteriormente produzido, que faz parte da memória social de uma 
coletividade ou da memória discursiva dos interlocutores” (KOCH, 2004, p. 145-146). 
Encontramos a intertextualidade stricto sensu em excerto3 do texto “Despertar Precipitado”, 
escrito por alunos da 8ª série: “a canção contava a história de treze fadas. Cada uma possuía 
um dom especial, e elas davam essa dádiva para as crianças bem-comportadas. Seu pai 
contara que ela recebera as qualidades de todas as fadas em seu batismo. Mas a décima 
terceira ficara com inveja de sua beleza e poder e tentou amaldiçoá-la, mas as fadas a 
impediram, matando-a”.  

Ao ativarmos nossa memória social ou discursiva, inferimos que as treze fadas 
presentes no trecho são as mesmas presentes no conto “A Bela Adormecida”, dos irmãos 
Grimm, lido em sala. Os estudantes, aqui, apropriaram-se da ideia das fadas e de suas dádivas 
e utilizaram-na em seu texto. Entretanto, Koch (2004, p. 147) salienta que “a não-depreensão 
do texto-fonte empobrece [...] a construção de sentidos próximos àqueles previstos na 
proposta de sentido do locutor”, ou seja, caso o interlocutor não conheça a história escrita 
pelos irmãos Grimm, a ideia das fadas e respectivas dádivas, transposta ao texto dos alunos, 
passará despercebida e terá seu sentido alterado. 

No excerto escrito por alunos da mesma turma, sob o título “Chapeuzinho Azul em A 
Aventura na Ilha”, notamos o conceito de intertextualidade implícita (KOCH, 2004): 
“Chapeuzinho Azul pegou sua cesta e colocou água, doces, bolachas, pão e uma faca e uma 
coberta, porque ela sabia que iria dormir na ilha”. Neste tipo de intertextualidade, o 
intertexto (texto alheio) é introduzido sem qualquer menção da fonte, uma vez que “o 
produtor do texto espera que o leitor/ouvinte seja capaz de reconhecer a presença do 
intertexto” (KOCH, 2004, p. 146). Como nos indica o excerto, os estudantes acreditam que o 
leitor relacionará Chapeuzinho Azul à Chapeuzinho Vermelho, personagem dos irmãos 
Grimm que também se utiliza de uma cesta ao sair de casa, mesmo que para outros fins.  

                                                           
3 Todos os excertos estão transcritos exatamente da maneira como foram produzidos pelos alunos, sem qualquer 
alteração para adequá-los à norma padrão. 
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Koch e Travaglia (2003) apresentam a intertextualidade relacionada ao conteúdo. Nesse 
tipo, o entendimento do texto depende do conhecimento de mundo trazido pelo interlocutor, 
isso porque faz referências a fatos, sem explicar o que são, presumindo que o leitor traga 
consigo determinado conhecimento. Esse tipo de intertextualidade se faz presente na 
produção dos estudantes intitulada “Chapeuzinho na Cidade”: “Sua mãe mandou ela levar um 
“Benegripe” para sua avó”. Nesse excerto, os estudantes não explicitam que Benegrip é um 
remédio contra os sintomas da gripe, é preciso que o leitor infira isso, trazendo à baila seus 
conhecimentos de mundo.  

Por fim, temos a intertextualidade ligada aos tipos textuais, à estrutura que caracteriza 
cada tipo de texto. Para Koch e Travaglia (2003, p. 95), “evidentemente romances policiais, 
narrativas épicas, contos, fábulas, contos de fadas etc., enquanto narrativas, compartilham 
características comuns, mas apresentam outras que as distinguem entre si e justificam sua 
existência”. Nesse conceito, enquadramos a narrativa “A Vingança”. Os estudantes 
trouxeram, neste texto, elementos que remetem aos contos de fadas, como a descrição de 
personagens: “Diante de um reino distante vivia Cinderela, uma pobre camponesa, com 
longos cabelos, muito bela, apaixonada por um príncipe que vivia na cidade com seu 
padrasto. Com Cinderela também morava sua madrasta e sua meia irmã”; a marca do 
diálogo: “Um dia, o príncipe a viu e lhe perguntou: - Onde está a sua irmã? Rapunzel com 
muito ciúme respondeu: - Minha irmã se casou com um príncipe distante daqui”; ou ainda a 
fórmula de encerramento, quando todos vivem felizes: “E até suas mortes, João e Maria 
prometem cuidar do reino com muito cuidado, não deixando ser como antes”. Depreendemos, 
pois, que os alunos se apropriaram da estrutura dos contos de fadas e utilizaram-na em sua 
narrativa, caracterizando a intertextualidade ligada aos tipos textuais.  

 
Primeiras conclusões 

 
Retomando os excertos e suas respectivas análises, verificamos que a leitura tornou-se 

aliada dos alunos na produção textual, agregando conteúdos e conhecimentos que 
possibilitaram a produção de narrativas mais articuladas. O repertório, criado através da 
leitura e audição de contos de fadas e da visualização de filmes e desenhos que recriam essas 
histórias, possibilitou aos alunos a recriação de fragmentos dessas histórias nos seus textos, 
criando as situações de intertextualidade presentes nas narrativas, ainda que não conhecessem 
a metalinguagem envolvida no processo.  

Compreendemos, ainda, que o trabalho realizado pelos bolsistas do subprojeto de Letras 
do PIBID/FURB veio ao encontro das necessidades dos estudantes e da escola, com práticas 
que, articuladas ao trabalho realizado nas aulas de Língua Portuguesa, contribuíram para o 
crescimento e amadurecimento das produções textuais escritas pelos alunos. 

Como proposto no início do presente artigo, analisando parte do corpus composto por 
contos de fadas de autoria dos alunos, identificamos algumas formas de intertextualidade, 
entre elas: stricto sensu, implícita, relacionada ao conteúdo e relacionada aos tipos textuais. 
Depreendemos que esses conceitos, embora não trabalhados com os alunos, se fazem presente 
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devido às práticas de leitura dos estudantes, bem como aos hábitos cinematográficos e 
televisivos dos alunos. Dessa forma, entendemos que não só os conteúdos construídos em sala 
nos constituem e constituem nossos dizeres, tudo aquilo com temos contato transpassará, 
algum dia, nossos dizeres. 
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RELAÇÕES COM O SABER EM COMUNIDADE DE 
APRENDIZAGEM- EJA/UFRN 

Geilza Lopes de Moura 1 
Rosália de Fátima e Silva2 

 
Constituída por alunos jovens e adultos, com gostos, afinidades e experiências 

diferentes, que iniciaram ou não completaram sua educação básica, a modalidade de ensino 
EJA (Educação de Jovens e Adultos) caracteriza-se, também, pelo fato da maioria dos 
educandos encontrarem-se ingressos no mundo do trabalho. Decorrente das ocupações da vida 
adulta, entre outros motivos, estes alunos tem pouco tempo para se dedicar aos estudos e o 
resultado quase sempre é um frágil desempenho escolar, repetência ou abandono. No entanto, 
as propostas de ensino que consideram suas singularidades são poucas e quase sempre os 
professores caem na armadilha, sem sucesso, de aplicar as propostas direcionadas ao ensino 
regular. 

Na escola em que trabalhamos na rede pública de ensino da cidade de Natal/RN, 
tivemos uma experiência educativa diferente para a EJA, a Comunidade de Aprendizagem 
(CA), da qual apresentamos os processos vivenciados, durante os anos de 2011 e 2012, 
quando atuamos enquanto coordenadora do eixo Esporte e Lazer. A Comunidade de 
Aprendizagem pode se desenvolver dentro ou fora do ambiente escolar, e no caso da escola 
diferencia-se por articular seu currículo com os interesses e necessidades da comunidade 
relacionadas ao mundo do trabalho. 

Assim, com apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e do 
Centro de Cooperação Regional para a Educação de Adultos na América Latina e Caribe 
(CREFAL) /CATEDRA DA UNESCO-EJA, que visa propiciar processos transformadores e 
inovadores das relações cotidianas, o Projeto Comunidade de Aprendizagem a ser 
desenvolvido na América Latina, foi implantado no Brasil, contemplando nossa escola. 

Com a participação, orientação e contribuição de professores e estagiários do Curso de 
Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) o projeto buscou em 
suas temáticas o desenvolvimento de ações educativas, em eixos preconizados nos eventos 
internacionais como a Conferência Internacional de Educação de Adultos VI (CONFINTEA 
VI) e nacionais como a Conferência Nacional de Educação (CONAE) e Encontro Nacional de 
Educação de jovens e Adultos (ENEJA). Dessa forma, o funcionamento do Projeto 
Comunidade de Aprendizagem se deu através da divisão em seis eixos temáticos, 
concretizados em oficinas conectadas ao mundo do trabalho, e, que fizeram ligação com os 
conteúdos e as atividades desenvolvidas em sala de aula pelas disciplinas do currículo.  

Os seis eixos se constituem como: Cultura e Arte, Cidadania e Direitos Humanos, Meio 
Ambiente, Novas Tecnologias, Teatro e Esporte e Lazer. Os professores coordenadores de 
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cada eixo, que são professores do quadro permanente da Escola, se responsabilizaram por 
todos os detalhes do funcionamento das oficinas, desde a escolha de temas democraticamente 
escolhidos pelos alunos e por pessoas da comunidade que participariam das oficinas, à seleção 
do oficineiro (a pessoa que vai aplicar a oficina sendo ou não da comunidade), a listagem dos 
materiais necessários para sua realização, o conteúdo a ser aplicado e sua relação com a sala 
de aula e vice- versa.  

No entanto, a proposta careceu resolver duas questões fundamentais para o seu 
funcionamento: a necessidade da sua compreensão por parte dos professores e a de um novo 
olhar ao processo de ensino aprendizagem dos alunos. Para que isso se efetivasse fez-se 
necessário um eixo de Formação de Professores que ampliou os conhecimentos docentes, 
inclusive, sobre como os alunos aprendem em uma CA.  

Compreendemos a relevância de uma Comunidade de Aprendizagem no contexto 
escolar como auxilio para prática docente e formação de professores da Educação de Jovens e 
Adultos, possível através da Formação Continuada, descrita por Veiga (2008) como um 
espaço inexistente em muitas instituições escolares, que se constituem em momentos que 
possibilitam aos professores a reflexão sobre sua prática pedagógica, o repensar de suas 
metodologias de ensino, a discussão de maneiras de resolver os problemas que surgem no 
cotidiano escolar, e também oportuniza conhecimentos e aprendizagens proporcionadas 
durante o período da formação inicial.  

Em nosso caso a Formação Continuada foi feita em reuniões quinzenais, na escola, com 
a participação do coordenador pedagógico, professores da modalidade EJA, docentes e 
bolsistas da UFRN. Estas reuniões de Formação Continuada se constituíam em momentos de 
reflexão, sobre a prática pedagógica dos professores, análises de seus próprios saberes, em 
articulação com o currículo proposto pelo Projeto e o currículo da Escola, bem como com os 
conhecimentos dos alunos, apresentando-se como uma forma de contribuir com o 
aperfeiçoamento dos professores.  

Logo, o processo de ensino aprendizagem discutido inseria um novo olhar sobre o aluno 
nesta proposta. Os educandos da EJA, por serem jovens e adultos, já chegam à escola com 
saberes adquiridos ao longo da vida, e, que podem ser compartilhados, aperfeiçoados e 
reformulados nas oficinas da CA ou em sala de aula, mediante relações em que esta em jogo a 
questão do aprender. Por isso, percebemos esses saberes como ‘relação com o saber’.  

O conceito de ‘relação com o saber’ compreendido por nós é o preconizado pelo 
pesquisador francês Bernard Charlot (2008) para quem não há saber em si, o saber é uma 
relação. O autor explica que o homem é um ser inacabado precisando aprender para 
sobreviver e continuar vivendo. Portanto, nos deparamos com a necessidade de aprender, mas, 
não nos deparamos com saberes a serem aprendidos e sim com figuras do aprender, que são 
formas substancializadas do saber com as quais estabelecemos certos tipos de relações.  

No entendimento do autor, falar em qual atividade deve ser feita para aprender é falar 
em relação epistêmica com essas figuras. Assim, a relação epistêmica caracteriza aprender 
como uma atividade, porém uma atividade de apropriação de um saber cuja existência é 
depositada em objetos, locais e pessoas. As figuras do aprender estão presentes no mundo e 
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dependendo do espaço em que se encontram na sociedade não são regidas pela mesma lógica. 
Não obstante, os alunos circulam por essas lógicas preferindo uma ou outra, ação que 
proporciona prazer, provoca renuncias agrupando a relação epistêmica a questão identitária.  

Aprender faz sentido “[…] por referência à história do sujeito, às suas expectativas, às 
suas referências, à sua concepção de vida, às suas relações com os outros, à imagem que tem 
de si e quer dar de si aos outros” (Charlot, 2008, p.72), ao mesmo tempo em que a relação é 
epistêmica configura-se também como identitária. Igualmente é a relação social, ela não se 
acrescenta à epistêmica e a identitária, mas é feita através delas pelas histórias sociais que 
enredam estas. As histórias sociais são os encontros, eventos, rupturas, esperanças e 
aspirações que fazem a história do sujeito, ao que o autor acrescenta que não deve ser 
confundida com posição social. Portanto, a relação com o saber é possível pela articulação das 
três relações descritas. A relação, no processo de ensino aprendizagem é o que deve ser 
postulado. 

A educação na CA é dialógica, para nós, segundo definição de Freire (2005). É 
horizontal em suas relações, não se destina apenas a suscitar e a desenvolver estados físicos, 
intelectuais e morais que a sociedade como um todo espera. Ela torna o aluno participativo do 
seu processo educativo, donde ele coloca suas habilidades, opiniões e idéias de forma 
colaborativa, ao mesmo tempo em que compartilha experiências, coopera e interage 
intensificando as redes de conhecimento e configurando linguagens. Portanto, concluímos que 
essas relações devem ser valorizadas no ensino aprendizagem dos alunos, dando-lhes voz e 
vez.  

O Projeto foi desenvolvido nesta escola almejando estabelecer uma integração 
curricular como forma de potencializar o processo de ensino aprendizagem dos alunos jovens 
e adultos, visando os seus interesses, sua realidade concreta e as demandas sociais atuais 
como ideais a serem discutidos no currículo escolar. Porém, foi além quando oportunizou aos 
professores a ampliação dos seus saberes docentes e considerou uma das especificidades 
dessa modalidade de ensino, a existência de alunos trabalhadores, permitindo potencializar 
sua capacidade de autonomia e apropriação de novos saberes a partir da sua leitura de mundo. 
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UM GAUCHE NOS TRÓPICOS: A AÇÃO POLÍTICA DE CARLOS 
DRUMMOND DE ANDRADE NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE 

PÚBLICA (1934-1945) 

Geovani Lever de Mendonça1 
 

Simon Schwartzman tem razão quando, ao comentar 
a participação de Carlos Drummond de Andrade no 

Ministério do Estado Novo, nos diz: “Explicar a 
presença incômoda de Drummond neste Ministério 
por simples razões de amizade, ou dizer que a sua 

atuação foi simplesmente burocrática e 
administrativa, é fazer pouco de sua inteligência e 

seus valores 2 
Simon Schartzman 

 
Em 31 de outubro de 1902, nasce em Itabira do Mato Dentro, Estado de Minas Gerais, 

cidade de Belo Horizonte, Carlos Drummond de Andrade. Lá, começa a trajetória de 
Drummond, filho de uma família patriarcal proprietário de terras. Nos anos de 1920, em Belo 
Horizonte, aos 20 anos de idade, Drummond se insere no grupo de intelectuais constituído por 
Gustavo Capanema, Milton Campos, Adgar Renault, Emílio Moura, Alberto Campos, Mário 
Cassanta, João Alphonsus, Batista Santiago, Aníbal Machado, Pedro Nava, Gabriel Panos, 
Heitor de Souza e João Pinheiro Filho. Todos frequentadores do famoso Café Estrela e da 
Livraria Alves, lugar de encontro dos intelectuais mineiros.  

Estes intelectuais, na medida em que eram influenciados por um campo de poderes 
existente na época seriam idealizadores de um projeto modernizador de sociedade e de 
Estado, a partir de um conjunto de reformas educacionais em marcha na sociedade desde os 
anos de 1920. Estas reformas educacionais à luz da Escola Nova promovidas nos estados da 
Federação sinalizavam um movimento de mudança educacional que, embora, regionalizado, 
caracterizavam o progresso pedagógico enquanto uma intenção de renovação da nação. 

Como afirma Bomeny (2011) os intelectuais reformadores se valiam de muitos meios 
para expressarem seus ideais. Os encontros boêmios nos bares e avenidas, a atuação em 
universidades, palestras e a própria imprensa eram formas de promoveram suas propostas e, 
assim, disseminá-las. No entanto, um eficaz meio de comunicação e divulgação de seus 
pensamentos modernizadores eram as cartas. Através das correspondências os 
intelectuais/políticos deixavam vir à tona seus questionamentos, críticas, ideias, em sua 
maioria de cunho político, e seus anseios em relação às incertezas oriundas de um governo 
incerto. 
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A trajetória política de Drummond ajuda-nos a produzir um entendimento histórico da 
atuação dos sujeitos que contribuíram para a formação de um ideário de nação e de Estado 
moderno. Logo, torna-se relevante explorar a/s faceta/s que contribui/ram para que Carlos 
Drummond de Andrade adentrasse o mundo da política e se firmasse como funcionário 
público reconhecido no Ministério. Dessa forma, problematizar os caminhos políticos 
Drummonianos durante a sua atuação como chefe de gabinete do Ministério Capanema, no 
Governo do Presidente Getúlio Vargas de 1934 a 1945, parece-nos pertinente, pois nos 
ajudará na compreensão de fatos que contribuíram para a formação de uma política 
educacional no país.  

Os intelectuais mineiros tinham uma ligação intrínseca com a política, de engajamento 
político, fidelidade à cultura e à modernidade. Com Drummond não foi diferente. Em meio às 
crônicas, ensaios e poesias se fazia presente a sua obstinação pela política. Logo, a aptidão 
política de Drummond se apresentou de forma ascendente. O convite para participar da 
Secretaria do Interior ocorreu em 1930, foram quatro anos na gestão de Cristiano Machado, 
prefeito de Belo Horizonte entre 1926 e 1929 e Secretário do Interior de Minas em 1930.  

Apesar de se dizer alheio às questões políticas e explicar sua marcante presença no 
Ministério apenas por motivos de amizade, Drummond sempre cumpria o seu trabalho 
burocrático com devoção e se destacava pela maneira como desempenhava suas funções. Era 
conhecido pelos políticos e intelectuais que estavam diretamente ligados ao Ministério como 
uma extensão do Ministro Capanema, ao ponto de, por falta do ministro, Drummond exercer 
algumas funções ministeriais e era reconhecido como tal. Muitos intelectuais, arquitetos e 
literatos que escreviam ao Ministro Capanema incluíam o “Carlos” como uma extensão do 
próprio ministro. 3 

Ao se autoconclamar “poeta-funcionário”, Drummond sugere-nos alguns problemas de 
pesquisa. Podemos perceber que as funções de escritor/poeta e funcionário/burocrata são 
indissociáveis à medida que essas atuações se complementam. Os anseios sociais apreendidos 
e vivenciados pelo funcionário são decodificados e transpostos pelo poeta em suas criações. 
Da mesma forma, o burocrata se valia de seu caráter humanizador, subjetivo e até mesmo 
emocional para (re) construir suas práticas no Ministério. Drummond em constante indagação 
sobre suas obrigações de burocrata e seus princípios éticos foi levado a se posicionar.  

Até que ponto o poeta era realmente contra os preceitos do Estado Novo? Em que 
patamar suas ações e contribuições políticas eram afetadas por suas vivências de poeta e 
artista? Podemos perceber as preocupações de Drummond em relação ao seu cargo e ao 
comportamento que deveria assumir no ministério.  

Entre os “Intelectuais da Educação”, Drummond foi um sujeito atípico, calado, 
contemplativo, mas de posições firmes e reconhecido pelo seu trabalho e talento. 
Compreender a trajetória Drummoniana durante os onze anos em que atuou como político no 
Ministério Capanema, constitui-se relevante para a percepção das ações que atravessaram a 
política da época (1934-1945) e o ideário educacional em tempos de reforma.  
                                                           
3 BOMENY 2001, p. 29. 
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Em se tratando de sua fase social, o poeta Carlos Drummond de Andrade valorizava a 
importância da experiência do homem comum, na construção de um mundo melhor e mais 
digno. A importância do alheio, o compartilhar com o outro, e a formação do cidadão em sua 
plenitude. Há uma valorização à consciência critica, à reflexão de ideias e conceitos 
caracterizando o indivíduo como humanizador. Drummond deseja identificar-se com os 
problemas populares sem deixar de lado sua personalidade artística. Daí resulta o sentido 
revolucionário de sua poesia. O levantamento das cartas entre Drummond e Capanema podem 
nos direcionar a novos caminhos sobre sua vivência em onze anos de ministério. Muitos 
intelectuais, arquitetos e literatos que escreviam ao Ministro Capanema incluíam o “Carlos” 
como uma extensão do próprio ministro.4  

O gauchismo Drummoniano pode ser entendido como uma espécie de luta, de ação 
revolucionária em tempos de crises, tempos de mudanças. Carlos Drummond de Andrade era 
um sujeito de inúmeras facetas. A aproximação com a sua história política proporciona a 
compreensão de suas ações para o processo Educacional Brasileiro, a partir do recorte 
proposto (1934-1945).  

A falta de clareza sobre a participação de Carlos Drummond de Andrade no ministério e 
suas intenções, me possibilitou adentrar de forma mais intensa neste recorte importante do 
período em que Gustavo Capanema ocupou a pasta de Ministro da Educação e Saúde. 
Entender como o escritor e poeta, reconhecidamente envolvido com questões sociais, se torna 
parte relevante da política do país, se apresenta como alvo por ser atingido e uma busca pela 
compreensão de ideais que envolvem suas atuações.  

Dessa forma a pesquisa se torna relevante para a reconstrução e mapeamento das 
atuações de Drummond no campo da política. Além disso, perceber as influências de sua 
atuação na educação do país. De um lado a preocupação com o social, e do outro, com os 
problemas do semelhante; pesquisaremos como estes fatores conduziram o caráter 
educacional em sua ação no Ministério da Educação e Saúde Pública.  
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LEITURA E DISCENTES DO PROEJA 
DISCURSO, (TRANS)FORMAÇÃO E REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

Gerson Tavares do Carmo1 
Elane Kreile Manhães2 

Alessandra Maria Custódio da Silva3 
 

Introdução 
 
Durante discussões realizadas nos encontros do Projeto “Diagnóstico da qualidade de 

ensino no PROEJA”, emergiram as inquietações de que partiram este trabalho. O objetivo da 
pesquisa foi observar e analisar, à luz da Teoria das Representações Sociais e do conceito de 
código linguístico, as (trans)formações por que passam os discursos dos alunos dos cursos 
PROEJA a respeito da leitura. 

Todos os alunos escolhidos para a pesquisa apresentavam características semelhantes 
para que reduzíssemos a variabilidade dos resultados. Sendo assim, todos eram casados, com 
filhos e do sexo masculino. Além disso, trabalhamos com alunos do curso técnico de 
Eletrotécnica integrado à educação de jovens e adultos, de uma escola da rede federal de 
educação; por entendermos que, ao retornarem ao espaço escolar, esses alunos estariam 
rompendo com dificuldades por que passaram, e talvez ainda passem, numa sociedade em que 
a discriminação de determinadas variedades linguísticas ainda se faz presente. E mais, numa 
sociedade que, como aponta Rummert (2000, p. 66), apesar de trazer a educação para o tema 
central de importantes discussões, ainda encobre, atrás dessa aparente centralidade, “as reais 
origens dos problemas socioeconômicos, transformados, estritamente, em decorrências de 
fracassos, seja do sistema educacional como um todo, seja dos indivíduos, ao ingressarem 
nesse sistema”. 

Dessa forma, tomamos como base teórico-metodológica do nosso estudo as 
Representações Sociais, pois entendemos, assim como Abric (1998, p. 29) que: 

 
A representação não é um simples reflexo da realidade, ela é uma 
organização significante. E essa significação depende de fatores contingentes 
[...] e de fatores mais globais que ultrapassam a situação em si mesma: 
contexto social e ideológico, lugar do indivíduo na organização social, 
história do indivíduo e do grupo, determinantes sociais, sistemas de valores. 
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Portanto, através das representações de que estão imbuídos os discursos dos alunos, 
pretendemos observar suas relações com o seu meio físico e social e analisar a realidade que 
rege suas concepções e práticas sobre a leitura. Além disso, temos a intenção de confrontar as 
representações que circulam entre o senso comum sobre a leitura discente e verificar como se 
orientam essas ações e relações no ambiente de ensino-aprendizagem. 

 
Representações sociais da leitura 

 
Quando o assunto é leitura, em conversas entre professores de escolas brasileiras, não é 

difícil ouvir afirmações oriundas de um senso comum que dizem: “os alunos leem pouco”, 
“os alunos não leem”, além de certo saudosismo em afirmações como “os alunos não leem 
como antigamente”.  

Na instituição onde realizamos a pesquisa, os alunos do PROEJA não escapam desses 
comentários. No entanto, nos perguntamos que representações estamos reproduzindo a partir 
dessas assertivas; uma vez que não há, nesses discursos, qualquer menção às transformações 
positivas por que vem passando a educação no país. Dentre essas transformações, podemos 
citar o fato de que, como revelam pesquisas do Instituto Paulo Montenegro e da ONG Ação 
Educativa, parceiros na criação e implementação do Indicador de Alfabetismo Funcional, 
entre a população brasileira de 15 a 64 anos, houve um aumento de 61% de alfabetizados 
funcionalmente, em 2001, para 73%, em 2012; além do fato de que apenas 24% da população, 
na mesma faixa etária, teve acesso ao Ensino Médio em 2000 (dados do IBGE), passando 
para 35% em 2009 (PNAD).  

Duveen, em sua introdução à obra de Moscovici (2012, p. 28), ao explicitar que é 
através das interações sociais que as representações são estruturadas e transformadas, nos diz 
que "em todos os intercâmbios comunicativos, há um esforço para compreender o mundo 
através de ideias específicas e de projetar essas ideias de maneira a influenciar outros, [...] de 
tal modo que as coisas são vistas desta maneira, em vez daquela". Por isso, quando se deseja 
problematizar afirmações como "os alunos não leem", a Teoria das Representações Sociais, 
formulada inicialmente por Serge Moscovici, tem especial valor, principalmente se esses 
alunos têm origem nas camadas populares da sociedade. 

Nessa esteira, entendendo que as representações desempenham um papel fundamental 
na dinâmica das relações sociais, procuramos identificar, na opinião dos alunos sobre a 
leitura, através da análise dos questionários, as quatro funções a que, segundo Abric (1998), 
as representações respondem: a do saber, a identitária, a de orientação e a justificadora. 

Conforme Abric (1998), a função de saber permite aos integrantes de um grupo seu 
próprio conhecimento e compreensão, explicando elementos da realidade em que estão 
mergulhados e facilitando a comunicação social. Por exemplo, ao responderem à pergunta 
sobre quem lê bem na sala, os alunos do PROEJA reconheceram imediatamente uma pessoa; 
mostrando um saber social sobre o conceito de boa leitura. 

A função identitária possibilita os sentidos de pertencimento em relação às 
especificidades do grupo, nas quais seus integrantes se sentem mutuamente amparados. 
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Quando eles respondem à pergunta sobre suas reações ao comando “vamos ler” da professora, 
observa-se que aquele que se identifica como um bom leitor reage tranquilamente; enquanto 
aquele que diz ter alguma dificuldade para ler reage com insegurança. No entanto, apesar das 
diferentes reações, todos responderam que a leitura tem valor porque permite “um 
crescimento” e “uma maior compreensão do mundo e dos fatos". Valor esse que aponta para 
uma vocação ontológica do ser humano, a de "ser mais", como nos relata Freire (1999). 

A função de orientação, de acordo com Abric (1998), direciona comportamentos e 
práticas sociais, isto é, guia ações para momentos futuros, fornecendo informações sobre 
como aconteceram e o que é necessário para acontecerem. Nesse sentido, todas as respostas 
relacionadas à importância da leitura foram guiadas em direção a uma visão de que a leitura 
não é um fator de conquistas imediatas, ou seja, é necessário esforço, tempo e vontade para ler 
bem, porque o importante não é ler bem para conseguir um emprego ou uma posição melhor, 
e sim para “compreender os fatos” ou “para ter mais conhecimento”4.  

Por último, a função justificadora caracteriza-se pela expressão das razões das tomadas 
de posição e dos comportamentos realizados. Essa função pode ser observada nas condutas 
dos alunos frente à autoavaliação de sua leitura ou à avaliação da leitura de membros de suas 
famílias.  

A partir dos exemplos dados para as funções necessárias à existência de uma 
representação social, pode-se notar que, em nenhum deles, destacaram-se aspectos negativos 
ou pessimistas em relação à leitura. Isso nos faz perceber que refletir a leitura dos alunos do 
PROEJA de um modo positivo configura-se, ao mesmo tempo, num grande desafio e numa 
grande chance para o nosso trabalho; pois, se, por um lado, ouvimos discursos que inscrevem 
esses alunos em uma posição de desprestígio leitor; por outro, notamos que esses sujeitos 
sociais se sentem imersos em representações sociais pró-leitura e mostram uma 
disponibilidade para a participação em atos de leitura dentro ou fora da escola.  

No mundo contemporâneo, pessoas leem por motivos diversos. Muitas dessas leituras 
acontecem em atividades rotineiras, o que implica leituras despercebidas. Dessa forma, como 
o sujeito-leitor não se faz de um dia para o outro, e sim a partir de experiências de leitura e 
atribuições de sentido a novas leituras; a escola, apesar de ser um locus privilegiado para o 
acesso à leitura, não é o único e não pode destituir de sentido o material de leitura que não é 
produzido ou autorizado por ela. 

 
Considerações finais 

 
Segundo a Declaração de Hamburgo (1997), a Educação de Jovens e Adultos é mais do 

que um direito, ela vem a ser a chave para o exercício da cidadania como condição para uma 
plena participação na sociedade. Além disso, essa educação é uma alavanca poderosa em 
favor da democracia e da justiça social. 

                                                           
4 Respostas escritas dos alunos. 
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No entanto, com a democratização do acesso ao ensino, ainda se observam atitudes de 
segregação das vertentes e práticas sociais que dominam códigos diversos dos que a escola 
propõe. Com nossas observações, ainda iniciais, por se tratar de uma pesquisa em andamento, 
percebemos que os alunos possuem representações positivas de suas posições enquanto 
alunos e leitores; revelando, assim, uma sensação de pertencimento ao espaço escolar. 

Dessa forma, o que a escola não pode fazer é vetar e desqualificar posicionamentos que 
desmontam a representação do que é ler para ela e permitir que, em nome de um discurso 
negativo arraigado no senso comum, os sujeitos que a ela deveriam ter, de fato, o direito de 
acesso e permanência se sintam num espaço onde não são reconhecidos socialmente. 
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GRITOS DO SILÊNCIO: UM OLHAR SOBRE A DEFICIÊNCIA PARA ALÉM 
DAS MARGENS 

Géssica Fabiely Fonseca1 
Marcia Torres Neri Soares2 

 
Introdução 

  
Na contemporaneidade aprendizagens como leitura e escrita são essenciais na inserção 

escolar e social de todos os indivíduos. Essa temática apresenta relevância na discussão sobre 
currículo e escolarização ao reconhecermos a estatística de 14 milhões de analfabetos no 
Brasil dos quais aproximadamente 37 mil são pessoas com deficiência (IBGE, 2010). Muito 
embora esses dados sejam significativos, os gritos de grupos marginalizados e excluídos do 
universo letrado continuam silenciados? 

Essa questão norteia o presente trabalho, pois no âmbito escolar o ensino da leitura e 
escrita, é um grande desafio para os professores. Os professores precisam  oportunizar a todos, 
inclusive os discentes com deficiência, práticas pedagógicas nas quais a aquisição e o 
desenvolvimento de habilidades linguísticas sejam significativos. 

Partindo dessas premissas, o objetivo desse texto é discutir com base num estudo de 
caso, o processo de escolarização de Bruno, estudante com Síndrome de Down no contexto da 
classe comum de ensino. Para tanto, na primeira seção apresentamos Quem é Bruno quais 
leituras fazemos do (seu?) modo de ser? Explicitamos a singularidade e especificidades de 
Bruno uma criança com deficiência intelectual no contexto de uma classe comum de ensino. 
Na segunda seção Como (re) pensar a escolarização de Bruno [e de tantos outros!] 
considerando suas inserções (?) no mundo da leitura e escrita? Dialogamos com 
construtos teóricos acerca da escolarização das pessoas com deficiência intelectual na 
perspectiva de descontruir visões estigmatizadoras da não-aprendizagem desses indivíduos. 
Na terceira seção Ouvir os gritos e superar as margens: nossas considerações 
apresentamos as conclusões desse estudo como alerta para novas pesquisas e debates teóricos 
sobre a alfabetização de alunos com deficiência intelectual com vistas a possibilitar a inserção 
escolar e social de tais indivíduos que nos gritam em contextos marginalizados através de seus 
momentos de silêncio e invisibilidade.  

 
Quem é Bruno quais leituras fazemos do (seu?) modo de ser? 

   
Conhecemos Bruno no contexto de uma pesquisa em uma escola pública municipal da 

cidade do Natal em 2013. O foco da pesquisa consistia nas observações dos processos de 

                                                           
1 Estudante do Mestrado em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E-mail: 
gessicafabiely@hotmail.com 
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ensino e aprendizagem de alunos com deficiência. O trabalho de observação ocorreu na turma 
na qual o aluno está inserido: o primeiro ano do Ensino Fundamental. 

Bruno tem diagnóstico de Síndrome de Down tem seis anos de idade e seus pais são 
divorciados, convive diariamente com a mãe e irmãos num contexto de baixo poder 
aquisitivo. Essa criança não se comunica através da fala e tem algumas limitações quanto ao 
autocuidado: utiliza fralda descartável e precisa do auxílio de um adulto na alimentação, 
apresenta comprometimento na motricidade ampla e fina possivelmente ligadas ao baixo 
tônus muscular. 

A partir das situações observadas percebemos algumas atividades favoritas de Bruno 
como: brincadeiras com bola e escorregador e de ouvir músicas infantis. Nas relações com a 
professora e colegas de sala ora demostra afeto, outras vezes agressão ou autoagressão.  

Nos contextos observados no âmbito escolar não ocorrem atividades significativas de 
leitura e escrita para Bruno e as demais crianças que estão em processos de sistematização 
dessas aprendizagem. O caso de Bruno nos inquieta ao questionarmos os modos de 
organização e planejamento do currículo escolar com vistas a nortear as práticas pedagógicas. 

O modo de ser e aprender peculiar de Bruno traz à tona diversas dificuldades da escola 
como porta-voz dos saberes sistematizados pela cultura ao longo da história da humanidade e 
enquanto espaço que deveria ser democrático de construção de conhecimento. Essa 
dificuldade não diz respeito somente as pessoas com deficiência, mas alcança todos os grupos 
marginalizados ao silenciar suas formas de expressão e apropriação de conhecimentos. 

  
Como (re) pensar a escolarização de Bruno [e de tantos outros!] considerando suas 
inserções (?) no mundo da leitura e escrita? 

 
Observar momentos da escolarização de Bruno na qual é nítido o seu distanciamento de 

práticas pedagógicas fundamentadas na dimensão social do ensino da leitura e escrita nos 
convida a reflexão acerca da necessidade de resignificar práticas pautadas nas incapacidades 
das pessoas com deficiência intelectual. Faz-se necessário aos docentes planejar processos de 
ensino nos quais haja a possibilidade de diversas manifestações da inteligência de todas as 
crianças (CAVALCANTE, 2012). 

Padilha (2000) analisa as potencialidades e o desenvolvimento de uma jovem deficiente 
intelectual sob o prisma do caráter simbólico do psiquismo humano. A autora critica no 
trabalho pedagógico a ênfase nas atividades mecânicas de repetição de hábitos despidas de 
contextos sociais e ressalta a necessidade da inserção desses indivíduos em práticas 
discursivas repletas de sentidos e significados como alicerce das aprendizagens humanas.  

Nessa perspectiva Vygotsky (1998) critica as metodologias de ensino baseadas somente 
no concreto para as pessoas com deficiência intelectual. Na opinião do autor essas pessoas 
precisam do contato com o abstrato, pois a partir da significação do outro como representante 
da cultura tais indivíduos podem alcançar níveis de generalização e abstração. 
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Observamos na sala de aula de Bruno uma atividade na qual associavam figuras de 
objetos e quadradinhos para a escrita das palavras, exceto para Bruno, o qual realizava uma 
atividade de desenho livre.  

Nessa situação Bruno e os demais alunos estão silenciados em uma atividade de leitura 
e escrita desarticuladas de seus contextos sociais. A metodologia e a atividade realizada com a 
finalidade de sistematizar tais habilidades não são atividades significativas para as crianças o 
que se torna fator impeditivo para a inserção desses alunos no mundo simbólico regido pelo 
ler e escrever.  

Entendemos o processo de apropriação dos conhecimentos lingüísticos na perspectiva 
de Soares (2003) ao explicitar a faceta do letramento como intrínseca ao processo de 
alfabetização. Tal perspectiva dialoga com as ideias de Paulo Freire ao defender a leitura das 
palavras e sua inserção no contexto da leitura de mundo.  

A reflexão acerca dos processos de ensino da leitura e escrita para os alunos com 
deficiência intelectual como no caso de Bruno impulsiona ao debate acerca da fragilidade da 
escola contemporânea de planejar práticas significativas para o ensino de tais aprendizagens.  

Os planejamentos dessas práticas precisam atentar às particularidades dos sujeitos 
cognoscentes sem esquecermos a importância da flexibilização curricular e suas contribuições 
a todos os discentes independentemente da presença de uma deficiência ou não. Através 
dessas adaptações o docente possibilita as pessoas com deficiência intelectual o contato com 
os conteúdos escolares como os demais alunos (CAVALCANTE, 2012). 

O currículo, portanto, enquanto bússola do processo de escolarização precisa ter em sua 
base uma visão heterogênea, inclusiva e aberta à diversidade. É preciso desconstruir 
concepções homogeneizadoras com relação ao ensino e aprendizagem da leitura e escrita e 
superar o empobrecimento curricular aspecto presente nos processos de ensino das diversas 
expressões da linguagem aos alunos com deficiência intelectual.  

Tais assertivas podem contribuir no re(pensar) da constituição de currículos nos quais as 
vozes dos alunos em vulnerabilidade, muitas vezes com necessidades educativas especiais, 
sejam ouvidas e possibilitar a construção de novos currículos capazes de desfragmentar a 
rigidez e homogeneização nos processos de ensino com vistas a saída das margens de não-
aprendizagem da leitura e escrita. 

  
Ouvir os gritos e superar as margens: nossas considerações 

 
Aos grupos marginalizados a inserção numa sociedade letrada, é um grande desafio, 

principalmente se considerarmos as aprendizagens como leitura e escrita indispensáveis aos 
processos inclusivos. Partindo das concepções de deficiência enraizadas na nossa sociedade, 
as pessoas com deficiência apresentam dificuldades nas relações sociais advindas do estigma 
atribuído pela condição de não aprendizagem e do pertencimento a um corpo à margem dos 
padrões normalizantes de nossa sociedade.  

As interpretações acerca das condições físicas desse corpo e do seu desenvolvimento 
intelectual são minimizadas no âmbito escolar e social, e ainda, quando diariamente parece 
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gritar a fim de romper vozes antes silenciadas e reivindicar a superação das margens enquanto 
sujeitos de direitos e deveres em uma sociedade dita democrática. 

Essa reflexão nos inquire a necessidade em falarmos das especificidades humanas em 
sua (in) completude no interior do espaço escolar. Bruno, ser único, atravessa nossas leituras e 
subsídios teóricos. Ao seu modo nos questiona sobre como fazê-lo participar do “mundo”. 
Bruno nos desafia a pensar sobre o conflito em atender a prerrogativa de incluir a todos e os 
contornos curriculares na compreensão do SER-humano em sua totalidade para a promoção 
de sua efetiva escolarização.  
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ZUMBILÂNDIA, O FILME 

Gina Carla Costa1 
Hilda Micarello2 

Márcia Mariana Santos de Oliveira 3 
 
A produção do filme “Zumbilândia” foi uma iniciativa dos alunos do 3º ano do ensino 

fundamental da escola municipal José Calil Ahouagi, situada em Juiz de Fora, Minas Gerais, 
e de sua professora. Essa iniciativa foi apoiada pelo grupo de pesquisas LINFE _Linguagem, 
infâncias e educação – da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora e 
pela equipe gestora da referida escola, assim como por alunos e professores da Faculdade de 
Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora.4 

Desde o momento em que o desejo de realizar um filme com os colegas foi manifesto 
por Roberto, um dos alunos da turma, esse projeto representou para os sujeitos que com ele se 
envolveram uma oportunidade de encontro com outros sujeitos, que partilhavam um mesmo 
objetivo, de negociação de sentidos e construção de novos significados para a experiência 
vivida constituindo-se, portanto, numa experiência cultural para adultos e crianças e, 
consequentemente, numa experiência de humanização. 

Intitulada Zumbilândia, a produção é um conto de fadas permeado por lendas urbanas, 
que envolve bruxas, zumbis, figuras lendárias, príncipes, princesas, rei e rainha. A dinâmica 
discursiva de entrelaçamento das vozes das crianças e da professora acompanhou todo o 
processo de produção do filme. Esses sujeitos foram construindo a narrativa fílmica 
privilegiando o discurso das crianças, crendo ser elas sujeitos de cultura, com agência, 
fundamentados na crença de que é possível construir modos de ensinar a ler e escrever de 
maneira criativa e prazerosa envolvendo múltiplas linguagens a partir das quais os sujeitos se 
expressam sobre o mundo: a música, o gesto, as artes visuais, como o desenho, a brincadeira 
dentre outras possibilidades. 

A própria ideia de fazer um filme nasce numa brincadeira de faz-de-conta: as crianças 
brincavam de restaurante quando Roberto teve a ideia de fazer um filme com os colegas. 
Observando esse acontecimento a professora, apoiada pela coordenadora pedagógica da 
escola, decidiu acolher a proposta do aluno e transformá-la em projeto coletivo, com o intuito 
de favorecer um maior envolvimento de Roberto, assim como das outras crianças da turma, 
em práticas de letramento que fossem significativas para elas. As crianças desta turma ficaram 
envolvidas com a narrativa de Roberto, que conversava com os colegas sobre o filme. 

                                                           
1 Graduada em Pedagogia. Professora da Rede Municipal de Juiz de Fora/Minas Gerais. E-mail: ginacarla4.0@hotmail.com 
2 Doutora em Educação. Professora da Universidade Federal de Juiz de Fora e do Programa de Pós-graduação 
em educação – PPGE da Faculdade de Educação. Hilda.micarello@uab.ufjf.br 
3 Licencianda em Pedagogia, ex bolsista do PIBID e atualmente bolsista de Iniciação Científica. Email: 
mmariana-oliveira@bol.com.br 
4 Trabalho financiado pela Capes – Projeto PIBID.  
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Para a professora, incluir o projeto na rotina da turma, acolhendo aquilo que surgia das 
interações entre as crianças, foi um grande desafio, uma vez que essa dinâmica requer 
trabalhar na escola como espaço intersubjetivo, que sugere aos envolvidos criar possibilidades 
de aprendizagem a partir do que surge, do intempestivo, do desejo, do que adultos e crianças 
consideram ser importante. Essa perspectiva muitas vezes se confronta à organização dos 
tempos e espaços institucionais, assim como a concepções do que seja ensinar e aprender na 
escola. No enfrentamento deste desafio o apoio de grupo de pesquisa, enquanto espaço de 
narração e reflexão sobre a prática foram importantes. 

Buscamos na psicologia histórico-cultural de Lev Vigotski elementos para compreender 
o movimento das crianças e para subsidiar as ações da professora frente a esse movimento.  

Para Vigotski (2009), “o drama baseado na ação – na ação realizada pela criança – é 
mais íntimo, mais ativo e relaciona de maneira direta a criação artística com a vivência 
pessoal” (p. 97) Para o referido autor, existe uma aproximação da criança à narrativa 
dramática porque está diretamente relacionada à brincadeira e ao sincretismo presentes nesta 
atividade. Por isso a narrativa dramática “contém em si elementos dos mais variados tipos de 
criação” (p. 99) 

Para realização das atividades na escola a parceria com as bolsistas do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência foi fundamental - PIBID5. Essas alunas do 
curso de Licenciatura em Pedagogia acompanharam todo o processo de realização do filme - 
e, posteriormente, de elaboração do livro, originado do roteiro do filme – tendo sido 
envolvidas, em cooperação com a professora e as crianças, na produção de materiais, roupas, 
figurinos e na filmagem. Além disso, as licenciandas participaram, junto ao grupo de 
pesquisa, do processo de reflexão que atravessou os trabalhos desenvolvidos na escola e no 
âmbito do projeto de pesquisa que é desenvolvido no grupo.  

Refletindo sobre o papel dessa experiência para sua formação docente, uma das alunas 
afirma: “no decorrer dessa experiência percebemos, enquanto bolsistas de iniciação à 
docência, como o olhar sensível da professora regente possibilitou a construção e participação 
das crianças em um processo significativo de construção do filme e do livro que contava a 
história desenvolvida por Roberto.”  

Esse processo foi longo, e não isento de percalços. Uma estratégia usada inicialmente 
foi oferecer a Roberto a “pasta do diretor”, com caderno e caneta, para que ele pudesse 
organizar os personagens do filme e fazer anotações necessárias. Essa estratégia permitiu que 
o aluno assumisse a liderança daquele “brinquedo cênico”, ajudando na escolha das roupas, na 
organização dos grupos, no incentivo à participação daqueles que se mostravam inibidos, na 
construção de diálogos e encenações. Roberto, por sua vez, agiu com sensibilidade, elogiando 
os colegas e valorizando as produções que surgiam e ouvindo diferentes opiniões. A sua 
postura foi importante para criar elos afetivos, favorecendo a construção de uma obra coletiva. 

                                                           
5 O PIBID é um programa financiado pela CAPES com o intuito de fomentar atividades de articulação entre 
universidade e a escola de educação básica, visando uma formação mais consistente dos alunos das licenciaturas 
para suas atividades de docência.  
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Cada um se apresentou com sua habilidade de criação, o que permitiu que se expressassem de 
forma livre, autoral, especialmente por estarem construindo o trabalho entre pares. 

No processo de escrita do roteiro a professora atuou como mediadora das diferentes 
contribuições trazidas pelas crianças e escriba do grupo, uma vez que a turma se encontrava 
em processo de alfabetização. A despeito de não estar, ainda, alfabetizado e de, inclusive, 
mostra-se resistente às atividades de leitura e escrita propostas pela escola, Roberto se 
mostrava fluente ao descrever o contexto narrativo, as cenas, as sequências, o 
desenvolvimento e desfecho da história, evidenciando grande competência linguística. 
Observar este desempenho de Roberto, assim como de outras crianças, permitiu que 
refletíssemos sobre o fato de que o aprendizado da língua escrita envolve outras formas de 
expressão que perpassam o corpo e os afetos para além da cognição. A construção da 
narrativa, necessária à formação tanto do leitor – aquele que a recebe – quanto do escritor – 
aquele que a tece – se faz a partir do modo como os sujeitos narram a si próprios. 

A cada leitura, escrita e reescrita do texto havia transformações. A narrativa inicial do 
Roberto foi se modificando porque grandes ideias iam surgindo entre as crianças: Aninha 
sugeriu que ao invés do rei e da rainha colocarem alianças no casamento, deveriam colocar 
coroas. As falas das personagens eram anotadas e, aos poucos, apropriadas pela professora e 
crianças para, a partir delas, imprimir no texto as marcas da imaginação e da poética das 
crianças. Além disso, o texto foi se enriquecendo a medida que os ensaios eram realizados e à 
medida que a professora relia o roteiro para as crianças. Paralelamente outras produções se 
faziam, com o intuito de serem incorporadas à narrativa e de subsidiar a confecção de 
figurinos e cenários: os desenhos. Ao longo do processo e idealização do filme o “diretor” 
inventava mais cenas, até que ampliou o desfecho: os Zumbis e a Bruxa invadiram o castelo, 
pois queriam roubar a coroa do rei e da rainha. Isto foi fantástico! A narrativa havia se 
completado com todos os elementos importantes: ambientação, problema, solução, desfecho. 
A trilha sonora foi gravada pelos alunos no estúdio da Faculdade de Comunicação da 
Universidade, sob a orientação da professora de música da escola, e incorporada ao filme em 
sua edição final. Também foram incorporados nessa edição os desenhos produzidos pelas 
crianças e que serviram ao planejamento das cenas, assim como depoimentos das crianças 
sobre o que a experiência representou para elas.  

O produto final desse processo foi a narrativa fílmica “Zumbilândia”, título que, 
descobrimos depois, é o de um outro filme, provavelmente já visto ou conhecido por nosso 
jovem diretor. O filme foi apresentado em uma primeira seção aos alunos da faculdade de 
Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora e, posteriormente, em um evento especial 
promovido na escola, com a presença dos pais das crianças e de outros alunos da escola. Foi 
um momento de forte emoção e sentimento de realização para todos os envolvidos, 
especialmente para as crianças, orgulhosas de sua produção. 

Aprendemos nesse processo a necessária interseção entre diferentes linguagens nos 
processos de ensino e aprendizagem para que crianças e adultos constituam-se narradores, 
intercambiando suas experiências. Aprendemos, ainda, a confiar no protagonismo de crianças 
e professores. 
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PRÁTICAS DE LEITURAS VIAJANTES - UMA LEITURA DE OLHOS, 
TATOS E OLFATOS 

Gisela Eggert Steindel 
 

Bem longe de serem escritores, fundadores de um 
lugar próprio, herdeiros dos lavradores de antanho – 
mas, sobre o solo da linguagem, cavadores de poços 

e construtores de casas -, os leitores são viajantes: 
eles circulam sobre as terras de outrem, caem, 

caçam, furtivamente, como nômades através de 
campos que não escreveram, arrebatam os bens do 
Egito para com eles se regalar. A escrita acumula, 

estoca, resiste ao mesmo tempo pelo estabelecimento 
de um lugar, e multiplica a sua produção pelo 

expansionismo da reprodução. A leitura não se 
protege contra o desgaste do tempo (nós nos 

esquecemos e nós a esquecemos); ela pouco ou nada 
conserva de suas aquisições, e cada lugar por onde 

ela passa é a repetição do paraíso perdido. 
 (Certeau apud Chartier, 1998, p.11). 

 
Leituras 

 
Este texto trata de reflexões acerca de leituras viajantes como estratégia(s) de formação 

continuada para professores nas suas diferentes fases profissionais. A intenção é compartilhar 
uma viagem e as leituras de narrativas histórica de ficção. 

A leitura num sentido amplo, a leitura de estudo e de ficção se constitui o principal 
instrumento de trabalho para mim. Tornei-me uma profissional envolvida com a leitura. Com 
formação em Biblioteconomia sou professora do campo das ciências da informação, área das 
Ciências Aplicadas Sociais I, nomenclatura consagrada pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).  

Há um tempo1 na minha constituição de leitora. Minha aproximação com os livros, 
pode-se afirmar, vem com o tempo. Mesmo que os títulos não fossem abundantes em nossa 
casa, a escola isolada municipal me apresentou a primeira coleção de livros, na forma de 
armário biblioteca ou biblioteca de classe2 com seus livros e cadernos de exercícios em sala, 
esse móvel cercado dos símbolos republicanos, a bandeira do estado de Santa Catarina e a 
bandeira nacional. A biblioteca de classe evoluiria mais tarde para versões próximas ao 
conceito biblioteca, gramática na qual me tornei uma profissional (bibliotecária e professora) 
                                                           
1 NASSAR, R. Lavoura arcaica. São Paulo: Companhia ds Letras. 1989. p. 53-56, 58-59. 
2 VIDAL, D. Escola nova e o processo educativo. In: LOPES, E.M.T. ; FARIA FILHO, L. M. ; VEIGA, C. G. 
500 anos de educação no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica, 2000. p. 507.  
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envolvida com o livro, a informação, o conhecimento e formação de bibliotecários – homens 
e mulheres.  

No entendimento de Molina (1992) a leitura é fundamental, pois é a chave que abre as portas 
do conhecimento independente do tipo de texto. Inspirada na obra dessa autora “Ler para 
aprender: desenvolvimento de habilidades de estudo”, passei a prestar atenção na necessidade de 
sistematizar a minha leitura de estudos bem como apresentar e discutir com meus alunos práticas de 
leitura de estudo.  

Para Molina (1992) a leitura de estudo compreende inicialmente ao leitor reconhecer o 
mundo dos textos impressos, isto é, há distintos impressos livros, jornais, obras de referência, 
periódicos científicos etc. Esse raciocínio se aplica aos meios digitais que disponibilizam 
informação e conhecimento na Rede Internet. Para ambos os formatos é necessário o leitor 
assumir que tratam-se de portadores de conteúdos os quais traduzem ideias de um autor com 
uma intenção e uma visão de mundo. Para a autora a leitura de estudo compreende sete passos 
aos quais o leitor estudante precisa atentar para aumentar sua eficácia no trata com os textos 
escritos e tornar-se um leitor competente com prazer em estudar. 

O primeiro passo é a aproximação com o texto, uma visão geral do texto para 
compreender a estrutura dada pelo autor para o conteúdo: títulos, subtítulos [o leitor atento ] 
utiliza as pistas fornecidas pelo texto, disposição da mancha gráfica, destaques gráficos. O 
segundo passo é o levantamento da tese/argumento defendida pelo autor. Terceiro passo é o 
estudo do vocabulário: brincar com as palavras, despertar o interesse por novas palavras 
buscar a historicidade da palavra, origem etc. O quarto passo é observar a linguagem não 
escrita, a informação também é apresentada por meio de gráficos, imagens, sinais, cores, 
setas. O quinto passo é identificar o argumento central do autor, seu contexto ideológico. O 
passo de número seis é realizar a síntese do texto que poderá ser feita oralmente ou um novo 
texto dissertativo elaborado pelo leitor-autor. Por último o sétimo passo é a avaliação do texto 
enquanto leitor que dialoga com o autor. Isto é, qual as respostas encontradas no texto? Quais 
aspectos indagados não foram respondidos pelo autor que necessitam localizar outros autores? 
Nesse último passo as perguntas não respondidas (re) iniciam a leitura de outros textos 
informativos na leitura de estudo.  

Faz-se necessário dizer que a leitura de estudo é uma prática de leitura privatizada. Isto 
é, o leitor mergulha em uma diálogo concentrado com o autor-texto. Nessa direção vale 
lembrar Chartier citado por Dauster (2003, p. 74):  

 
‘Essa privatização’ da prática da leitura é incontestavelmente uma das 
principais evoluções da modernidade. Assim, precisamos as condições que a 
possibilitaram. A primeira refere-se à disposição de uma nova habilidade: a 
que permite ao indivíduo ler sem ter de oralizar o texto, em voz alta ou 
baixa. Na verdade, só essa maneira de ler pode subtrair o leitor ao controle 
da comunidade quando l6e num espaça coletivo – por coletivo; só ela 
possibilita a interiorização imediata do que é lido por aquele que lê [...].  
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Nessa esteira, a biblioteca abriga os estudos de formação acadêmica, esse lugar 
separado dos demais cômodos em uma casa e/ou um espaço distinto em uma instituição é o 
lugar ideal para a prática da leitura de estudo. Larrosa citado por Dauster et al (2003, p. 80) 
sublinha […] ‘A educação humanística tinha na biblioteca seu espaço privilegiado […]”. 
Lugar separado do cotidiano, a biblioteca humanista tinha e a biblioteca contemporânea 
preserva “[…] a condição de templo, quer dizer, de um espaço sagrado e extra-ordinário 
destinado à contemplação”. (ibdem). 

Há uma leitura de estudo inerente à qualquer profissional, mas para além desta, a leitura 
ficcional se coloca como um elemento importante na profissão professor. Nessa direção faço 
aqui uma reflexão a partir do texto de Marly Amarilha (1997) “Estão mortas as fadas? 
Literatura infantil e prática pedagógica”, como forma de explicitar a literatura de ficção como 
modo de formação e inventar-se a Si como pessoa/ professora.  

O texto literário destinado ao público infantil e juvenil de acordo com essa autora, em 
primeiro lugar produz o envolvimento emocional que vem a partir da imaginação dos 
personagens e uma relação de identificação entre leitor e texto, quem dela usufrui começa a 
fazer de conta, participa da narrativa, faz parte da história, isto é, faz-se o momento catártico 
(catarse).  

 
Catarse: s.f. 1. Purgação, purificação, limpeza. 2. Psicol.: efeito salutar 
provocado pela conscientização de uma lembrança fortemente emocional 
e/ou traumatizante, até então reprimida. 3. Teat.: o efeito moral e 
purificador da tragédia clássica, conceituado por Aristóteles, cuja situações 
dramáticas, de extrema intensidade e violência, trazem à tona os 
sentimentos de terror e piedade dos espectadores, proporcionando-lhes o 
alívio, ou purgação, desses sentimentos. (AURÉLIO, c1986, p. 368). 

 
Em um segundo momento observa Marly Amarilha, essa literatura tem uma função 

organizadora de sentido dos fatos, uma vez que responde as expectativas do receptor e então 
ele (receptor) percebe “uma seqüência de fatos conexos, como se as causas sempre 
resultassem em consequências, e os enredos do destino humano, ali representados, […]”. 
(AMARILHA, Data, p.19) O receptor envolve-se na trama de aventura, emoção, prazer, 
frustação, ampliando suas experiências de mundo.  

Em terceiro lugar e ultimo lugar, na estrutura desse texto ficcional, o receptor começa a 
antecipar os fatos e imaginar o fim, o que significa representar na mente a importância da 
existência da vida de determinado personagem e da sua própria vida.  

Já ao se referir a obra literária Humberto Eco, compreende este tipo de texto uma 
iguaria da culinária, isto é, para ele a obra de ficção é como um queijo suíço com muitos 
furos, o leitor preenche os espaços vazios a partir da(s) sua(s) experiência(s). (ECO citado por 
AGUIAR, 2003). Num contra ponto ao raciocínio de Eco, a obra de ficção também se 
constitui em informação.  

A literatura de ficção se mistura à minha prática de estudos na condição de professora e 
pesquisadora, tenho nela como recurso da catarse para meu cotidiano, pois essa leitura mobiliza 
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questões pessoais e coletivas daí por quê tem seu lugar na sala de aula como estratégia de 
oxigenar os conteúdos de estudos num contexto para muito além deles mesmos. Dito de outro 
modo a literatura de ficção faz parte da bibliografia de disciplinas, projetos de pesquisa e 
dinâmicas em sala de aula. Parte-se da premissa que a leitura de ficção potencializa a invenção de 
si, ela é ensinante, generosa, larga - é confortadora em muitos dos momentos no pensar e fazer, 
profissional, aluno, pessoa; isto é, no constituir-se humano, humana. No item que segue se faz 
reflexões da experiência de leituras de olhos, tatos e olfatos a partir de narrativas de ficção 
histórica. 

 
Uma Leitura Viajante - Lisboa do século XXI 

 
Todo leitor se faz ao longo do tempo e também é, no tempo a partir das diferentes 

experiências de leitura que o leitor pode enveredar para alguns tipos de leitura. Como já foi 
assinalado no item anterior a literatura de ficção faz parte das minhas práticas profissionais e 
da minha economia do tempo livre. 

Não tenho bem ao certo, mas creio que foi em 2011 me deparei com o título “Meu 
adorado Pedro”, de autoria de Vera Moll, autora mineira com formação em filosofia. A obra 
se encaixa na dita narrativa histórica de fixação que conta uma história da Carolina 
Leopoldina, a primeira Imperatriz brasileira (1812 – 1873). Ainda que não tenha me 
identificado com o livro, foi esse texto que me despertou para a leitura de narrativas voltadas 
à vida de mulheres ligadas a história de diferentes cortes.  

O mercado editorial europeu disponibiliza muitos os textos na versão impressa e/ou 
livro eletrônico, como por exemplo as obras de Isabel Stilwell, escritora e jornalista 
portuguesa que pesquisa e escreve sobre vidas de mulheres no papel de rainhas ou rainhas 
consorte.  

Ler um dos seus livros que narra a vida da filha primogênita de D. Pedro I, Maria da 
Glória, que tornou-se rainha de Portugal no final dos anos do século XIX, foi conhecer 
sentimentos, lugares de um Brasil e um Portugal não percebidos através dos livros escolares. 

A empatia por um tipo de leitura e autor instala uma corrente, deste modo outro livro da 
mesma autora me apresentou uma Inglaterra e um Portugal do século IV para mim 
completamente desconhecido no livro intitulado Felipa de Lancaster: a rainha que mudou 
Portugal”.  

Poderia aqui continuar discorrendo sobre outros títulos que tratam da vida de rainhas 
como a vida de Maria Teresa, Imperatriz Austríaca e a vida da sua filha precocemente 
prometida a casar com o filho do Rei da França – Luis XVI, a infanta Maria Antônia, mais 
tarde, a rainha Maria Antonieta, a última rainha da França. Sem falar na obra de Maria Teresa 
Horta3 “As luzes de Leonor”, essa não rainha, mas condessa que vive as intrigas palacianas 

                                                           
3 Maria Teresa Horta nasceu em Lisboa e fez a sua estreia no campo da poesia em 1960. As Luzes de Leonor 
(Dom Quixote, 2011), romance que levou a Maria Teresa Horta 13 anos de investigação e escrita. Disponível 
em < http://www.ilcml.com/?lang=pt&page=newsDetails&id=63>. Acessado em 16/05/2014. 

http://www.ilcml.com/?lang=pt&page=newsDetails&id=63
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do reinado de D. Maria I. Ou ainda o título D. Maria – a vida notável de uma rainha louca, de 
Jenifer Roberts.  

Esse preâmbulo literário tem a intenção de conduzir reflexões acerca de leituras 
viajantes como anunciado no título desse texto, com o qual tem como aporte teórico a obra de 
Michel Onfray intitulada “Teoria da viagem”. 

Michel, oferece ao leitor uma teoria, isto é, discute lugares geográficos experimentados 
pelo corpo. Sim pelo corpo, com suas disposições para conhecer o desconhecido, sair do seu 
espaço sedentário e como leitor viajante pisar a terra, experimentar o calor do sol e se abrigar 
da chuva existente na sua viagem com o peso do seu corpo e não com a leveza das asas da 
leitura de textos no formato impresso e/ou digital. 

Uma viagem como uma leitura, inquieta a mente, mobiliza o corpo. Hoje podemos 
admitir todos os lugares do mundo para chegar. Num paralelo ao mundo da leitura, hoje 
muitos são os títulos de livros e outros meios disponíveis no mercado editorial – em outras 
palavras a escolha para onde viajar ou qual livro ler tornou-se as escolhas complexas em uma 
sociedade do excesso. 

Como escrevi para o resumo desse evento - A leitura textual, produz imagens 
tridimensionais como ópio, essa [leitura] abduz o pensamento do leitor para lugares 
inabitáveis pelo corpo; só e somente a mente e o coração desse corpo leitor têm entrada 
chancelada para os lugares inabitáveis.  

No entanto num exercício inverso a leitura viajante experimenta no corpo, na mente e o 
oração do sujeito leitor as imagens produzidas a partir da leitura sedentária do texto impresso 
e/ou digital.  Essa leitura vai ao locus da vida - essa toca, cheira, mede –, liberta a leitura 
textual como o gênio da lâmpada de Aladin essa leitura textual (margeada, estampada, presa 
quer seja ela em um meio impresso ou digital). 

Pode-se afirmar que ler os textos narrativos de ficção histórica aqui mencionados 
produziram emoções, vibrações quando de fato se colocou os pés na Lisboa do século XXI. 
Dito ainda de outra forma, a leitura ficcional histórica é capaz de aproximar os tempos, isto é, 
enquanto leitora de texto impresso ao pisar no solo da capital portuguesa, Lisboa, - sob os 
meus pés a terra se movimentava como a se movimentou em 1775 – em meus olhos via a 
Lisboa queimada, engolida pelo Tsunami (maremoto) das águas do Tejo, na minha retina se 
via uma Lisboa de entulhos encharcada pela leitura textual. Texto norteador desses 
sentimentos? D. Maria – a vida notável de uma rainha louca. 

Assim também, adentrar ao Palácio de Queluz circular nos mesmos cômodos que 
circulou D. João VI, postar-se frente a cama de nascimento e morte de D. Pedro I foi 
sentir/experimentar no corpo o texto lido.  

A leitura viajante se apresenta ainda com uma face outra – a partir do locus vivido 
buscar a leitura. Assim, descobrir, lugar denominado Vila Viçosa/no Alentjo me levou a ler 
uma outra obra de Isabel Stilwell “Catarina de Bragança: princesa de Portugal e rainha de 
Inglaterra”.  

De modo provisório aqui se quis esboçar a riqueza e a importância de viajar, ler as 
paisagens, os cheiros, circular efetivamente as terras de outrem, a partir da leitura. No 
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entendimento de Onfray (2009) [...] viajar traz inexoravelmente a subjetividade como de um 
espelho nos faz refletir: o que aprendi de mim? O que posso saber com mais certeza que 
antes da minha partida. Viajar é uma leitura DE OLHOS, TATOS E OLFATOS. 
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O ESPETÁCULO DA FEIRA DO LIVRO DE PORTO ALEGRE/RS 

Gisele Massola1 
Maria Lúcia Wortmann2 

 
Iniciamos este artigo salientando que a mídia constitui-se em importante espaço de 

veiculação, construção e produção de significados, imagens e discursos que delineiam 
caminhos, linguagens e formas de ser e estar no mundo. Neste texto focalizamos o Encarte 
Cadernos da Feira, do jornal Zero Hora3 e o destaque nele dado a representações que atuam 
na produção discursiva e na espetacularização de evento realizado anualmente na cidade de 
Porto Alegre/RS, a Feira do Livro.  

O estudo integra tese de doutorado em Educação em andamento, que focaliza Encartes 
publicados entre 1 e 17 de novembro de 2013, referentes à 59ª edição desse Evento. Neste 
texto, concentramo-nos nas matérias de capa, reportagens e informativos de 3 de suas edições, 
lembrando que a Feira é divulgada em outros informes, reportagens e matérias publicados no 
mesmo jornal e em outras mídias do Estado. Analisamos Zero Hora pela abrangência de sua 
circulação e pelos cruzamentos nela feitos com ambientes internéticos, especialmente a partir 
dos anos 1990. Além disso, este jornal concede amplos espaços à divulgação deste evento, 
sendo um dos seus principais patrocinadores/apoiadores.  

 
A cultura do espetáculo e a Feira do Livro de Porto Alegre/RS 

 
A expressão “espetacularização da mídia” foi utilizada pelo filósofo marxista Guy 

Debord para criticar a sociedade de consumo e o papel que a mídia exerce na proliferação 
desse consumo e na aceitação de um modelo dominante de sociedade capitalista - a sociedade 
do espetáculo –, que ancorada na sociedade de consumo, privilegia a promoção e exibição de 
imagens, sentimentos, formas estéticas e identidades como mercadorias. Debord (ibid) 
destaca a alienação e a passividade dos sujeitos frente às investidas do espetáculo, situação 
que deveria ser denunciada e combatida. Kellner (2006) distingue passividade de atividade e 
consumo de produção, mantendo a condenação ao consumo inconsciente a que o espetáculo 
conduziria. Para ele (ibid), essa sociedade espetacular espalharia “seus bens principalmente 

                                                           
1 Doutoranda em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tutora de cursos de licenciatura 
em EAD da ULBRA.  
2 Professora/pesquisadora dos cursos de Pós-graduação em Educação da Universidade Luterana do Brasil e da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  
3 Este Jornal substituiu Última Hora, periódico fechado após o golpe militar. A família Sirotsky adquiriu o 
controle dessa empresa em 1970, constituindo o Grupo da Rede Brasil Sul de Comunicação (RBS), que 
atualmente edita Jornal Zero Hora. O Grupo informa possuir oito jornais, vinte e quatro estações de rádio AM e 
FM, dois portais na internet, dezessete emissoras de televisão afiliadas à Rede Globo, duas emissoras locais 
comunitárias e um canal nacional voltado ao segmento rural. O jornal já atingiu o número de 190 mil exemplares 
por dia. 
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através de mecanismos culturais de lazer e de consumo, serviços e entretenimentos, 
governados pelos ditames da publicidade e de uma cultura mercantilizada” (p. 123). Valemo-
nos dessa expressão não por sua negatividade, mas por suas produtividades e marcamos a 
intensificação de ações e processos culturais que projetaram/destacaram/ espetacularizaram a 
Feira, ao longo do tempo, transformando-a em um evento representativo da cultura gaúcha. 
Registramos estarem implicados nessa espetacularização a sua ampliação em extensão, o 
aumento de visitantes, expositores e de patrocinadores/apoiadores que a sustentam (e que 
assim se promovem), mas, também, das programações oferecidas, das instâncias nela 
instaladas e das articulações com outros eventos culturais – Bienal de Artes Visuais do 
MERCOSUL, Prêmio Fato Literário, entre outros.  

 
Iniciando o espetáculo: a Feira entra em cena  

 
A Feira do Livro é um evento regional promovido pela Câmara Rio-Grandense do 

Livro (CRL), o Ministério da Cultura (MinC) e a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, RS, 
datando de 1955 a sua primeira edição. A Praça da Alfândega, localizada no Centro Histórico, 
sedia este evento4, inicialmente restrito à Praça e posteriormente estendido a prédios vizinhos 
– Memorial do Rio Grande do Sul, Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli 
(MARGS), Banco Santander Cultural, Centro Cultural CEEE Érico Veríssimo, Casa de 
Cultura Mário Quintana e Biblioteca Pública do Estado. A programação da Feira subdivide-se 
em três áreas – Geral, Internacional e Infanto-Juvenil – voltadas a atender e a valorizar 
símbolos, imagens, artefatos e formas de identificação da cultura local, mesmo que sua 
programação também possua uma dimensão internacional. Nessa direção, a cada ano, é 
homenageado um país - a Alemanha foi homenageada em 2013. Mas a internacionalização do 
evento não se esgota nessas homenagens, estendendo-se a palestras com autores e escritores 
de outros países representados na Feira, e ao lançamento de seus livros, à realização de 
debates sobre tradução e digitalização de acervos, a mostras de filmes, seminários sobre 
literatura, e à divulgação de traduções de obras de autores gaúchos para outros idiomas.  

Quanto às atrações ofertadas ao público em 2013, o site institucional da Câmara Rio-
Grandense do Livro (CRL)5 registrou a participação de 140 expositores, bem como de 700 
sessões de autógrafos, 156 eventos em salas (mesas redondas, palestras seminários), 31 
oficinas e encontros relacionados ao livro e à criação literária, 31 eventos artísticos e 
culturais, 20 sessões de cinema comentadas e 416 atividades destinadas a crianças e jovens na 
Área Infanto-Juvenil. Sobre o impacto da Feira, o informativo “Crescimento” (Zero Hora, 
11/11/2013, p. 3), publicado ao final da primeira semana, em 2013, apontou aumento de 25% 
no número de obras comercializadas, a venda de 411.056 obras e a circulação de 
aproximadamente 1 milhão e quatrocentas mil pessoas. Mas, além do volume expressivo de 
obras comercializadas, o Encarte destacou as múltiplas atribuições da Feira – comemoração 

                                                           
4 Sua área atual é de 224 mil metros quadrados. 
5 Disponível em: http://www.feiradolivro-poa.com.br/. Acesso em: dezembro de 2013. 

http://www.feiradolivro-poa.com.br/
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do livro, promoção de vendas, destaque a autores/as, divulgação da leitura, propaganda de 
promotores, patrocinadores e gestores, acoplamento a eventos culturais como a Bienal do 
Mercosul, mostras fotográficas, oficinas de criação literária, palestras, entrevistas com autores 
e apresentações musicais, além daquelas bastante triviais, registradas na matéria de capa do 
Encarte Caderno da Feira, de15/11/2013 (Figura 1). 

  

 
 

Figura 1: Capa do Encarte Caderno da Feira (Zero Hora, 15/11/ 2013, p. 1) 
 
Pode-se ver que os “6 motivos para ir à Praça” incluem motivações bem diversas da 

“aquisição de livros” – posar para fotos, visitar um velho livreiro, visitar prédios históricos, 
assistir a um recital, comer pipocas e até tomar um “chopinho”. 

A Feira configurada neste “convite” – uma das estratégias de convocação dos públicos 
– é um espaço de lazer e “curtição”. Mas outros “convites” são recorrentemente apresentados 
no Encarte – participação em palestras, mesas-redondas, oficinas, bate-papos com autores, 
sessões de autógrafos – além de o Encarte apresentar a programação da Feira, sob a forma de 
Destaques do dia. Registramos, porém, que esse conjunto e ações/ programações/motivos 
nem sempre estritamente aproximado aos livros, configura este evento como um importante 
espetáculo cultural de Porto Alegre. 

 
O espetáculo continua: obras de suspense no prédio da Biblioteca Pública  

 
Continuando a marcar a multiplicidade de ações/processos/eventos que atuam na 

espetacularização da Feira, referimos outras produções midiáticas veiculadas durante este 
evento – reportagens, manchetes, crônicas, peças publicitárias, entrevistas, charges, tiras de 
quadrinhos e fotografias, que circulam nos muitos veículos midiáticos da cidade. Aliás, 
rádios, estações de TV, redações de jornais instalam-se na praça, passando a nela realizar 
parte da sua programação. 
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Figura 2. Capa do Encarte Caderno da Feira (Zero Hora, 09/11/2013, p. 1) 
  
Registramos, ainda, que, em 2013, a Feira se estendeu à centenária, remodelada e 

“assombrada” Biblioteca Pública do Estado, que acolheu por uma noite escritores/as que 
seguiram o rastro de história que originou obra literária clássica6. Tal iniciativa decorreu da 
articulação ao evento intitulado Tu Frankenstein 2, tendo como parceiros o Festival 
Internacional de Cinema Fantástico de Porto Alegre (FANTASPOA) e a Odisséia de 
Literatura Fantástica de Porto Alegre.  

Examinamos a matéria de capa do Encarte que relatou essa atividade que reuniu dezoito 
escritores nacionais e estrangeiros7 convidados a pernoitar na Biblioteca Pública do Estado, 
escrevendo contos de terror (Figura 2). Essa atividade foi associada à Oficina Tu Frankenstein 
2 sobre horror e mistério em quadrinhos; aos debates sobre literatura fantástica de horror e 
mistério com Duda Falcão, João Pedro Fleck e Gustavo Nielsen; à discussão sobre as rotas 
contemporâneas da ficção policial no mundo, Francisco José Viegas, com mediação de Carlos 
André Moreira eà discussão e leitura de trechos do livro de Mary Shelley, coordenada por 
Kátia Suman, no evento Contos de Gelar o Sangue. 

E a matéria intitulada “Histórias da Madrugada”, com depoimentos dos participantes 
desse desafio que envolveu a produção de contos de terror e suspense. Através de uma 

                                                           
6 Tal atividade inspirou-se em sarau literário realizado em 1816, na Suíça, no qual o poeta inglês Lord Byron 
desafiou seus convidados Percy e Mary Shelley, a escreverem um conto de horror inspirado nas histórias góticas 
alemãs. O conto escrito por Shelley serviu de base para um clássico do horror literário – a história de 
Frankenstein.  
7 Havia representantes de Portugal, México, França, Estados Unidos da América, Argentina, Brasil, entre outros.  
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fotografia, e da legenda8, a reportagem tenta marcar o “clima” no qual os escritores 
produziram suas obras – um salão em estilo rococó, pouco iluminado, estando os escritores 
sentados em poltronas com seus laptops. Consideramos ser essa mais uma interessante 
estratégia voltada a dar visibilidade à programação da Feira: os contos decorrentes desse 
desafio serão lançados em livro na Feira de 2014; a programação da Feira foi ampliada em 
mais quatro atividades endereçadas ao público; o evento serviu à divulgação das obras dos 
autores que dele participaram; e a atividade configurou-se como mais um espetáculo.  

 
Para Finalizar... 

 
Os veículos midiáticos têm insistido na importância da população visitar e desfrutar a 

Feira em sua multiplicidade. O Encarte tem inventado peculiares modos de falar desta Feira e 
de valorizá-la. Notadamente na edição de 2013, focalizada neste texto, a Feira configurou-se 
como um evento/espetáculo múltiplo – os dados quantitativos e as reportagens indicam isso! 
E a criação literária ganhou novos e peculiares espaços, embalada em um clima de suspense e 
mistério. Enfim, a cada novembro, a Feira se renova e firma-se, cada vez mais solidamente 
como o centro cultural da cidade, sediando entidades, muitos outros eventos e oferecendo o 
espetáculo dos livros.  
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O HOMEM DE LETRAS E A LITERATURA NACIONAL NO CONTO 
AURORA SEM DIA, DE MACHADO DE ASSIS 

Gisele Novaes Frighetto1 
 

Introdução 
 
No ano de 1873, Machado de Assis publicou o ensaio Notícia da atual literatura 

brasileira - Instinto de nacionalidade e um livro de contos, Histórias da Meia-Noite. Além da 
coincidência da data, podemos perceber uma concordância entre a proposta de Machado para 
a constituição de uma literatura nacional e os temas das narrativas curtas da coletânea de 
Machado, que retratam o cotidiano da sociedade brasileira do século XIX com enfoque nas 
classes médias e abastadas, habitantes das cidades e da capital do Segundo Império. 

Publicados no intervalo entre dois romances, Ressureição (1972) e A mão e a luva 
(1974), os contos de Histórias possuem o leve tom de crônica, publicados muitas vezes no 
Jornal das Famílias. Pode-se afirmar que esses contos preconizam, bem como os romances 
dessa fase, alguns temas e procedimentos da chamada fase madura ou realista do escritor, 
como a análise social e mesmo a narrativa lacunar, mantendo contudo aspectos românticos, 
como a temática amorosa ou o moralismo conformista.  

No conto Aurora sem dia, é narrada a história de um jovem escritor sem talento que 
acaba por ingressar na carreira política. Muito embora o faça em tom de comédia, esse conto 
de Machado nos fala sobre a difícil condição do artista ou homem de letras no século XIX e 
as contradições que sobrevêm de sua participação no Estado Imperial. Ademais, podemos 
dizer que o conto é exemplar do nacionalismo literário ímpar de Machado de Assis e também 
nos fala a respeito de um tema pertinente à problemática de uma literatura nacional, no caso, 
as condições de produção e recepção de literatura no Brasil do século XIX.  

 
1. A literatura nacional em Machado de Assis 

 
1.1. O passado, o presente e o futuro da literatura 

 
Antes de Instinto de Nacionalidade, Machado já redigira um artigo sobre a literatura 

nacional, intitulado O passado, o presente e o futuro da literatura2. Publicado em 1858, 
quando Machado de Assis3 tinha ainda dezoito anos, este artigo contém as primeiras 
convicções do escritor sobre o tema.  
                                                           
1 Doutoranda em Teoria Literária e Literatura Comparada pela Universidade de São Paulo (USP); São Paulo, São 
Paulo. E-mail: giselefrighetto@uol.com.br.  
2 Publicado em A marmota, em 9 e 23 de abril de 1858. 
3 Machado de Assis (1839-1908) foi poeta, dramaturgo, ficcionista e crítico literário. Dispensa apresentações, 
mas é importante destacar que, paralelamente a esses trabalhos, foi redator do Correio Mercantil e, em 1860, 
escreveu para o Diário do Rio de Janeiro, notadamente resenhas dos debates do Senado. Seguiu carreira 
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Em O passado..., inicia por louvar os esforços patrióticos dos homens de literatura e 
política, “estas duas faces bem distintas da sociedade”, nos eventos da independência da 
colônia, “agitações revolucionárias” nas quais tiveram papel destacado “as cabeças eminentes 
da literatura”, “missionários da inteligência” entre um povo no qual reinava o “desânimo e a 
indiferença”. Porém, na “revolução brasileira” está ausente o povo. Conhecem-se os nomes 
políticos, mas não chegam à população os poetas, e pode-se perceber certa compreensão, por 
parte de Machado, da dissociação entre público e literatura: a ausente ou escassa educação da 
maioria da população. 

 
Perguntai ao trabalhador que cava a terra com a enxada, quem era José 
Bonifácio; ele vos falará dele com o entusiasmo de um coração patriota. A 
ode não chega ao tugúrio do lavrador. A razão é clara: faltam-lhe os 
conhecimentos, a educação necessária para compreendê-la. (ASSIS, 1992, p. 
786). 

 
A escassez de vida intelectual e de engajamento político da população brasileira faz com 

que a produção literária nacional não acompanhe o movimento político de independência, ou seja, 
não tenhamos uma literatura convenientemente desenvolvida. Diante disso, impõe-se a 
necessidade de se construir uma tradição autônoma de artes e de pensamento. As lutas da 
independência dão lugar às “lutas de inteligência” para a emancipação do mundo intelectual, sem 
que isso, porém, impeça as trocas ideológicas ultramarinas. 

 
O país emancipou-se. A Europa contemplou de longe esta regeneração 
política, esta transição súbita da servidão para a liberdade, operada pela 
vontade de um príncipe e de meia dúzia de homens eminentemente patriotas. 
Foi uma honrosa conquista que nos deve encher de glória e de orgulho; e é 
mais que tudo uma eloqüente resposta às interrogações pedantescas de meia 
dúzia de céticos da época: o que somos nós? (ASSIS, 1992a, p. 786). 

 
Em Formação da literatura brasileira, Antonio Candido investiga, do ponto de vista 

histórico-social e estético, as iniciativas de se constituir uma literatura brasileira enquanto 
sistema nacional de produção literária, com vistas à diferenciação e particularização dos temas 
e modos de exprimi-los. Propõe estudar a literatura brasileira como “síntese de tendências 
universalistas e particularistas”, sendo que essas tendências se combinam diferentemente 
desde as primeiras manifestações. Ainda, Candido distingue “manifestações literárias” de 
“literatura” propriamente dita, considerada esta última como um “sistema de obras ligadas por 
denominadores comuns” que permitem reconhecer as características de uma fase4. 

                                                                                                                                                                                     
burocrática no Diário Oficial entre 1867 e 1873 e, a partir de 1874, na secretaria de Agricultura, quando “o 
escritor pôde entregar-se livremente à sua vocação de ficcionista.” (BOSI, 2006, p. 174)  
4 Nesse sentido, os árcades, ao se sintonizarem com os modelos clássicos e com o movimento da alta cultura, 
permitiram que a literatura funcionasse no Brasil e procuravam fazê-lo de forma a se mostrarem tão pertinentes 
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Esses denominadores abrangem características internas às obras e o que o autor 
chamaria de “elementos de natureza social e psíquica”, que se manifestariam historicamente e 
fariam da literatura “aspecto orgânico da civilização”. A literatura apareceria como sistema 
simbólico sob o ângulo de três elementos: 

 
[...] a existência de um conjunto de produtores literários, mais ou menos 
conscientes do seu papel; um conjunto de receptores, formando os diferentes 
tipos de público, sem os quais a obra não vive; um mecanismo transmissor, 
(de modo geral, uma linguagem, traduzida em estilos), que liga uns a outros. 
(CANDIDO, 2007, p.25). 

 
Quando a atividade dos escritores em um determinado momento se integra em tal 

sistema, articula-se a outras e dá ensejo à formação da continuidade literária. Constitui-se uma 
tradição, no sentido de “transmissão de algo entre os homens, e o conjunto de elementos 
transmitidos, formando padrões que se impõem ao pensamento ou ao comportamento, e aos 
quais somos obrigados a nos referir, para aceitar ou rejeitar.” (CANDIDO, 2007, p. 26) 

A dificuldade na constituição de um sistema literário, no século XIX, foi interpretada 
por Schwarz pela chave do materialismo dialético – a estrutura socioeconômica do Brasil 
imperial impossibilitava o desenvolvimento de uma literatura autônoma. Esse problema está 
enraizado historicamente no Brasil Colônia, onde os intelectuais carregavam consigo os 
preceitos portugueses e igualmente se apartavam do restante da população. Para Schwarz, a 
“tese da cópia cultural” é ideológica na acepção marxista, já que inscreve em outra órbita a 
contradição entre o progresso capitalista e o papel subdesenvolvido relegado ao Brasil, onde 
sobreviveram as antigas formas de exploração do trabalho e a conseqüente segregação dos 
pobres.  

 
Neste caso, a feição “copiada” de nossa cultura resultaria de formas de 
desigualdade brutais a ponto de lhes faltarem mínimos de reciprocidade – o 
denominador comum ausente – sem os quais a sociedade moderna de fato só 
podia parecer artificiosa e “importada”. (SCHWARZ, 2006, p. 46) 

 
Para o jovem Machado, contudo, o problema central não se encontra no difícil acesso à 

leitura ou às artes por parte do grande público inexistente, mas na invasão da dramaturgia dos 
franceses e na quase ausência do teatro nacional. A solução, pois, é de ordem política, ou seja, 
o Estado interviria por meio de leis que restringiriam os direitos de representação e as 
traduções. Afinal, para Machado a literatura nacional é suficientemente atrativa e rica de 
temas e situações, principalmente aqueles que dizem respeito à sociedade brasileira: 

                                                                                                                                                                                     
quanto os europeus. Porém, uma literatura brasileira só se conformaria no século XIX, durante o romantismo, 
quando se considerou “[...] a atividade literária como parte do esforço de construção do país livre, em 
cumprimento a um programa, bem cedo estabelecido, que visava a diferenciação e particularização dos temas e 
modos de exprimi-los.” (CANDIDO, 2007, p. 28) 
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A sociedade, Deus louvado! é uma mina a explorar, é um mundo caprichoso, 
onde o talento pode descobrir, copiar, analisar, uma aluvião de tipos e 
caracteres de todas as categorias. Estudem-na: eis o que aconselhamos às 
vocações da época! (ASSIS, 1992a, p. 789). 

 
É importante aqui notar que, para Machado, a originalidade nacional não residia, tal 

com nos românticos, no pitoresco e no exótico, mas na sociedade modernizada e seus 
costumes. Ainda há a crença no imperativo patriótico que se impõe ao escritor para a 
construção do pensamento e das artes nacionais e, embora o foco esteja na restrição da 
literatura importada, já há alguma percepção da dissociação entre escritor e a população 
inculta.  

Cumpre apresentar o ideário romântico com o qual Machado dialoga e o faremos por 
meio da apresentação do ensaio Sobre a história da literatura, de Gonçalves de Magalhães, 
publicado na revista Niterói: revista brasiliense, ciências, letras e artes, em 1836. Neste 
ensaio, como veremos, estão sintetizados os anseios dos escritores românticos e suas 
convicções a respeito de uma literatura nacional, imbuída de identidade própria. 

 
1.2. Notícia da atual literatura brasileira - Instinto de nacionalidade 

 
Entre O passado, o presente e o futuro da literatura e Instinto de nacionalidade, 

passam-se quinze anos. Esse é um período de grave crise política, quando são fomentadas, 
entre as classes médias urbanas, ideias liberais, abolicionistas e republicanas. “De 1870 a 
1890 serão essas as teses esposadas pela inteligência nacional, cada vez mais permeável ao 
pensamento europeu que na época se constelava em torno da filosofia positiva e do 
evolucionismo.” (BOSI, 2006, p. 163) 

Notadamente no decênio de 1870, a última poesia de Castro Alves e a ficção de Alencar 
anunciam uma nova literatura, vinculada ao realismo europeu, que paulatinamente abandona 
os mitos idealizantes do romantismo, a Pátria, o Amor, a Natureza e a Tradição. 
Paulatinamente, surge em nossa literatura, de forma geral, uma aproximação do mundo 
exterior e a narração de costumes contemporâneos, que em Machado mais tarde se dará na 
observação e análise aguda dos comportamentos e da realidade social dos seus personagens. 

Vimos que há uma tendência nova, oriunda do fastio deixado pelo abuso do 
subjetivismo e do desenvolvimento das modernas teorias científicas; vimos 
também que essa tendência não está ainda perfeitamente caracterizada, e que 
os próprios escritores novos tentam achar-lhe uma definição e um credo; 
vimos enfim que esse movimento é determinado por influência de literaturas 
ultramarinas. (ASSIS, 1992c, p. 815) 

Em Notícia da atual literatura brasileira - Instinto de nacionalidade5, Machado 
apresenta como primeiro traço da literatura brasileira o que chama de “certo instinto de 
                                                           
5 Publicado na revista Novo mundo, em 24 de março de 1873. 
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nacionalidade”. As formas literárias vestiam-se com as cores do país, como o atestavam as 
tradições de Gonçalves Dias, Porto Alegre e Magalhães nas quais, “Interrogando a vida 
brasileira e a natureza americana, prosadores e poetas acharão ali farto manancial de 
inspiração e irão dando fisionomia própria ao pensamento nacional.” (ASSIS, 1992b, p. 801) 

Como exemplar do pensamento romântico a respeito de uma literatura nacional, 
tomamos como exemplar o ensaio Sôbre a história da literatura, de Gonçalves de Magalhães, 
que contém o essencial da nova teoria literária. Note-se que, conforme Roncari (1995), o 
romantismo brasileiro fora fortemente marcado pela independência política, em 1822, fato 
decisivo para a afirmação de uma consciência nacional, que fez com que os homens de letras 
se sentissem empenhados na organização da nova nação. Motivada pela independência 
política e pela difusão da nascente imprensa no país, a nossa “primeira geração nacional” foi 
quem se imbuiu com mais clareza da tarefa de criar um imaginário sobre o Brasil, inspirada 
nos motivos do nacionalismo europeu. 

 
A Litteratura de um povo é o desenvolvimento do que elle tem de mais 
sublime nas idéias, de mais philosophico no pensamento, de mais heróico na 
moral, e de mais bello na Natureza, é o quadro animado de suas virtudes, e 
de suas paixoens, o despertador de sua gloria, e o reflexo progressivo de sua 
intelligencia. (MAGALHÃES, 1836, p. 132) 

 
No caso brasileiro, a literatura se definiu pela dominação portuguesa, que se fez sentir 

nas artes e na poesia dos “gênios superiores” que então produziram. Magalhães critica 
particularmente os árcades, já que a imitação dos motivos mitológicos ou bucólicos sufocaria 
o gênio, empobreceria a representação da Pátria e enfraqueceria o sentimento cristão de 
Religião. “A Poesia do Brasil não é uma indigena civilizada, é uma Grega, vestida á Franceza, 
e á Portugueza, e climatizada no Brasil” (MAGALHÃES, 1836, p. 146) 

Independente, o Brasil se afiguraria como “filho da França”, não só no sentido político, 
numa analogia da independência com a revolução francesa, mas literário. É necessário que, 
para que haja uma literatura nacional, que os poetas cantem o céu da sua pátria e deixem 
aflorar o gênio original, único, liberto dos modelos europeus que o escravizaram. “Só póde 
um Poeta chamar-se grande se elle é original se de seu proprio Genio recebe as inspiraçoens.” 
(MAGALHÃES, 1836, p. 158). Essa originalidade consiste na abordagem do específico 
nacional, no caso, a exuberante natureza e os indígenas, “tão amigos da liberdade”, em cujos 
cantos e danças se encontraria a literatura e a arte americanas. 

 
Este immenso e rico paiz da America, debaixo do mais bello céo situado, 
cortado de tão pujantes rios, que sobre leitos d’ouro, e pedras preciosas 
rolam suas agoas caudalosas; este vasto terreno revestido de eternas matas, 
onde o ar está sempre embalsamado com o perfume de tão peregrinas flores 
[...]” (MAGALHÃES, 1836, p. 154) 
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No ensaio de Magalhães, podemos perceber os anseios dos intelectuais e escritores que 
desejavam construir o pensamento e a literatura nacionais, herdeiros da dominação política e 
cultural portuguesa e da penúria intelectual e artística do Brasil colonial. Em tempo de 
“liberdade”, o patriotismo impõe-se como inspiração aos escritores e cumpre, para que se atinja a 
grandeza da nação, afirmar-se pela originalidade e buscar na exaltação idealizada dos elementos 
nativistas - a natureza, a religião e o indígena – a inspiração para a composição de uma literatura 
independente. 

Esses elementos foram explorados pela literatura de José de Alencar e Gonçalves Dias, 
entre outros escritores que investiram na construção de uma literatura caracteristicamente 
nacional. E subsistirão após seu auge, quando as convicções da escola realista começam a se 
manifestar nas letras nacionais. O referido ensaio de Machado de Assis foi publicado nesse 
momento, de transição de transição política e literária – do Império à República; do Romantismo 
ao Realismo. 

 Entretanto, para Machado, esses e outros temas não constituem propriamente uma 
literatura nacional, mas um “instinto de nacionalidade”, “o desejo geral de criar uma literatura 
mais independente.” (ASSIS, 1992b, p. 802) 

Essa literatura independente não se daria, portanto, por meio do indianismo de Gonçalves 
Dias, mesmo que a sua poesia possua qualidades indiscutíveis do ponto de vista estético ou 
literário. Na vida indiana se encontra somente um legado, que não é exclusivamente nacional, e 
não resume todo o patrimônio da literatura brasileira. São de igual interesse os costumes 
civilizados e a natureza americana. “Os costumes civilizados, ou já do tempo colonial, ou já do 
tempo de hoje, igualmente oferecem à imaginação boa e larga matéria de estudo.” (ASSIS, 1992b, 
p. 803) 

E acrescenta que considera errônea a opinião de que “só se reconhece o espírito nacional 
nas obras que tratam de assunto local” (ASSIS, 1992b, p. 803). Ou seja, é possível ser um escritor 
brasileiro sem tratar de assuntos exclusivos da nação, como o faz Shakespeare em suas peças. 
Mesmo que uma literatura nascente deva alimentar-se principalmente dos assuntos de sua região, 
“O que se deve exigir do escritor antes de tudo, é certo sentimento íntimo, que o torne homem do 
seu tempo e do seu país, ainda que trate de assuntos remotos no tempo e no espaço.” (ASSIS, 
1992b, p. 804) 

Machado analisa a situação da produção literária de seu tempo a partir do romance, da 
poesia, do drama e da linguagem e, mesmo que satisfeito em alguns aspectos, a situação geral 
parece de imaturidade, para cuja resolução pode contribuir a crítica literária, como forma de 
fazer os escritores se emendarem. Com relação ao romance, destaca sua propensão à descrição 
e condena a falta de análise das paixões e caracteres. E lamenta que o romance se encontre 
restrito ao puro domínio da imaginação, desinteressado dos problemas do dia a dia. 

  
Isento por esse lado o romance brasileiro, não menos o está de tendências 
políticas, e geralmente de todas as questões sociais, - o que não digo por fazer 
elogio, nem ainda censura, mas unicamente para atestar o fato. Esta casta de 
obras, conserva-se aqui no puro domínio da imaginação, desinteressada dos 
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problemas do dia e do século, alheia às crises sociais e filosóficas. (ASSIS, 
1992b, p. 805) 

 
Para Machado, entre os poetas novos, não falta inspiração, tampouco o cantar das 

majestosas cenas da natureza americana, mas há defeito grave na falta de manejo da 
linguagem literária e de singeleza nos versos. O teatro permanece inexistente, e consiste ainda 
de traduções de peças européias, notadamente as de baixo calão ou apelo popular. Com 
relação à linguagem, Machado despreza aqueles que fazem uso de uma linguagem popular e 
defende a literatura como exigente de elegância e correção. 

Pode-se perceber que o escritor aprecia a composição de uma literatura elevada, de 
caráter universalista e ao mesmo tempo local, desvinculada dos mitos nacionalistas 
românticos, que para Machado não fazem sentido na vida citadina da capital do império. Na 
crítica de Machado ao romance estão dois aspectos nos quais ele mesmo investirá – a análise 
dos caracteres e a observação da realidade social, especialmente da cidade, onde, para ele, os 
costumes conservariam menos a tradição colonial. 

Vejamos como esses aspectos, peculiares ao realismo machadiano, se encontram nos 
contos de Histórias da Meia-Noite e em Aurora sem dia.  

 
2. O homem de letras e a literatura nacional em Aurora sem dia 

 
2.1. Histórias da meia-noite 

 
Conforme o próprio autor, Histórias da meia-noite são narrativas “escritas ao correr da 

pena” que devem “ocupar alguma sobra do precioso tempo do leitor.” Com modéstia, 
descreve as histórias como “desambiciosas”, realizadas entre um romance e outro. (ASSIS, 
2007, p.3) 

A prevenção do autor às críticas pode ser atribuída ao caráter corredio das histórias, 
algumas publicadas no Jornal das Famílias, nas quais existe o tom de crônica e a sátira social. 
Para Guimarães (2007), a advertência anuncia o peso menor que as Histórias da meia-noite 
têm no conjunto da obra machadiana, muito embora já se entreveja nessas histórias temas e 
procedimentos narrativos da maturidade ficcional do escritor. 

Dessa forma, entre as convenções românticas e a temática burguesa, são encontrados 
alguns aspectos da prosa machadiana realista, como a abordagem de temas contundentes 
como o adultério e a crítica velada a instituições como a família e o casamento, sob o humor 
ou a ironia. Machado habilmente maneja esses recursos, disfarçando-se para pertencer às 
seções da imprensa moralista e patriótica da sua época. 

Nos contos, Machado exibe uma linguagem versátil, simples e próxima do coloquial, 
embora correta, como forma de atingir seu público. Os enredos são simples, francos (exceto 
Ponto de vista) e não há investimento na criação de suspense ou tensão dramática, tampouco 
em longos trechos descritivos, privilegiando-se a ação e os diálogos. O título se trata de um 
engodo, pois promete narrativas de suspense e entrega ao leitor contos do cotidiano, que 
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dizem respeito a um determinado extrato social carioca, o mesmo que lia os romances de 
Machado. 

Assim, temos a “atualização do tema romântico do exílio” em A parasita azul; a 
temática do casamento e seus maus presságios em As bodas de Luís Duarte; as ambições de 
um aspirante a escritor e político em Aurora sem dia; a volubilidade de uma moça e os 
sofrimentos de um moço apaixonado e humilde em Ernesto de Tal; a suspeita de adultério e a 
infidelidade masculina em O relógio de ouro e as incógnitas criadas em torno de uma corte 
amorosa em Ponto de vista. 

Para Guimarães, o título da coletânea também sinaliza a mudança ainda que se operaria 
na obra do escritor, “Nas décadas seguintes, a escrita machadiana caminhará na direção da 
construção de enigmas mais e mais insolúveis, chamando a atenção mais e mais para a 
precariedade e a incompletude dos sentidos.” (2007, p. XLVII) 

Outro aspecto que se intensificará nas obras seguintes será o olhar agudo para questões da 
realidade urbana brasileira, muitas vezes revestido da sátira ou da ironia. Essa característica, ainda 
que matizada de tonalidades românticas e moralizantes, pode ser entrevista em Aurora sem dia.  

 
2.2. Aurora sem dia 

 
O conto foi publicado no Jornal das Famílias em novembro e dezembro de 18706 e, 

segundo Minchillo (2010), sofreu “importantes modificações” para sua publicação em 
Histórias da Meia-Noite.  

A narrativa conta-nos em terceira pessoa a história de Luís Tinoco, um jovem de vinte e 
um anos que “desperta” poeta. :. A descrição do jovem, feita de forma resumida e simples, 
constrói o tipo romântico, de “cabelos em desordem” e “paixões impetuosas”, cuja 
“inspiração, flor abotoada ainda na véspera, amanheceu pomposa e viçosa.” (p.142)7. Luís 
Tinoco incorpora a crença romântica do gênio, já que para ele fazer versos “não se aprende, 
traz-se do berço” (p. 144). Mas não é o impulso patriótico que move o jovem, e sim a vaidade 
e os “louros alheios”. 

A concepção romântica da criação espontânea, única e natural, que acompanha a noção 
de “gênio”, é criticada por Machado em seus escritos críticos. Já em Instinto de 
nacionalidade, alertara os jovens poetas para a necessidade de apuro do estilo e a necessidade 
de evitar a precipitação. “Outra coisa de que eu quisera persuadir a mocidade é que a 
precipitação não lhe afiança muita vida aos seus escritos. Há um prurido de escrever muito e 
depressa; tira-se disso glória, e não posso negar que é caminho de aplausos.” (ASSIS, 1992b, 
p. 809) 

Machado acreditava que a crítica teria papel importante no amadurecimento da 
literatura e poesia brasileiras. No conto, dois personagens exercem esse papel, Anastácio e Dr. 

                                                           
6 Para a análise que aqui será empreendida, interessa-nos a versão de 1973, publicada no mesmo ano que Instinto 
de Nacionalidade. 
7 Todas as citações foram retiradas de ASSIS, Machado de. Histórias da meia-noite. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
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Lemos. O primeiro é padrinho de Luís e representa a opinião do homem simples, sem 
instrução para compreender poemas, mas cuja opinião reproduz a do “homem do povo”. O 
segundo é amigo do primeiro e aconselha o rapaz a pedido deste. Dr. Lemos, cujo nome 
comicamente alude ao papel do “leitor”, é o bacharel instruído que exerce a função de crítico 
literário. 

Os poemas de Luís aparentemente não têm qualidade literária, o que podemos perceber 
pelo descuido formal, “metrificados com todas as liberdades possíveis e impossíveis do 
consoante”, e pelas reações causadas nos leitores “Anastácio acabou de ler os versos e fez 
com a boca um gesto de enfado.” (p.144). Nas observações de Dr. Lemos, os versos são 
descritos como “Imagens safadas, expressões comuns, frouxo alento e nenhuma arte”, que 
entretanto poderiam fazer Luís chegar a “excelente trovador de salas” (p. 145), expectativa 
embebida de ironia. Além disso, o humor provém das críticas que Luís recebe e do fato de 
não acreditar nelas. 

Como se fosse o próprio Machado, Dr. Lemos aconselha o poeta a estudar antes de 
escrever e a ouvir os conselhos, idéia rechaçada por Luís, que “entrou a escrever como quem 
se despedia da vida.” (p. 146), alusão à obsessão mórbida e melancólica dos ultrarromânticos, 
particularmente Álvares de Azevedo e seu verso de Lembrança de Morrer, “Eu deixo a vida 
como deixa o tédio” (2007, p. 65). Luís escreve versos “de uma tristeza que fazia sorrir, e de 
uma alegria que fazia bocejar.” (p. 146), inspirado por Byron, “sem que aliás Luís Tinoco o 
tivesse lido nunca.” (p. 147).  

Luís Tinoco é, desde o nome, uma sátira do romântico brasileiro, uma espécie de Byron 
tipiniquim, que anda pelas ruas com cabelos grandes e caídos, agasta-se com uma amada que 
não existe, e cujos versos “falavam de tudo, da morte e da vida, das flores e dos vermes, dos 
amores e dos ódios; havia mais de oito ciprestes, cerca de vinte lágrimas, e mais túmulos do 
que um verdadeiro cemitério.” (p. 150) 

A sátira se dá com o ultrarromantismo, levando-se em conta que o momento em 
Machado publica o conto é de decadência do romantismo, o que não implica numa 
condenação do movimento e de seu legado, mas, sem dúvida, num momento de renovação. 
“Esse dia, que foi o Romantismo, teve as suas horas de arrebatamento, de cansaço e por fim 
de sonolência, até que sobreveio a tarde e negrejou a noite.” (ASSIS, 1992c, p. 810) 

A ridicularização do estilo de Tinoco parece corresponder à crítica que Machado faz aos 
poetas contemporâneos em A nova geração8, em cujos versos o escritor condena o exagero ou 
a obscuridade na expressão. Para o crítico, importa a qualidade literária do texto; seja ele 
sentimental, realista, engajado, satírico. A elegância na expressão e a metrificação são outro 
imperativo – o que mostra o apego do escritor e crítico às convenções poéticas clássicas. 

Ainda, se para Machado a literatura nacional é produzida a partir da realidade nacional 
cotidiana, nada mais deslocado em tempo e espaço do que um poeta ultrarromântico nos anos 
1870. Há uma crítica ao escritor ambicioso que imita o estrangeiro sem ao menos conhecer 
suas obras, que despreza a reverência à tradição ou aos compatriotas, como Luís Tinoco, que 
                                                           
8 Revista brasileira, vol II, 1 dez. 1879. 
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imita Guizot, conhece Shakespeare por meio da leitura de sua biografia e admira o nacional 
Basílio da Gama, embora lhe conheça não mais que quatro versos. 

Machado também satiriza o escritor que não possui autocrítica e credita o desprezo da 
opinião pública a um sinal de inveja. Porém, o conto de Machado vai além do cômico e 
aborda, a despeito do tom leve e bem humorado, uma questão central de seu tempo, no caso, o 
caráter e o papel do intelectual e do homem de letras na sociedade brasileira urbana do século 
XIX. Por meio da sátira, o narrador observador critica os maus costumes dessa classe e as 
dificuldades impostas pelo meio em que vive.  

As preocupações do padrinho Anastácio são sintomáticas da má reputação dos poetas 
em terras brasileiras, causada pela impossibilidade do escritor viver de literatura.  

 
Esse ligava a idéia de poeta a idéia de mendicidade. Tinham-lhe pintado 
Camões e Bocage, que eram os nomes literários que ele conhecia, como dois 
improvisadores de esquina, espeitorando sonetos em troca de algumas 
moedas, dormindo nos adros das igrejas e comendo nas cocheiras das casas 
grandes. (p.144) 

 
Conforme Guimarães (2007), os comentários da ficção têm amparo nas condições reais 

do século XIX, quando não havia “escritor brasileiro capaz de viver de literatura.” (p. 
XXXIX). Os modos de publicação e circulação da literatura aparecem bem indicados no 
conto, como a paga para a publicação no Correio Mercantil, a espera para a publicação 
gratuita, à mercê do editor, o recolhimento de assinaturas para custear a publicação dos 
escritos, como os “oitenta assinantes” do Caramanchão Literário editado por Luís, ou a 
impressão, paga pelo autor, de seu livro Goivos e Camélias.  

Goivos e Camélias, “obra monumental” de título risível, “passou despercebida no meio 
da indiferença geral” (p. 152) e teve de apreciação somente algumas linhas de um folhetinista 
que “fizeram rir a toda a gente, menos o autor” (p. 152). Conforme Guimarães, a percepção 
distorcida de Luís sobre sua obra, que para ele não recebia o mérito merecido por inveja ou 
ignorância dos leitores encontra-se calcada na realidade dos escritores brasileiros, “[...] que 
viam na recepção fria aos seus livros apenas um sinal de indiferença do público, nunca um 
sintoma da má qualidade literária dos seus escritos ou mesmo da exiguidade do público leitor 
de literatura.” (XXXIX – XL). 

Em Os leitores de Machado de Assis, Guimarães (2004) constata como a percepção do 
público como problema é “tão antiga quanto o início da produção literária no Brasil” (p. 46) e 
foi tratada por críticos como Silvio Romero, José Veríssimo e o próprio Machado de Assis, 
cujo projeto literário incluía a formação de leitores capazes de receber a sua obra. 

Num país onde a grande maioria era iletrada, as referências culturais da elite 
estavam do outro lado do oceano e o acesso à informação era dificultoso e 
restrito a muitos poucos, não surpreende que os livros fossem lançados ao 
público como pedras ao poço, fato de que os escritores desde cedo se 
ressentiram. (GUIMARÃES, 2004, p. 69) 
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O pouco interesse do público pela literatura – nem sempre associado à pouca instrução 
da população pelos críticos – destoava do idealismo romântico e dos sonhos de glória e 
prestígio, calcados naqueles recebidos pelos poetas franceses, o que resultava numa enorme 
frustração. 

A grande maioria dos escritores acumulava as funções de crítico e homem de teatro, 
escrevia para jornais ou revistas financiados pelas oligarquias e publicavam livros restritos a 
uma clientela igualmente restrita e elitizada. “Muitos livros eram financiados com recursos 
dos próprios escritores, membros da elite, ou sob os auspícios diretos do Imperador [...]” 
(GUIMARÃES, 2004, p. 81). E, embora houvesse progressos na profissionalização do 
escritor, com a crescente difusão da imprensa, esta não se dava inteiramente, fazendo com que 
todos fossem “obrigados a combinar a literatura com uma ou mais atividades.” 
(GUIMARÃES, 2004, p. 73) 

Essa realidade é narrada no conto, cujo ponto de vista parece incorporar, sob a narração 
objetiva, a voz do próprio Machado, incorporada também na figura do Dr. Lemos que, como 
vimos, exerce o papel de conselheiro e crítico literário. Esse personagem, junto com 
Anastácio, tem a função de chamar Luís à realidade e lhe mostrar a necessidade do trabalho 
para a subsistência. O diálogo entre os dois é bastante ilustrativo do que acabamos de 
discorrer e de um ponto de vista de Machado de Assis: 

 
- Volto ao foro, não? disse ele com a mais melancólica resignação deste 
mundo. Minha inspiração deve descer outra vez a empoeirar-se nos libelos, a 
aturar os rábulas, a engrolar o vocabulário da chicana! E a troco de quê? A 
troco de uns magros mil-réis, que eu não tenho e me são necessários para 
viver. Isto é sociedade, doutor? 
- Má sociedade, se lhe parece, respondeu o Dr. Lemos com doçura, mas não 
há outra à mão, e a menos de não estar disposto a reformá-la não tem outro 
recurso senão tolerá-la e viver. (p. 156-157) 

 
Além do novo meio de subsistência, o emprego de escrevente na casa de um ex-

deputado, avizinha-se para Luís outro destino, o da política. “Temos aí a sátira às duas 
principais carreiras reservadas aos homens brancos, livres e bem-nascidos do Segundo 
Império: a letras e a política, muitas vezes exercidas conjuntamente.” (GUIMARÃES, 2007, 
p. XXXVI).  

Conforme Roncari (1995), durante o século XIX a literatura ganhou novo papel na vida 
social, quando participou dos esforços de construção da nova nação. Note-se que esse papel 
está restrito a uma elite que lê e debate os assuntos nacionais, a mesma elite que participa das 
eleições. Circunscrito o alcance das idéias que debatemos, pode-se afirmar que, alavancada 
pela nascente imprensa, a literatura aproxima-se da política, e tanto as dissensões políticas 
mais gerais se refletirão na representação literária como esta tenderá a influir naquela, através 
de suas afirmações, dúvidas e oposições.  

A escassez de um público leitor de massa, tal como ocorria na Inglaterra e na França, 
não garantia a autonomia do escritor frente a um “mercado”, o que fará com que, no Brasil, o 
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escritor esteja estreitamente vinculado ao Estado Imperial e seus propósitos, o que sem dúvida 
interferia na sua produção.  

 
O que aconteceu aqui, após a Independência, foi a transferência da 
dependência de um protetor qualquer, geralmente governadores ou altos 
funcionários da corte portuguesa, para a dependência da proteção do Estado 
Imperial, sem a qual o escritor perdia a condição de continuar criando. Faz 
parte da biografia de nossos principais escritores do século XIX (para não 
dizer também do seguinte) a luta para conseguir cargos e posições junto ao 
Estado e, com isso, viver à sombra de sua proteção (RONCARI, 1995, p. 
479). 

 
Esse destino, por exemplo, foi o de Gonçalves de Magalhães, que de poeta tornou-se 

deputado e governador, vivendo sob a proteção e patrocínio de D. Pedro II (BOSI, 2006). 
Também Machado de Assis exerceu o trabalho burocrático no Diário Oficial e na secretaria 
de Agricultura, o que lhe permitiu se dedicar inteiramente à produção literária. 

O ingresso de Luís Tinoco na carreira política, sob a proteção de seu patrão, introduz o 
tema da dupla função, de escritor e político, dos homens de letras do seu tempo, e o caráter 
eminentemente oratório e vazio do discurso político da época. O trecho do primeiro discurso 
de Luís sintetiza a oratória esvaziada e confusa do jovem escritor, que guarda os mesmos 
defeitos que Machado critica na poesia do tempo, a falta de correção e de gosto, a obscuridade 
do pensamento e o exagero. O discurso em questão funde num só período figuras díspares 
como Moisés e Sócrates, Cristo e John Brown:  

 
Moisés conduzindo os hebreus à terra da promissão não teve a fortuna de 
entrar nela: é o símbolo do escritor que leva os homens à regeneração moral 
e política, sem lhe transpor as portas de ouro. Que poderia eu temer? 
Prometeu atado ao Cáucaso, Sócrates bebendo a cicuta, Cristo expirando na 
cruz, Savanarola indo ao suplício, John Brown esperneando na forca, são os 
grandes apóstolos da luz, o exemplo e o conforto dos que amam a verdade, o 
remorso dos tiranos, e o terremoto do despotismo. (p.162) 

 
Como afirma o narrador, “a erudição política de Luís Tinoco era nenhuma” e ele analisa 

os livros emprestados por seu protetor buscando-lhes as “grandes frases” em detrimento da 
reflexão, observação e análise. Perde a primeira corrida política, mas descobre outra grande 
paixão e imperativo da vida política brasileira, a polêmica, no embate com o ministério, como 
o qual o narrador faz uma comparação jocosa com o embate, na câmara dos comuns, entre Pitt 
e o ministro Walpole, cujos argumentos Luís Tinoco busca imitar. 

Na província natal do seu protetor, acrescenta-se à de poeta e político outra carreira, a 
de homem de imprensa. O trabalho de publicista acresce as ambições do orador, que 
candidata-se às eleições da assembléia provincial e elege-se deputado. No momento da 
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vitória, a alma de Tinoco entoa “Te Deum Laudamus”, sintomático da falta de modéstia e das 
pretensões do jovem, que já sonha com vôos mais altos, como o ministério.  

A vida política de Luís é feita de discursos eloquentes e pouca ação prática. “Tão 
ansioso estava Luís Tinoco de falar que, logo nas primeiras sessões, a propósito de um projeto 
sobre a colocação de um chafariz, fez um discurso de duas horas que demonstrou por A + B 
que a água era necessária ao homem.” (p. 168) Na discussão do orçamento provincial, Tinoco 
foi apreciado mais por seus gestos grandiosos “ninguém tivera a satisfação de contemplar 
aquele sacudir de cabeça, aquele arquear de braço, aquele apontar, alçar, cair e bater com a 
mão direita.” e pelo estilo “Nunca se falou de receita e despesa com maior luxo de imagens e 
figuras” (p.169). 

A impropriedade dos discursos políticos de Luís Tinoco frente às necessidades objetivas 
da nação, a sua evidente alienação da realidade nacional e interesse restrito às figuras retóricas 
e sua constante dependência, seja do padrinho, do Dr. Lemos e depois do ex-deputado que o 
apadrinhará na corrida política, são constantes da vida política e intelectual brasileira do 
século XIX. Esses aspectos são analisados por Schwarz no ensaio As idéias fora do lugar, 
onde reflete sobre a disparidade entre o pensamento e a realidade como uma constante no 
debate político, diga-se de passagem, não só daquele século. 

O cerne dessa disparidade se encontra na importação dos temas europeus, deslocados na 
sociedade brasileira, notadamente o liberalismo europeu frente à escravidão como base da 
vida econômica ou à prática de favor, sobre os quais se fundamentavam as relações sociais. 

 
É claro que a liberdade do trabalho, a igualdade perante a lei e, de modo 
geral, o universalismo eram ideologia na Europa também; mas lá 
correspondiam às aparências, encobrindo o essencial – a exploração do 
trabalho. Entre nós, as mesmas idéias seriam falsas num sentido diverso, por 
assim dizer, original. (SCHWARZ, 2000a, p. 12) 

 
Essa impropriedade de nosso pensamento foi de fato uma presença assídua, 

desequilibrando a vida ideológica do Segundo Reinado. Adotadas, as idéias e razões 
européias passam a penhor intencional de prestígio – nada melhor, para dar lustre às pessoas e 
à sociedade que formam, do que as idéias mais ilustres do tempo. Nesse contexto, não são 
sequer ideologia e não gravitam em torno de uma lei que lhes seja própria. Esvaziadas de sua 
intenção cognitiva e de sistema, sua ordem é da ordem do relevo social.  

Os discursos de Luís Tinoco e sua própria eleição nos remetem ao caráter ornamental 
do saber e da cultura, sem finalidade prática. Isso é evidenciado na tribuna, quando um 
adversário, em vez de contra-argumentar, mantém ainda o embate no plano oratório e lê um 
poema de Goivos e Camélias, A Ela, onde são evidenciados o sentimentalismo e a pobreza 
expressiva do antes poeta Luís. A leitura do poema expõe Tinoco ao ridículo, acrescida da 
observação do adversário, de que o poeta já era inimigo da opressão, como se poderia ver 
“como ele trata as leis do metro”. (p. 170) 

No desfecho do conto, Machado acha jeito de resolver a impropriedade entre ideias e 
luga por uma via surpreendente, um tanto simplista e de viés moralista. O desgosto causado 
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pela ridicularização pública e a súbita consciência da má qualidade dos versos e, 
possivelmente, do papel político, faz com que Luís Tinoco subitamente se retire da vida 
pública e se torne um lavrador. Essa é a surpresa que aguarda Dr. Lemos, quando visita Luís 
depois de anos passados.  

 
Era aquele o poeta de Goivos e Camélias, o eloqüente deputado, o fogoso 
publicista? O que ele tinha diante de si era um honrado e pacato lavrador, ar 
e maneiras rústicas, sem o menor vestígio das melancólicas do poeta, do 
gesto arrebatado do tribuno, - uma transformação, uma criatura muito outra e 
muito melhor. (Grifo meu. p. 171-172) 

 
O juízo de valor emitido pelo personagem aprova a transformação do antes ambicioso 

poeta, publicista e deputado que admite a falta de habilidades e resigna-se a ocupar uma 
atividade braçal como o lugar que lhe é de direito. Casou-se e, em inverossímeis vinte meses, 
já tem dois filhos adoráveis, prevendo um futuro próspero, “Com poucos anos mais estou 
rico” (p. 173), desde que, é claro, faça-se silêncio, “Ande agora beber o café que nos espera e 
feche a boca, que as moscas andam no ar.” (p. 173)  

Conforme Schwarz (2000b), as primeiras narrativas de Machado trazem as 
prerrogativas de um paternalismo conservador e moralista como marca da dependência 
nacional. Nelas, os imperativos individualistas estão quase ausentes e, por outro lado, o 
impasse não leva a sentimento algum de revolta social. Dessa forma, às relações passageiras e 
dificultosas, à brutalidade das relações desiguais, à pobreza e à aridez do trabalho, entre outras 
desgraças do país, o indivíduo encontra consolo na vida familiar, onde acha consolo e 
sublimação. “Noutras palavras, a família, de preferência abastada, é a intocável depositária 
da ordem e do sentido da vida.” (SCHWARZ, 2000b, p. 89) 

Entretanto, para Schwarz, esse mesmo conservadorismo tinha a vantagem de trazer à 
tona nossos assuntos decisivos e os temas locais já não se acham destituídos de relevância ou 
análise. Em Aurora sem dia há o transitar do pêndulo que caracteriza Histórias da meia-noite, 
entre o final sensatamente conciliador e o olhar crítico sobre a condição do homem de letras 
no século XIX, da qual Machado partilhava as agruras e o olhar analítico. Manifesta, ainda, o 
nacionalismo literário singular de Machado, o que nos leva à conclusão deste trabalho. 

 
Conclusão  

 
Segundo Gledson (2006a), mesmo em histórias curtas aparentemente despretensiosas, 

há em Machado uma especulação contínua sobre a natureza da história e das instituições 
políticas do Brasil no século XIX. Essa especulação se concretiza por meio da 
contextualização histórica, das alusões aos acontecimentos e, sobretudo, por meio de 
alegorização, ou da representação de tipos sociais comuns no Império – tudo envolvido no 
requisito da “validade”, ou “realismo”, a que se submete todos os elementos narrativos da 
prosa do escritor.  
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Ao analisar as crônicas de Machado, o autor (2006b) percebe como elas expressam 
veladamente as convicções políticas do escritor e o sentido de patriotismo para ele, como um 
sentimento que ultrapassa as palavras e a retórica. Esses textos refletem elementos 
psicológicos coletivos que permitem que Machado reflita sobre aspectos do caráter nacional 
brasileiro, como a falta de respeito à lei e à organização social. O conto aqui analisado é 
convenientemente narrado de forma a agradar os leitores conservadores do Jornal das 
Famílias, ao mesmo tempo em que contém uma análise nem um pouco descartável da 
situação do homem de letras e da vida política brasileira do século XIX. 

Aurora sem dia, título paradoxal, sintetiza a trajetória de seu protagonista, já que 
anuncia o que por fim não virá, o futuro brilhante ou a realização do gênio, por falta de 
talento, de público, de crítica, enfim, de um sistema literário satisfatoriamente constituído. 
Indo além, “aurora sem dia” é um paradoxo que serve à própria literatura nacional, cuja 
autonomia, anunciada na independência, não chegou a se concretizar. Aí reside o 
nacionalismo de Machado – o desejo de ver consolidado um sistema literário brasileiro, cujas 
obras retratassem a modernização equivocada e incipiente por que passava o então Império, 
libertas dos maneirismos que as relegavam ao localismo exótico, restrito e imitativo dos 
românticos. Para, quem sabe, não apenas alcançar a sonhada autonomia, mas projetar-se para 
além de fronteiras nacionais. Uma ambição que, arriscamos dizer, ainda não viu propriamente 
a luz do dia, mesmo hoje, em tempos tão outros.  
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ENSINO DE LITERATURAS AFRICANAS DE LÍNGUA PORTUGUESA: 
QUAIS CÂNONES E QUAIS MARGENS? 

Giselle Larizzatti Agazzi1 
 
O que se pretende discutir são os alcances do impacto dos estudos de África no ensino 

da literatura, a partir de uma reflexão sobre as novas perspectivas que eles impõem para a 
história literária e para a questão do cânone: qual o conceito de “marginalidade” aos estudos 
literários, quando pensamos nas relações de poder historicamente estabelecidas entre os 
continentes? o que pode significar a prática da Lei 11.645/08, que torna obrigatório o estudo 
da história e cultura afro-brasileira e indígena em todo o currículo escolar, em especial nas 
áreas de educação artística, de literatura e história?  

 
Breve histórico 

 
As relações literárias entre o Brasil e o império português na África datam do século 

XIX, quando o poeta José da Silva Maia Ferreira, autor do primeiro livro africano de que se 
tem conhecimento - Espontaneidades da minha alma: Às senhoras africanas, publicado em 
1850 - esteve no Rio de Janeiro. O autor divulgou a verve romântica dos escritores brasileiros, 
reconhecidamente de Gonçalves Dias, como se pode identificar no seu poema “À minha 
terra”. Este primeiro olhar literário para as produções brasileiras reverberará, quando dos 
movimentos revolucionários da África lusófona, dada a necessária condição de negar o 
colonizador, cuja ação violenta se enraizara em todos os âmbitos da vida do colonizado, 
subjugado desde a primeira diáspora dos negros. Kabengele Munanga alerta para a atitude do 
português nas terras africanas: 

 
“Convencidos de sua superioridade, os europeus tinham a priori desprezo 
pelo mundo negro [...]. A ignorância em relação à história antiga dos negros, 
as diferenças culturais, os preconceitos étnicos [...] mais as necessidades 
econômicas de exploração, predispuseram o espírito do europeu a desfigurar 
completamente a personalidade moral do negro e suas aptidões intelectuais." 
(MUNANGA, 1985, p. 09) 

 
Nesse contexto, Rita Chaves (1999) observa que a perda da “harmonia” antes existente 

nas comunidades africanas colonizadas por Portugal traz problemas que vão do 
relacionamento entre as pessoas até os modos de expressão. O silêncio imposto pela 
colonização, pela violência cotidiana será pouco a pouco substituído pelas palavras, mas 
essas, por serem as do colonizador, deverão ser reinventadas. Em sociedades ágrafas, em que 
o registro escrito não se fazia necessário, é preciso descobrir quais “estórias” serão narradas:  

                                                           
1 Doutora pela FFLCH, USP, professora da UNIMES. Email: gisellelarizzattiagazzi@terra.com.br. 
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“Que tipo de palavra ganhará a atenção daqueles que já não se sentam à 
volta da fogueira, mas guardam do gesto uma funda saudade? Que elementos 
substituiriam a árvore, a comida, a música? Que sinais terá deixado nas 
‘estórias’ de hoje a tradição tão fortemente evocada? Ou seja como, por que 
e por quem se dá o ato de narrar?” (CHAVES, 1999, p. 19) 

 
Impulsionadas por esse “ato de narrar”, as nações africanas assistem a um forte 

movimento internacional de valorização da raça negra. Aimé Césaire, um dos poetas negros 
mais populares da América Latina, nascido na Martinica, foi o criador do termo “negritude”. 
Com ele, Césaire procurava incitar os povos da África espalhados pelo mundo a valorizarem a 
cultura negra. Em 1934, os estudantes negros em Paris lançam a revista “O Estudante Negro”, 
que procurava combater a política de assimilação. O movimento da “Negritude” foi 
fundamental para fortalecer as lutas pela independência dos países africanos nos anos de 
1960, denunciado os abusos e as violências praticadas pelos colonizadores contra os 
colonizados.  

As literaturas africanas de língua portuguesa seguem percursos próprios depois da 
independência, mas não perdem seus inúmeros pontos de contato. Uma das aproximações que 
deram identidade aos textos africanos se deveu ao profícuo diálogo com a literatura brasileira, 
que se anuncia como uma narrativa da aprendizagem aos colonizados dos anos 1970. A terra 
dos “sabiás” e do “gigante adormecido” deixa sua condição periférica no universo literário, 
assumindo um lugar central para Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e 
Cabo Verde. Carlos Ervedosa analisa esse período: 

 
Desenvolvia-se um fenômeno original, no âmbito das literaturas de 
expressão portuguesa, activado por um conjunto de jovens talentosos e 
cultos espalhados por Luanda e pelos centros universitários de Lisboa e 
Coimbra (...) Até eles havia chegado, nítido, o ‘grito do Ipiranga’ das artes e 
letras brasileiras, e a lição dos seus escritores mais representativos, em 
especial Jorge de Lima, Ribeiro Couto, Manuel Bandeira, Lins do Rego e 
Jorge Amado, foi bem assimilada. (ERVEDOSA, 1977, p. 84)  

 
Entretanto, apesar das intensas trocas culturais entre os países colonizados por Portugal, 

a configuração da história da literatura brasileira se deu de modo positivista, como se lê na 
periodização dos estilos, na seleção das obras e no planejamento do componente curricular 
das escolas de nível médio e superior. Tal critério linear, cronológico, evidencia a ideologia 
hegemônica que pauta as relações de ensino da literatura, cuja órbita, ainda hoje, faz-se em 
torno da produção europeia.  

Cadermatori (1987) evidencia o caráter historicista nacionalizante da periodização da 
literatura brasileira. Os dois modos canônicos de tratar a literatura, um pautado na verve 
romântica (formalismo), outro na modernista (historicismo), afirmam a manutenção do perfil 
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historiográfico nos estudos literários e o tratamento acrítico do cânone. Segundo Bosi, apenas 
Carpeaux e Candido procuraram uma “saída feliz” para os limites de tais abordagens: 

 
“valem-se estrategicamente da categoria de classe na medida em que lhes 
serve de âncora para fixar mais firmemente as produções simbólicas na vasta 
plataforma da infraestrutura de uma nação. Mas essas categorias não se 
impõem com um sentido econômico imediato, nu e cru. É a cultura, teia 
espessa de valores vividos, pensados e estilizados que dá a ambos a 
necessária mediação entre a realidade ampla e genérica da sociedade de 
classes e o trabalho singular da expressão artística.” (BOSI, 2002, p. 33) 

 
A Lei 11.645/08 e o ensino de literatura no Brasil 

 
Dentro desse espectro, trazer as literaturas africanas de língua portuguesa para a 

compreensão da formação da literatura brasileira e vice-versa significa colocar a tradição 
historiográfica em atrito com os novos estudos diacrônicos e sincrônicos dos sistemas 
literários em jogo. O impacto da Lei 11.645/08 tem, pois, consequências profundas, já que 
promove, como afirma Bosi (2002), a “negatividade da cultura-reflexão”, ao contestarem as 
“convenções estabelecidas”, seja pela necessidade de pensar a partir do que antes era visto 
como marginal, seja pela valorização do negro dentro dos modelos literários europeus, seja 
pelo estabelecimento de novos parâmetros para a reflexão do texto em sala de aula ou mesmo 
pela identificação cultural e histórica entre o Brasil e os países africanos de língua portuguesa. 
As “negatividades”, lidas no atrito, no conflito e na ruptura que o olhar comparado entre os 
sistemas literários em jogo promove, tiram o leitor da zona de conforto, incitando-o algum 
tipo de reação produtiva.  

É necessário quebrar definitivamente com os currículos nacionais, aceitando que há sim 
flexibilidade seja nos Parâmetros Curriculares Nacionais, seja nas Orientações Nacionais, ao 
deixar largas brechas para que as unidades escolares formem o seu conteúdo. Se tal abertura 
dada pelo próprio MEC é real, por outro lado, há a questão do material adotado pelo 
professor. Com os planos dos livros didáticos, os professores se sentem pressionados a 
seguirem-nos, inclusive, porque algumas vezes diretores, coordenadores, pais e até alunos têm 
a expectativa de que o bom docente é o que usa o livro. Mas não atentam para o fato de que 
“usar” o livro não quer dizer aproveitá-lo ou promover a aprendizagem. 

Benjamin Abdala Júnior (2002) em seu “História Literária e o Ensino das Literaturas de 
Língua Portuguesa” afirma: “A história literária faz-se de impactos sobre o leitor, de forma 
análoga aos motivos de sedução do canto épico. Sensibilizam aqueles que têm ouvidos e que 
aceitam o desafio. Nessa viagem, estão organicamente ligados o herói e seus marinheiros 
(...)”. (2002, p. 37). O impacto a que se refere o professor Benjamin advém do próprio texto 
literário, que mobiliza no leitor sua habilidade de se voltar para si mesmo e para o mundo, de 
buscar conhecer e refletir sobre a sua relação com o mundo e com a comunidade. Essa 
operação dentro de um olhar comparado, ampliado para a África lusófona, é por si impacto, 
ruptura, transformação. 
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A incorporação das literaturas de língua portuguesa nos currículos brasileiros pode 
provocar, pois, as necessárias mudanças radicais no ensino da literatura. Primeiro, porque o 
professor precisa abandonar os manuais e a tradição fundada em torno da literatura europeia; 
segundo, porque as escolas devem assumir a responsabilidade por garantir as condições 
necessárias para que se exerça o direito dos seus alunos de construírem genuínas experiências 
literárias; terceiro, porque os dois primeiros aspectos transformam a concepção tradicional de 
cânone literário e a historiografia literária, exigindo dos educadores postura ativa e 
investigativa diante do universo do saber. 
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ENSINO DE LITERATURA, DIREITOS HUMANOS E FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES 

Giselle Larizzatti Agazzi1 
Clara Versiani dos Anjos Prado2 

Mariza Galvão3 
 
Abordar a literatura como direitos humanos, segundo Antônio Candido no seu célebre 

“O direito à literatura” (2004), remete à reflexão sobre várias situações. Uma delas, a leitura 
literária, aponta para alguns aspectos relativos à formação de professores. O ponto de partida 
é a provocação de Candido ao afirmar que, vivendo em uma época reconhecidamente (e até 
crescentemente) bárbara, a esperança, para os homens de “boa vontade”, é a de que “Uma 
sociedade justa pressupõe o respeito dos direitos humanos, e a fruição da arte e da literatura 
em todas as modalidades e em todos os níveis é um direito inalienável.” (2004, p. 191). 
Diante de nossa prática docente nos cursos de Filosofia, História e Letras, a inquietação surge: 
por que não há mais espaço para o trabalho com o texto literário nos cursos de Licenciatura? 

Norberto Bobbio (1992) ressalta nos anos 1960 que os direitos humanos eram, em boa 
medida, desejáveis na maior parte do mundo, o que permanece até hoje. Direitos 
proclamados, mas que ainda “se quer ter”. Sendo assim, são direitos carentes de uma norma 
que implique num compromisso estabelecido. Reconhecer o direito à literatura como um 
“direito humano”, ou como uma exigência de direito futuro, é inseri-lo numa categoria de 
direitos que não carece mais de justificativa, posto que foram universalmente reconhecidos. A 
tarefa então passa a ser a de protegê-los para que sua efetivação seja possível. E, neste 
sentido, a tarefa não é filosófica, nem jurídica, é política. 

Em contextos nos quais a cultura aparece entre os bens de consumo e entra como mais 
uma mercadoria, a ser logo descartada e desprezada por quem a usou (BOSI, 2002), a 
literatura se torna motivo de inquietação. A constatação de que as obras são procuradas 
basicamente para saciar o desejo de prazer poderia ser um começo de conversa. Mas só um 
começo, porque depois essa realidade deveria incomodar os professores de literatura, 
teoricamente, conhecedores dos escritos de Candido (1972) que apontam para a função da 
literatura, a saber, sua capacidade de “humanizar” as sociedades. A noção de literatura-
mercadoria não contempla os alcances que a arte literária tem na vida social: “Não nos cabe 
senão compreender resistindo e resistir compreendendo”, diz Bosi, para estabelecer a 
perspectiva de que a função da literatura está no exercício pleno da memória, que se volta 
para a tradição ao mesmo tempo em que atualiza as “formas libertadoras e contraditórias da 
modernidade” (2002, p. 254). Ativando a memória da tradição, que trabalha no passado, e a 
consciência profunda da matéria contraditória de que somos feitos, a literatura alcança a sua 
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função mais genuína ao possibilitar a experiência dinâmica da história em diálogo com as 
subjetividades. A humanização está nesse jogo, ativo e perturbador, proporcionado pela 
experiência literária, que coloca em atrito a memória coletiva e individual ao aproximar o 
sujeito do texto literário. 

Entretanto e apesar do reconhecimento da importância da formação do leitor liter rio, 
como vários estudiosos e pesquisas mostram (2013), lê-se cada vez menos e com menos 
qualidade. Todorov em A literatura em Perigo convida a refletir sobre essa dinâmica. Para ele, 
“na escola, não aprendemos acerca do que falam as obras, mas sim do que falam os críticos” 
(2012, p. 27). O problema, no Brasil, foi muito discutido, chegando a formar o esteio sobre o 
qual se consolidaram as Orientações Curriculares Nacionais para Literatura. Vendo esta 
questão como uma verdade intrínseca à educação moderna, interpelamos: como a leitura pode 
tecer a possibilidade de reflexão se o texto já passou por um intérprete? Como o professor da 
educação básica pode ser o mediador entre os textos literários e os alunos, se ele mesmo não 
se formou como leitor literário? Aceitar este modelo é tornar a vivência da ausência do 
absurdo, quando se repete a trajetória do mito de Sísifo, que leva a pedra nos ombros ao cume 
da montanha e a vê rolar novamente abaixo. Este foi um castigo dos deuses. Mas, por vir 
deles, há a crença de que se deve aceitar tal condição por sempre ter sido assim. 

O que está intrínseco à ideia de “sentido de vida”, segundo o filósofo canadense Charles 
Taylor (1997), são os termos ou expressões já estabelecidos socialmente, por exemplo, “não 
matar, infligir ferimentos aos outros, mentir” (1997, p. 79). A questão é submeter cada termo 
à reflexão crítica e detectar se o que é próprio dele é “somente” uma construção social ou se 
diz respeito à peculiaridade do ser. O Bem motiva a busca do sentido da vida pela 
interioridade e isso conduz a pessoa a uma experiência moral; é a partir dessa que se 
desenvolve a relação com o outro na ação comunitária. O Bem é o norteador da identidade 
moral, pois, se a pessoa o escolhe vinculado apenas a si mesma, ele se torna relativo. Nessa 
dimensão, o utilitarismo é o orientador do Bem; e a falta de dilema, seu modelador. Para 
Bobbio (2002), também seria este o princípio fundamental da moral, o respeito pelo outro. 
Acrescente-se que tal respeito nasce a partir do conhecimento de si. 

Todorov é contundente ao tratar do amor pela literatura, mencionando que quando ela 
faz sentido, o leitor encontra a beleza que enriquece sua existência, dando-lhe significado. O 
que faz sentido é o que a pessoa vive e como ela avalia sua experiência; para avaliá-la, faz-se 
necessária a formação de um leitor altamente qualificado, o que se conquista com a 
experiência literária, construída no exercício da cidadania, possível apenas em contextos que 
favoreçam a liberdade. A literatura, como um direito, é uma das “vias régias” para isso, à 
medida que nos dá a "nova capacidade de comunicação com seres diferentes de nós”, um 
saber que é mais que científico (2012, p. 81), saber que nos permite, como leitores, colocar-
nos não só no lugar do outro, mas ampliarmos o nosso entendimento sobre nós mesmos e que 
norteia nossa “avaliação”. Sendo o ensino da literatura um direito humano, ele se torna real 
quando, por meio das leituras, o sujeito encontra “um sentido que lhe permita compreender 
melhor o homem e o mundo, para nelas descobrir uma beleza que enriqueça sua existência; ao 
fazê-lo, ele compreende melhor a si mesmo” (2012, p.33). 
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A literatura dá sentido à vida, porque permite o encontro com a complexidade do 
humano. Entretanto, esta condição não se faz por uma simples leitura, mas quando o leitor 
estabelece com a obra um pacto capaz de promover um genuíno diálogo entre sua 
subjetividade e o universo veiculado por ela. O sentido de adesão mencionado por Todorov 
proporciona ao leitor a direção moral. Taylor também propõe que avaliar a vida pelo Bem não 
é apenas julgar o certo ou errado, mas ter adesão a partir da avaliação das configurações do 
Bem. O termo “configurações” é usado por Taylor para abordar o que se entende por valor à 
vida – articular as configurações é julgar, valorar, explicar que dada forma de vida vale a 
pena, quando nossa intenção, dignidade realização e atitudes morais estão voltadas para ela. 
Neste sentido, saber fazer uma leitura crítica tanto de uma obra como apresenta Todorov, 
quanto da vida, como apresenta Taylor, proporciona à pessoa encontrar o valor e o sentido da 
vida, por isso, encontrar o Bem. 

Assim, a literatura adquire importância ainda maior na formação do sujeito histórico, 
porque “humaniza o homem”, ao lhe restituir a experiência e a complexidade do que 
significam as relações humanas: a noção do outro se concretiza na vida do leitor, impactado 
pela matéria literária e levado a multiplicar suas possibilidades de compreensão do que é 
diferente do “si mesmo”. 

O Bem, aqui, alarga-se e aprofunda-se em direção ao outro, em direção às relações 
sociais, em direção, enfim, à comunidade. 

Quando o docente do ensino superior priva os professores em formação dessa 
experiência, coloca “em perigo”, para usar uma expressão cara a Todorov, a própria 
possibilidade de luta pelos direitos humanos. Diz Candido: “Quem acredita nos direitos 
humanos procura transformar a possibilidade teórica em realidade, empenhando-se em fazer 
coincidir uma com a outra” (2004, p. 179). A assertiva assim tão clara nos leva a formular 
outra pergunta, essa mais incômoda: “Nós acreditamos nos direitos humanos?”. Dessa 
resposta é que depende, ao fim, a reconstrução do espaço da literatura na sala de aula. 
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ESTRATÉGIAS DE LEITURA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE 
PROFESSORES ALFABETIZADORES 

Gislene Aparecida da Silva Barbosa1 
 
Este artigo apresenta uma prática de formação de professores leitores desenvolvida com 

alfabetizadores de 67 municípios paulistas, participantes do curso “Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa” (PNAIC), realizado durante o ano de 2013, pelo polo da 
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho (UNESP), na cidade de Presidente 
Prudente. O objetivo deste texto é o de socializar a ação formativa realizada no curso, 
mostrando como a leitura foi tratada durante a formação continuada. 

O PNAIC é uma ação de parceria entre o MEC e universidades públicas brasileiras. Um 
de seus objetivos é oferecer formação continuada para os professores alfabetizadores das 
redes públicas do país, a fim de que todas as crianças estejam alfabetizadas até os 8 anos de 
idade. No Estado de São Paulo, uma das universidades envolvidas é a UNESP, que organiza a 
formação em diferentes polos. O polo de Presidente Prudente, composto, em 2013, por 7 
formadores de professores, ministrou um curso de Língua Portuguesa aos municípios 
envolvidos, representados por orientadores de estudo, portanto alcançou 1600 professores 
alfabetizadores. Foram realizadas 136 horas de estudos presenciais para os orientadores de 
estudo, distribuídas de abril a dezembro (5 encontros).  

As ações formativas realizadas no polo envolveram o uso de material disponibilizado 
pelo MEC aos professores alfabetizadores, organizado em 4 tipos de Cadernos (cada um com 
8 unidades) voltados aos respectivos grupos de alfabetizadores: professores que lecionam para 
o 1º ano; professores que lecionam para o 2º ano; professores que lecionam para o 3º ano; 
professores que lecionam para turmas multisseriadas (1º, 2º e 3º anos), em área rural. Embora 
os Cadernos estejam organizados em anos diferentes, as temáticas são afins, fator que permite 
um diálogo entre os professores de cada ano escolar, já que a distinção do tratamento das 
temáticas está na profundidade com que cada abordagem é feita, considerando o ano escolar e 
a idade das crianças. 

Na unidade 5 de cada Caderno, há ênfase ao uso dos gêneros textuais nos anos iniciais 
do ensino fundamental, para que o processo de alfabetização aconteça vinculado às práticas 
sociais reais, na perspectiva do Letramento (Soares, 2002). Diante dessa abordagem escolhida 
pelos materiais, o polo de Presidente Prudente optou por complementar as ações com um 
estudo sistematizado das Estratégias de Leitura, com base nas pesquisas de Girotto e Souza 
(2010). O curso enfatizou a formação do professor leitor como sujeito que usa as Estratégias 
de Leitura em seu cotidiano e também faz reflexões metacognitivas, a fim de que possa 
intervir eficientemente sobre o processo de ensino e de aprendizagem da leitura nos anos 
iniciais de escolaridade. Foram realizadas atividades com as Estratégias de Leitura, abordando 
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as seguintes etapas do processo de compreensão textual: “conexões, inferência, visualização, 
questionamento, sumarização e síntese” (GIROTTO e SOUZA, 2010, p. 47).  

Para isso, foram desencadeadas as seguintes ações: 1. Os orientadores de estudo 
receberam com antecedência um e-mail no qual eram convidados a ler a obra que trata das 
Estratégias de Leitura. 2. Durante o encontro presencial, os orientadores de estudo 
socializaram as aprendizagens que tinham construído ao longo das leituras e das práticas de 
trabalho nas escolas, estudaram os principais conceitos e as etapas que compõem as 
Estratégias de Leitura. 3. Colocaram em prática as Estratégias, com a ajuda do formador 
responsável, pois leram diferentes textos. 4. Estudaram o material do PNAIC, que apresenta 
outros exemplos de trabalho com a leitura e debateram sobre as principais dificuldades de 
realização de atividades de leitura na escola, propondo maneiras de como incentivar os 
professores na aplicação das Estratégias de Leitura. 

Para que fiquem evidentes as etapas das Estratégias de Leitura trabalhadas no encontro 
presencial, cabe apresentar uma síntese das mesmas: 

De acordo com Girotto e Souza (2010, p.50) a compreensão de um texto não se dá 
apenas no final da leitura, mas também durante a leitura. Assim, as aulas de leitura podem, 
intencionalmente, levar o aluno a pensar, a estabelecer um processo metacognitivo a serviço 
da significação. Para que ocorra o entendimento de um texto, 4 condições são básicas no 
leitor: a) Seu conhecimento prévio e suas experiências; b) O reconhecimento das 
características do texto que está sendo lido; c) A identificação do contexto da leitura – por que 
este texto está sendo lido?; d) Uso das estratégias aplicadas à leitura. 

Para as autoras, as estratégias são: 
“Conexão” (GIROTTO e SOUZA, 2010, p. 66) – usar tudo o que se sabe para entender 

o texto lido – Há 3 tipos: a) texto-texto: relacionar eventos, ideias, informações do texto com 
outros textos já lidos; b) texto-leitor: relacionar eventos, ideias, informações do texto com 
vivências do leitor; c) texto-mundo: relacionar eventos, ideias, informações do texto com 
acontecimentos do mundo. Para tanto, é sempre necessário ativar o conhecimento prévio – 
levantar o que o leitor conhece sobre o tema, o gênero textual, o autor do texto; 

“Visualização” (Ibidem, p. 83) – inferir significados através de imagens mentais, 
pensar, por exemplo, nas características das personagens, nas cores, nas formas etc; 

“Questionamento” (Ibidem, p. 91) – perguntar ao texto em busca da descoberta de 
informações que estão no texto (questões magras) ou que podem ser compreendidas a partir 
do texto (questões gordas); 

“Inferência” (Ibidem, p. 74) – questionar o que é lido para tirar conclusões, fazer 
previsões, antecipar ações, refletir sobre a leitura; 

“Sumarização” (Ibidem, p. 92) – aprender a buscar a importância das informações no 
texto, buscar a essência do texto; 

“Síntese” (Ibidem, p. 101) – resumir, recontar, parafrasear o texto, acrescentando 
também a visão particular sobre o que foi lido. 

Durante o curso do PNAIC, a fim de estudar as Estratégias, para ativar o conhecimento 
prévio foram expostos alguns objetos dentro de uma caixa. Cada participante tinha de 
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escolher um objeto e falar o que sabia sobre ele. Os objetos faziam parte do enredo de uma 
obra de literatura infantojuvenil, que seria lida pelo grupo, portanto ao comentar sobre os 
objetos, cada sujeito colocava em prática o seu conhecimento prévio. Além disso, o título da 
obra e o nome do autor foram apresentados, para que o levantamento de conhecimento dos 
leitores pudesse se direcionar para a obra que seria lida. 

Quando a obra começou a ser lida, logo de início, havia a descrição do espaço da 
narrativa. Neste momento, apenas uma pessoa lia a história para as demais, que ficavam de 
olhos fechados. Depois da leitura de um trecho, o formador responsável parou a leitura e 
perguntou o que as pessoas “viram” e “sentiram” com a leitura: quais eram as cores, os 
tamanhos, os cheiros etc. Com a socialização, estava se confirmando a Estratégia de 
Visualização. 

Além disso, quando cada pessoa falava sobre suas sensações, fazia referência a outros 
textos lidos, a experiências vividas e a fatos noticiados na televisão. Estavam se manifestando 
as Conexões – muito importantes para que o leitor atribua sentido ao que está buscando 
compreender. 

À medida que a obra continuava a ser lida coletivamente, o formador responsável 
propôs algumas perguntas que retomavam o que tinha sido lido, questionava sobre as ações 
das personagens, propunham a compreensão das ações. Esta etapa é a dos Questionamentos, 
que ajudam a colocar ordem na história, a dar sentido às ações. 

Algumas respostas, dadas às questões feitas pelo formador, pressupunham como a 
história iria terminar, ou o motivo de o narrador valorizar alguma informação, para justificar 
uma possível conclusão do texto – estavam se manifestando as Inferências. 

Quando a história acabou, novos Questionamentos e Inferências foram feitos para 
construir uma ideia global do texto. Em seguida, os orientadores de estudo montaram um 
esquema hierarquizando as ações e personagens do texto, evidenciando o evento 
desencadeador do conflito, as personagens principais, as secundárias etc. Com isso, acontecia 
a Sumarização.  

Por último, a Síntese aconteceu quando cada participante recontou a história em uma 
linguagem: imagens, reescrita etc. 

Diante das etapas expostas, é possível perceber que as Estratégias de Leitura são uma 
oportunidade de sistematizar o ensino, portanto ela tende a acrescentar muito na qualidade 
formativa dos alunos, pois é didaticamente organizada para fazer o estudante pensar em cada 
etapa de significação do texto. A partir das reflexões construídas os orientadores de estudo 
perceberam que o desenvolvimento da capacidade de compreensão dos textos não é 
espontâneo nos sujeitos, mas fruto de intervenções pedagógicas intencionais e planejadas.  

Depois disso, os orientadores de estudo foram para seus municípios e trabalharam com 
os alfabetizadores. Quando regressaram a Presidente Prudente, iniciaram relatos de que a 
receptividade entre os professores, nas localidades, foi muito grande, porque a maioria deles 
viu nas etapas das Estratégias de Leitura condições de ensinar a ler, para que melhore o 
desempenho das crianças. 
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VIAGEM INTERIOR – A LEITURA COMO INSTRUMENTO DE 
AUTOCONHECIMENTO 

Gizele Cristina Rodrigues Caparroz de Almeida1 
Lilian Fotin Talib2 

 
Nada lhe posso dar que já não exista em você mesmo.  

Não posso abrir-lhe outro mundo de imagens além 
daquele que há em sua própria alma.  

Nada lhe posso dar a não ser a oportunidade, o 
impulso, a chave. 

Eu o ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo, e 
isso é tudo. 

Hermann Hesse 
 
Por que ler Sidarta, de Hermann Hesse (1877-1962), com nossos adolescentes de hoje, 

uma obra de 1922, que já retornou com toda força nas mochilas dos jovens da década de 60, 
em pleno movimento de contracultura? 

Hoje, é preciso reconsiderar a leitura de Sidarta a partir do contexto contemporâneo, em 
que a realidade virtual faz parte de nosso cotidiano. Estamos num mundo virtual sem tempo 
(acronia) e sem espaço (atopia) em que os sujeitos passam somente pelas experiências 
momentâneas, instantâneas, sem a experiência dos sentidos, que são fundamentais para que 
possamos nos compreender e nos reconhecer em meio a um determinado espaço. É neste 
mundo que nossos jovens permeiam suas identidades que se constroem nas Redes Sociais. 

 
Nós somos seres espaciais. Para nós o mundo é feito de lugares. Perto, longe, 
o caminho, a mata, a cidade, o campo, o mar, a montanha, o céu, a terra. 
Esse mundo espacial é feito de dimensões – o grande, o pequeno, o maior, o 
menor. Ele é feito de qualidades. O meu corpo não é uma coisa. 
Não é uma máquina, ele não é um feixe de ossos, músculos, sangue, nem 
uma rede de causas e efeitos. Ele não é um receptáculo para uma alma, ou 
para uma consciência. O meu corpo é um sensível, que é sensível para si 
mesmo. O meu corpo é o meu modo fundamental de ser no mundo. 
(CHAUÍ apud MERLEAU-PONTY, 1994). 
  

Surgem, para nossos jovens, novas dimensões na experiência existencial; não somos 
mais seres espaciais e temporais. No entanto, o sujeito não pode constituir-se somente de uma 
relação virtual, porque para se constituir como sujeito talvez seja preciso muito mais. 

Literatura e Filosofia sempre se fundem num vai e vem de reflexões e é provavel que 
adolescentes precisem ser estimulados a produzirem seu próprio saber.  
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Tais considerações foram as inspirações para a produção desse trabalho: um projeto 
interdisciplinar de Filosofia e Língua Portuguesa aplicado no 9º ano do Ensino Fundamental 
II, no Colégio Sidarta, no município de Cotia, nas imediações de São Paulo. 

O trabalho apoiou-se na leitura do clássico da literatura que dá nome à escola: Sidarta, 
de Herman Hesse, com foco na viagem do príncipe Sidarta em busca de autoconhecimento. 
Siddhartha (Buda Sakyamuni ) do sânscrito: Siddhi (realização, completude, sucesso),Artha 
(alvo, propósito, meta). “Siddhartha” quer dizer "aquele que atinge seus objetivos”. Para isto, 
sai em busca do conhecimento, procura o seu caminho.  

O Projeto, batizado de “Viagem Interior”, propiciou aos estudantes uma leitura 
reflexiva, o estudo do gênero discursivo “relato de viagem” e a produção de seu próprio relato 
de viagem. A turma do 9º ano, de 2013, era composta por 19 alunos, com média de idade de 
13 anos, e com todas as dificuldades que os adolescentes de hoje enfrentam, tais como 
ansiedade, falta de concentração e de perspectivas na vida escolar e pessoal! Leitura e escrita 
oportunizaram aos alunos a reflexão sobre as próprias vidas e o mundo em que estão 
inseridos, com o objetivo de que esse autoconhecimento lhes incentivasse a fazer as 
adequações necessárias a um melhor viver e ao reconhecimento e análise de suas ações, para 
que seus caminhos sejam sempre os mais conscientes.  

 
Sensibilização e problematização 

 
Antes de iniciar a leitura, os estudantes foram sensibilizados com um trecho do filme O 

pequeno Buda (1993), dirigido por Bernardo Bertolucci. Em seguida, foram motivados a 
pesquisar a biografia do autor Herman Hesse e em que contexto de sua vida produziu a obra 
literária “Sidarta”.  

Conhecido o contexto de produção e o autor, problematizamos: como uma obra de 
1922, Sidarta, torna-se da maior importância para os jovens da década de 60? Para responder, 
a turma é encorajada a pesquisar sobre o movimento de “contracultura”, na década de 60 e à 
atualização dos movimentos juvenis, tema tão pertinente no Brasil de junho de 2013. 

 
Durante a leitura 

 
A duração do projeto foi de três meses, em 2 aulas semanais, uma para Filosofia e uma 

Português, inseridas na grade curricular. A leitura da obra se deu em duas etapas, orientadas 
por apontamentos em planilhas que compõem Roteiros de Viagem.  
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Figura 01: Planilha de leitura. Arquivo pessoal. 
Os estudantes também produziram representações pictóricas de momentos essenciais do 

enredo. 
 

 
 

Figura 02: ilustração de Jasmim Caparroz de Almeida. Arquivo pessoal. 
 

Nas aulas de Filosofia, a leitura foi retomada com reflexões em grupo. Em Português, a 
leitura foi enriquecida com o estudo da estrutura narrativa, exercícios de relaxamento, 
pranayamas (exercícios respiratórios) e rudimentos de meditação, colocando em prática parte 
do que haviam lido. 

Em avaliação escrita sobre os exercícios respiratórios e práticas de meditação, os alunos 
registraram: “Esse aprendizado pode me ajudar na questão da calma, da organização e na 
ansiedade; pois cada coisa tem seu tempo e é preciso ter paciência, coisa que eu não tinha e 
estou aprendendo a ter.””Esse aprendizado pode me ajudar em momentos da minha vida em 
que eu esteja com muitos problemas ou até mesmo com muitas coisas da escola por fazer, 
porque nesses momentos é necessário uma concentração extrema e também calma, e o 
aprendizado da Meditação pode me ajudar caso eu precisa me acalmar antes de uma prova 
ou um exame.” 

 
Após a leitura 
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Após a leitura, os estudantes assistiram ao filme O pequeno Buda completo, com o 
objetivo de comparar seu enredo à obra Sidarta, de Hesse, e de promover reflexão sobre como 
ocorre a temática da viagem nas duas obras, na literatura e no roteiro de cinema. 

Em seguida, a disciplina de Português apresentou aos alunos trechos de “Mar sem fim”, 
de Amyr Klink, numa roda de leitura compartilhada, sistematizando características do gênero 
Relato de Viagem. Os alunos perceberam que os Relatos de Viagem apresentam experiências 
vividas pelo próprio autor durante uma viagem a determinado lugar, em determinado tempo. 
Neles, as descrições funcionam como verdadeiros retratos escritos do que observou e existe 
uma relação entre o que o autor experimenta e vê e as observações, comparações e reflexões 
pessoais que ele faz. Sistematizaram, por fim, as marcas gramaticais que caracterizam o 
gênero e sua linguagem carregada de imagens. 

Em Filosofia, fez-se a sensibilização para a produção do trabalho, em dinâmicas de 
observação do espaço e dos sentidos. Houve um olhar apurado sobre o próprio entorno, sobre 
o próprio silêncio, sobre o sentimento interior que passaram a descobrir, houve a surpresa de 
interagir consigo mesmo. Desta maneira cada estudante foi assim motivado à produção de seu 
próprio relato de viagem interior. “Gostei muito desse trabalho porque saiu de uma folha de 
papel”...”Era uma coisa muito diferente andar pela escola e observar”... 

Para as duas disciplinas, Português e Filosofia, os alunos escolheram o trajeto, 
preferencialmente curto, que fariam para seu relato e decidiram como se movimentariam (a 
pé, de carro, de skate, bicicleta etc). Durante o trajeto, produziram um roteiro orientador do 
relato de viagem com ênfase em seus sentimentos e reações emocionais. Alguns roteiros 
foram esquemas escritos, outros gravados, conforme os desejos dos estudantes. A produção 
da primeira versão do relato de viagem ocorreu conforme objetivos de cada disciplina, 
seguida de avaliação da primeira versão e reescrita. 

Sobre a produção dos relatos de viagem, os alunos registraram: “Achei uma experiência 
muito boa, pois vi coisas de um modo diferente, que nunca tinha visto numa simples 
caminhada no meu condomínio e na minha escola, ambos que conheço inteiramente há 
anos.” “Durante o período em que fiz o Relato de Viagem, relembrei de minha infância, 
tempo bom, de quando eu brincava sem vergonha, corria e chamava minha avó de Vovó, meu 
pai de Papai. Lembrei-me de quando eu corria para minha casa da árvore e passava dias lá, 
sonhando acordado.” 

Como fechamento do projeto, os estudantes participaram de uma visita ao Templo Zu 
Lai, um templo budista, situado no município de Cotia, SP. Lá, puderam saber mais sobre o 
Buda histórico e comparar ao Sidarta, de Hermann Hesse, além de aprenderem mais sobre a 
filosofia budista e de participarem de uma prática meditação. 

 
Avaliação e Transcendência 

  
As ações avaliativas se deram durante todo o projeto, a partir da análise dos Roteiros de 

Viagem de Sidarta e desenhos produzidos, durante a leitura, e pela produção de Roteiros de 
Viagem Interior. Os critérios de avaliação foram sempre antecipados aos alunos. 
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A leitura de “Sidarta”, de Hesse, se mostrou viável em qualquer ambiente escolar 
porque se trata de uma obra universal, de fácil acesso. Para a prática sugerida, bastou um 
livro, professores e alunos interessados num conhecimento interior. Muitas foram as 
vantagens: os recursos foram variados na pesquisa dos temas (livros, filmes, internet, 
observações sensoriais, desenhos, experiências de meditação, visitas) e na produção dos 
roteiros para os relatos de viagem (textos, fotografia, ilustração, gravação). 

A relação com a realidade foi pautada nos anseios e desejos juvenis, na busca de sua 
identidade em seu microcosmo (família, escola, comunidade) e macrocosmo (como o país e o 
mundo), promovendo mudanças de comportamento. 

Percebemos que a leitura da obra clássica Sidarta, de Hermann Hesse, narrativa da 
viagem do príncipe Sidarta em busca de autoconhecimento, motivada pela viagem do autor à 
Ìndia, provocou em nossos estudantes o mesmo desejo de viajar para dentro de si mesmos. 
Cada Relato de Viagem Interior foi único e trouxe as particularidades, reflexões e interesses 
de cada adolescente, relacionados com seu repertório de vida. Revelaram o reconhecimento 
de si e dos outros, a valorização da própria história de vida, o resgate da memória e a projeção 
de projetos futuros. 
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LICENCIANDOS EM TEMPOS DE INTERNET: 
(RE)LEITURAS PARA ALÉM DAS MARGENS 

Glaucia Guimarães1 
Maria Cristina Cardoso Ribas2 

 
Volúvel 

Variança 
Pedra azulejo, faiança 

Vira e borda e pinta 
Água de cheiro, arruda 

Melissa 
Nome de mulher ou planta 

Tudo no fim 
É só uma coisa: 

Errância. 
 

O que há são versões. 
 

Eni Pulcinelli Orlandi  
 
Através da análise de textos produzidos e leituras praticadas por alunos, dentro e fora da 

Faculdade de Formação de Professores da UERJ, o objetivo deste estudo é conhecer como 
estes universitários leem e produzem textos, com vistas a refletir sobre a possibilidade de 
articulação do conhecimento acadêmico às práticas discursivas sociais em circulação. A 
aposta está na formação de sujeitos que possam ler e produzir textos para além das margens 
dos sentidos hegemônicos, preocupados menos com a paráfrase do que com a polissemia, 
menos com a reprodução dos cânones e mais com a “errância” enfatizada na nossa epígrafe. 

 Sabemos que a abertura implica riscos de várias ordens. Queremos dizer: o ‘fora’ do 
espaço institucional - o além das margens - não necessariamente é o lugar da autonomia e 
criatividade dos sujeitos como sonhamos, mas pode também ser o lugar da repetição, dos 
modismos, das ideologias do consumo, dos esquemas aparentemente periféricos e que podem 
representar novos centros de poder sob a rubrica da margem. Mesmo assim, optamos por este 
alargamento espacial e o ressignificamos, com vistas à inclusão de outros centros de 
referência, outras mediações, que não apenas o escolar, não apenas o professor. Neste sentido 
que aqui adotamos, o além das margens diz respeito a releituras alocadas fora dos espaços 
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institucionais, alimentadas pelas novas tecnologias e que, de alguma forma, colocam em 
xeque os valores que estabelecem, dentre outras categorizações, o cânone literário. 

Enfatizamos que, em sua prática docente, o professor precisa atentar para o dado que, na 
formação do aluno, a pedagogia é compartilhada - com sua anuência ou à revelia -, com uma 
série de vozes outras que nem sempre entoam coral conciliador, mas tangem acordes 
dissonantes, imprimem pausas, rupturas, silêncios. Diante destas ‘invasões’, a estratégia mais 
eficaz é não assumir um maestro excludente, é descentrar-se, trabalhar numa espécie de 
rodízio improvisado que busca estimular a percepção ativa do aluno, num processo de 
devoração crítica. Cientes dos riscos e impasses, voltar-nos-emos, então, não para julgar e 
categorizar as outras vozes ‘parceiras’ do trabalho docente, mas sim como elas se instituem na 
formação discente. Trata-se de uma orientação que opera com descentramento e se abre à 
inclusão da diversidade, de práticas – de leitura e produção - que os alunos experienciam e 
compartilham em seu cotidiano. 

 
Linguagem e sua materialização nos textos que circulam na Universidade 

 
O que conta para nós na obra literária é a possibilidade de continuar a 
desfolhá-la como uma alcachofra infinita descobrindo dimensões de leitura 
sempre novas (CALVINO, 1997). 

 
Muitos alunos3 têm nos trazido uma modalidade de texto literário que provoca 

resistências por certa parte da crítica especializada e dos leitores em geral – os mash’ups 
literários – modalidade que mistura a denominada literatura canônica com traços de literatura 
não-canônica, mescla contextos, personagens e temas a partir de técnicas de criação 
específicas de cada autor em relação ao chamado texto-fonte. São incluídos personagens de 
outras culturas, outros contextos, numa associação movida por modismos, gostos majoritários 
obtidos em pesquisas feitas pela mídia. As alterações incluem vampiros, zumbis e 
lobisomens, elementos que até pertencem a certa literatura clássica, mas que são comumente 
consideradas literatura para consumo e, como tal, de “baixa qualidade”, assim como as sagas 
Crepúsculo, Harry Potter e O Senhor dos Anéis, filmes que lotam as salas de cinema e livros 
que se esgotam nas livrarias. No mínimo existe alguma contradição entre a crítica e o evento.  

A classificação pejorativa reincide sobre os parâmetros da chamada ‘indústria cultural’ 
e, ao promover sua exclusão da sala de aula impede a livre discussão, a reflexão sobre os 
contextos de produção destas obras e, do ponto de vista pedagógico, bloqueia o discurso e 
pode levar ao silenciamento destes leitores.  

O Mash’up é uma oportunidade de trabalharmos a noção de valor, seja aquilo que torna 
um texto literário canônico, seja o que promove a sua dessacralização; ao mesmo tempo, se 
for entendido como suplemento do texto que o inspirou, pode se liberar da condição 

                                                           
3 A reflexão deste item teve a contribuição de Amanda Almeida, aluna de graduação e Bolsista de Iniciação 
Científica (Uerj/CNPq). 
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parafrástica e ser lido em sua polifonia. Mais uma oportunidade para pormos em xeque a 
exigência de fidelidade da adaptação ao texto que cronologicamente o precedeu.  

A cobrança de fidelidade do mash’up para com seu texto-fonte é prejudicial a ambas as 
obras, pois, é evidente que cumprem funções diferenciadas por estarem em contextos também 
diferentes. 

Pelo estudo na reação do grande público, parece que os mash’ups vieram para 
polemizar, já que os leitores podem aproximam-se – ou não – do gênero por diferentes 
motivações.  

Na pesquisa que fizemos entre 150 estudantes de Letras e Pedagogia que conheciam o 
gênero, a recepção foi variada. Conhecedores das obras consideradas ‘originais’, ficavam em 
princípio seduzidos pelo título e gravura incomuns da capa que promoviam um estranhamento. 

Os leitores mais experientes eram movidos pela curiosidade em conhecer a ‘nova 
versão’ e, a partir desse cotejo, tecer suas considerações, as quais oscilam da parte material à 
subjetiva do livro. Muitos alunos, entre temerosos e desconfiados, perguntaram se não seria 
‘plágio’. Outros o entenderam como apelo consumista. 

A questão do plágio sinaliza para uma concepção do literário que implica em fidelidade 
ao modelo e enfatiza a autoria. Mas um aluno afirmou: “Nenhuma das obras resultantes das 
mash’ups esconde ou boicota o autor original, muito pelo contrário”. Os mash’ups lidam com 
a questão ética e autoral de maneira explícita: os livros apresentam a dupla autoria assinada na 
capa, além do que dizem respeito a obras canônicas conhecidas; isso não propicia o plágio 
porque são obras do amplo conhecimento da recepção. 

Entre os alunos, vimos que um grupo, sensível à dessacralização do cânone, ressaltaram 
o dado de que o mash’up ‘tirava a literatura do pedestal’. Havia um grupo, porém, cuja reação 
inicial era oposta, ou seja, configurava resistência aos mash’ups, principalmente por estarem 
‘banalizando’ os textos clássicos, por estarem ‘imitando mal’ uma literatura ‘consagrada’. 
Seguindo, porém, o desafio da leitura, a recepção se modificava e mesmo estes alunos 
ficavam bastante envolvidos com o texto e, ainda, manifestando vontade de rever o ‘original’ 
para verificar as diferenças.  

Esta recepção diversificada e conflitante é uma oportunidade para docente e 
licenciando. Embora o mash’up tenha uma autonomia em relação ao texto fonte, ambos os 
textos podem, portanto, serem lidos de maneira suplementar, isto é, em diálogo, em 
superposição e não excludência. Esta é a orientação metodológica que consideramos mais 
produtiva, a partir do momento que estimula a leitura em confluência, que aponta para um 
comparativismo que não prevê hierarquias e não valoriza a adaptação fundamentalmente pelo 
seu teor de fidelidade ao dito original. Ao mesmo tempo, amplia as possibilidades de o aluno 
ter uma atitude responsiva em relação às suas próprias indagações. 

 
A errância na pesquisa na universidade: as (re)leituras para além das margens 

 
O pensamento de proximidade poderia ser definido como errância, no duplo 
sentido que a palavra permite – em oposição a acerto e com significado de 
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caminhar com e sem destino previamente anunciado -. Errância é devir e, 
como tal, exige abertura, flexibilidade, tolerância consigo próprio e o 
entorno. Ressaltamos que “errar” não é ignorar o não-verdadeiro nem passar 
ao largo das questões sobre o real, mas, de acordo com Vattimo (1992) 
encarar as construções – simulacros – da metafísica, da moral, da religião, da 
arte, todo esse tecido de erronias que constituem a riqueza ou, mais 
simplesmente, o ser da realidade em tempos de impermanência (RIBAS, 
2011, p.232). 

 
Esta tensão entre o retorno e o avanço, entre o que restringe e o que alarga, entre o já é e 

o que pode ser, entre o esperado e a variância – o desvio, a errância, sublinhada na epígrafe do 
início deste artigo – é o que interessa na reflexão aqui empreendida. 

Conforme descrevemos, nossa expectativa é que este trabalho possa redimensionar 
questões docentes individuais num contexto social mais amplo – dentro e fora dos muros da 
escola -, para que os alunos/professores em formação possam: encontrar o lugar desse 
processo e sua articulação na dinâmica de suas vidas; ouvir a própria voz; e contextualizar 
suas experiências, ao longo das quais se formam identidades e subjetividades (JOSSO, 2004).  
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AMPLIANDO OS ESPAÇOS DE LEITURA: PRÁTICAS DE LEITURA EM 
SISTEMA URBANO DE TRANSPORTE COLETIVO 

Gleice Pereira1 
Jorge Santa Anna2 

 
Introdução 

 
A leitura desenvolve-se em meio à sintonia estabelecida entre leitor e fonte, cujo 

resultado dessa interação desencadeia a transmissão de informações. Praticada, a priori, de 
forma oral, o ato de ler transformou-se no decorrer dos tempos, sendo influenciado por 
diferentes espaços físicos, contextos e tecnologias, ocasionando o aparecimento de diferentes 
práticas de leitura e viabilizando o perfil de diferentes leitores. 

A leitura age no indivíduo transformando-o em um cidadão crítico, ciente de seus 
direitos e deveres, o que afere a consolidação da cidadania (ALMEIDA JUNIOR, 1997). No 
entanto, em meio a um contexto de globalização, permeado pelas novas tecnologias e pelo 
excesso de ocupação das pessoas, a prática da leitura vem se extinguindo de forma acentuada 
nas sociedades atuais. A modernidade desabilitou o ser humano à prática de leitura, pois ler 
não é mais um processo rotineiro, mas sim, uma ação desestimulante e obrigatória. 

Todavia, essa realidade deve ser desconstruída, devendo o Estado e as instituições 
sociais a ele vinculadas desmistificarem essa nova conjuntura. Como reação a esse grave 
problema nacional, inúmeros projetos são realizados tendo em vista resgatar o gosto pela 
leitura. Como exemplo, cita-se o Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL), cuja meta central 
é viabilizar a formação de leitores e o incentivo à leitura, educando e alfabetizando por meio 
do fomento e promoção da leitura (BRASIL, 2011). 

No contexto da região metropolitana da Grande Vitória, capital do Espírito Santo, 
muitos projetos são criados no intento de resgatar o hábito da leitura nos indivíduos. Projetos 
que, muitas vezes, são audaciosos, pois extrapolam os limites físicos das bibliotecas e das 
escolas. Como exemplo dessas tentativas, foi criado o Projeto biblioteca Transcol (BT), cujo 
objetivo é estimular a leitura em um sistema de transporte coletivo. O Sistema de Transporte 
Coletivo Integrado (TRANSCOL) constitui um sistema metropolitano de transporte coletivo 
integrado (composto por 9 terminais rodoviários) sustentado por uma estrutura tronco-
alimentadora circulante na região metropolitana da Grande Vitória, estado do Espírito Santo. 

O projeto intitulado “Biblioteca Transcol” sustentou-se através das ações voltadas à 
instalação de unidades de locação de livros, nos terminais rodoviários do Sistema Transcol, 
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pois, nesses circulam parcela significativa do público alvo do projeto. Os interessados se 
cadastram nas próprias bibliotecas, retiram a carteirinha de associado na mesma hora, e, 
podem locar, gratuitamente, 01 livro por vez, pelo período de 10 dias. Nesse sentido, o projeto 
está incentivando a leitura e contribuindo para a melhoria do nível de informação e 
conhecimento das populações menos favorecidas (UNIVERSIDADE..., 2014). 

Assim sendo, este estudo visa através de sua questão problema, fornecer respostas para 
a pergunta: como o processo de leitura vem se desenvolvendo através das ações do projeto 
“Biblioteca Transcol”? Por decorrência, o objetivo do estudo é discutir aspectos relacionados 
à leitura realizada pelos usuários (passageiros) do Transcol da região metropolitana de 
Vitória/ES. 

Metodologicamente, foi aplicado questionário a 20 usuários do Sistema Transcol que 
utilizam os materiais das bibliotecas instaladas nos 9 terminais rodoviários existentes na 
Grande Vitória. A seguir, analisam-se os resultados obtidos a partir dos dados coletados a 
respeito do perfil do leitor que está sendo formado com esse projeto, bem como as práticas de 
leitura desenvolvidas nas ambiências desse sistema. 

 
Conhecendo o leitor do sistema Transcol 

 
O leitor do sistema Transcol realiza a leitura para diversos fins. De acordo com os dados 

obtidos na pesquisa, a maioria, 6 respondentes (30%) realiza a leitura em caso com fins de 
entretenimento (Gráfico 1). 

 
Gráfico 1 – Qual motivo te leva a utilizar os livros ofertados pela biblioteca Transcol? 

 

 
 

Fonte: dados da pesquisa 
 
Esse resultado vai ao encontro do que afirma Brito (2010), de que o leitor busca na 

leitura diversos objetivos, tanto de cunho informacional, quanto para se instruir, obter e 
aprofundar conhecimentos, entretenimento, prazer, por gosto, comunicabilidade, para melhor 
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compreender o meio em que se vive. Enfim, o sujeito busca na leitura sua satisfação em meio 
a diferentes necessidades. 

A figura do leitor aparece no contexto atual, repleto de mudanças, como um agente que 
sofre interferências de inúmeros fatores externos durante o processo de leitura, fato esse que 
pode viabilizar o desvio no real sentido de um texto quando idealizado por seu autor, no 
momento que é decodificado pelo processo de leitura. 

Para os leitores do Transcol, a maioria, 10 leitores (50%), recebem interferências de 
vários fatores externos, como: barulho, luminosidade e postura em pé (Gráfico 2). 

 
Gráfico 2 – Qual fator está mais presente no cotidiano dos leitores? 

 

 
 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 
Essas interferências nos remetem a afirmar que a leitura constitui um processo 

dinâmico, complexo e subjetivo, conduzida e refletida única e exclusivamente pelo leitor que 
dela se apropria, sendo expressa por meio de “[...] um gesto, individual ou coletivo, 
dependente das formas de sociabilidade, das representações do saber ou do lazer, [e] das 
concepções da individualidade” (CHARTIER, 1994, p. 173). 

Os fatores externos aliados ao texto refletem diferentes ambiências, o que proporciona 
diferentes modalidades de leitor. Na visão de Santaella (2004), na modernidade, existem três 
categoria de leitores: o contemplativo, o movente e o virtual. De acordo com os leitores 
entrevistados, a maioria, 10 sujeitos (50%), acreditam que a ambiência proporcionada pelo 
sistema Transcol, favorece a consolidação de um leitor contemplativo (Gráfico 3). 
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Gráfico 3 – Você se considera que tipo de leitor, dadas as condições ofertas pelas BTs? 
 

 
 

Fonte: dados da pesquisa 
 
Não resta dúvida de que o texto lido em voz alta ou de forma silenciosa, bem como o 

texto materializado em tabletes de argila, papiro, pergaminho ou impresso em papel, assim 
como, a ambiência e contexto ideológico na qual o leitor se situa despertam no leitor a 
transposição de um mundo imaginário (registrado no suporte) a um mundo real 
(contextualizado). 

A partir desse conjunto de fatores que permeiam a ambiência social, diferentes práticas 
de leitura vão sendo desenvolvidas, fomentando diversos perfis de leitores. Como o contexto 
social é mutante, aferimos que a leitura e suas práticas constituem um processo dinâmico e 
flexível, consequentemente, proporcionaram e proporcionam pluralidade de leitores ao longo 
dos tempos. 

 
À guisa de conclusões 

 
A partir dos dados e das informações teóricas analisados nesta pesquisa, constata-se que 

o cenário que reveste o imaginário do leitor é diversificado, concretizando-se em diferentes 
espaços, não estando engessado unicamente nos espaços e instituições tradicionais, como nas 
residências, nas instituições escolares ou nas unidades de informação. O ato de ler desperta no 
leitor a construção de novas habilidades e viabiliza a consumação do aprendizado, sem 
considerar o espaço, a posição, enfim, independente da maneira como a leitura é praticada. 

De modo geral, o estudo aplicado a 20 leitores da BT demonstra que, a grande maioria, 
realiza as leituras em suas residências, com a finalidade de entretenimento. Essa preferência 
pode ser justificada pelo fato da grande maioria considerar inúmeros fatores ergonômicos que 
interferem no processo de leitura, como: barulho, luminosidade e postura em pé. Por fim, os 
leitores consideram-se leitores do tipo contemplativo, de acordo com a ambiência ofertada 
pelo sistema Transcol. 
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Este estudo também demonstra a viabilidade do projeto BT, ao adotar práticas que 
fomentem a leitura em diferentes espaços sociais, atendendo às políticas públicas voltadas 
para a formação de leitores, assegurando o exercício da cidadania. O contexto analisado na 
pesquisa viabiliza a formação de diferentes leitores, cujos objetivos ao praticar a leitura é 
aproveitar o tempo despendido ao se utilizar o transporte urbano na aquisição de novas 
informações oriundas com o ato de ler. Recomenda-se, a partir desta análise preliminar, a 
construção de futuras pesquisas, com aplicação do questionário a um número maior de 
leitores, bem como analisar as características das bibliotecas inseridas nesse sistema de 
transporte urbano. 
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MEDIAÇÃO DE CONHECIMENTOS RELACIONADOS À CIÊNCIA PARA 
CRIANÇAS NÃO ALFABETIZADAS 

Glória Lúcia Magalhães1 
 
Ter as crianças como parceiras do processo de conhecimento trouxe-nos a possibilidade 

da elaboração deste estudo, motivado pelo desejo de estabelecer modos de trabalhar no 
sentido do avanço dos conhecimentos relacionados à ciência, em uma escola com crianças 
não alfabetizadas, da zona rural, do município de Três Pontas/MG, que cursam o 1º ano do 
Ensino Fundamental.  

Realizado em duas fases, sendo que na primeira fase, nosso objetivo foi o de melhor 
conhecer o cotidiano e os principais interesses das crianças. Para a segunda fase, planejamos 
um episódio de ensino, no qual o assunto a ser discutido com a turma estava relacionado com 
os interesses manifestados na primeira fase. O vento foi o tema deste trabalho. 

 
Linguagem: palavra falada, palavra cantada e palavra desenhada 

 
Como apoio teórico, utilizou-se a Análise do Discurso, iniciada na França com Michel 

Pêcheux pautando-nos principalmente em textos publicados por Eni Puccinelli Orlandi no 
Brasil. A Análise do Discurso [...] “é uma disciplina que articula o linguístico com o social e 
o histórico, se ocupando da determinação histórica dos processos de significação, nos 
permitindo trabalhar em busca dos processos de produção do sentido e de suas determinações 
histórico-sociais” (ORLANDI, 1993, pág.23). 

Para a AD “o sujeito de linguagem é descentrado, pois é afetado pelo real da língua e 
também pelo real da história, não tendo o controle sobre o modo como elas o afetam” 
(ORLANDI, 2005, pág.20).  

As posições discutidas neste trabalho aparecem associadas a condições de produção que 
as geraram, aos espaços físicos ocupados pelos sujeitos: a roça, a escola, a casa, o cafezal; aos 
lugares sociais ocupados por eles: o filho, o aluno, o professor, a criança, o menino e a 
menina. Junto dessas posições visualizam-se as atividades exercidas pelos sujeitos, afetadas 
pelas posições temporárias que ocupam: quando brincam, estudam, trabalham. 

Diversos desenhos foram produzidos pelas crianças durante os encontros, e, 
considerando que estes se constituem como discursos que nos permitiram compreender, 
através daquilo que permeia sua realização, a mediação das crianças com outras crianças, com 
os adultos presentes, com o material disponível e a fala que desata em diversos movimentos.  

Na palavra cantada, a música é vista como um fenômeno universal, um bem cultural, 
uma linguagem de todos, traço de união entre os povos. De acordo com Ribas; Guimarães 
(2004), a utilização da música no ensino: 

                                                           
1 Mestre em Educação pela Faculdade de Educação FE/UNICAMP; Doutoranda e Membro do 
GepCE/FE/UNICAMP; Campinas/SP. E-mail: gl.magalhaes@yahoo.com.br 

mailto:gl.magalhaes@yahoo.com.br


MEDIAÇÃO DE CONHECIMENTOS RELACIONADOS À CIÊNCIA PARA CRIANÇAS NÃO... 
 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 1416 

[...] pode ser entendida como um agente estimulador da aprendizagem. Mas 
isso talvez não seja tudo. A música também pode ser entendida como um 
artefato cultural. Dessa forma, a música pode ser considerada como um lugar 
onde circulam inúmeras significações em jogo na sociedade. (RIBAS; 
GUIMARÃES, 2004, pág.5) 

 
A música, a leitura de textos e os desenhos, foram considerados elementos 

fundamentais da mediação escolar. A utilização e funcionamento desses recursos têm 
conquistado amplo espaço de discussão no campo da educação em ciências. 

 
Uma concepção para ciências  

 
Compreendemos a ciência natural como a produção de conhecimentos sobre natureza, 

não se restringindo a uma ciência, onde o conhecimento tem como finalidade a construção das 
leis, que uma vez enunciadas perdurarão em nossos sentidos e crenças.  

Para Bachelard (1999), a filosofia das ciências deve progredir conforme os avanços das 
ciências, realizar constantemente revisões e ajustes em suas concepções. São as rupturas, 
características constantes da evolução do pensamento científico. A ruptura é necessária. As 
contribuições da epistemologia de Bachelard (1999) nos ajudam a pensar em concepções a 
respeito do conhecimento comum, do conhecimento cotidiano das crianças no meio rural. 
Ensinar e aprender ciências implica em romper com conceitos da experiência comum, sem 
hierarquizá-los, pois trata-se de campos de conhecimentos diversos, com racionalidades 
distintas, não unificáveis, não redutíveis um ao outro.  

 
Primeira Fase 

 
Entre conversas e desenhos este encontro foi de fundamental importância para a 

organização do segundo momento. Dentre os diversos discursos destacamos os seguintes: 
 

Professora Pesquisadora: Conte tudo que você faz: 
Felipe: Eu ajudo ela arrumar a casa, ajudo ela fazer almoço, ajudo ela fazer 
janta[...].  
Leonardo: Eu brinco de nadar, de brincar de cavalo, eu ajudo minha mãe... 
Fernanda: Eu ajudo minha mãe, recolho a roupa, lavo roupa, ajudo minha tia 
em casa, dobro roupas, passo pano, limpo casa. 
Iara: Eu brinco, ajudo minha mãe oiá o nenê. 
Ana Lúcia: Eu brinco depois eu vou ajudar minha mãe [...] enxugar os trem. 

 
Nesta etapa, a linguagem nos possibilitou aproximar das crianças, falamos com elas por 

um longo período. Para finalizar o encontro, as crianças receberam material e desenharam o 
que gostam de fazer na escola, em casa, na roça. 
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Segunda Fase – O vento 
 
Para a elaboração do planejamento da segunda etapa, consideramos os relatos das 

crianças e a localização de escola, uma região descampada, contribuindo para ser um local 
ventoso. Dentre os rrecursos e atividades realizadas podemos destacar, o globo terrestre: 
utilizado como representação do planeta Terra. Esse recurso de ensino provocou bastante 
interesse nas crianças. Um o texto extraído da Nova Enciclopédia Barsa (2002). Duas 
músicas: do CD Canções do Brasil, que são interpretadas por crianças, e este fator exerceu 
grande influência na turma pois normalmente, as crianças gostam de acompanhar outras 
crianças durante uma música e cantaram animadamente. Trabalho Prático com a confecção de 
uma jangada e um cata-vento e desenhos livres utilizado como recurso facilitador do registro 
de informações recebidas, lembrando que as crianças dessa escola ainda não sabiam ler e 
escrever. 

Os principais assuntos discutidos com as crianças nesta etapa foram: o planeta terra, os 
mares, os continentes e correntes de ar; efeitos do vento no nosso cotidiano; a erosão; objetos 
que nos auxiliam compreender ações do vento. 

 
O que dizem as crianças sobre o vento: 

 
Junto à proposta de ensinar às crianças assuntos relativos as vento, estava o nosso 

interesse de ouvir o relato de suas experiências com o fenômeno. Inicialmente, as crianças 
falaram: 

 
Professora Pesquisadora: [...] o que vocês acham que o vento faz?  
Rafael: Sopra frio. 
Wendel: Chuva. 
Rafael: O vento misturado com chuva cai gaio. 
Felipe: Sopra as ondas. 

 
Mas enquanto havíamos preparado para a aula, os aspectos positivos da atuação do 

vento, as experiências dessas crianças apontavam mais para os aspectos negativos relativos ao 
vento. 

 
Maicom: O vento sopra as foia e cai no chão.  
Wendel: Dirruba árvore. 
Felipe: Derruba árvore com vento mais forte. 
Rafael: Dirruba casa.[…] Estes dias tava dano um vento forte lá em casa 
junto com a chuva, aí entrou água aí quando eu fui pra fora assim, o vento 
quase me engoliu assim pra parede. 
Wendel: O vento tira as teia da casa. 
Maicom: A minha casa, a teia da minha casa não consegue. Lá em casa deu 
um ventão forte mais não ranca. 
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Professora Pesquisadora: Gente será que o vento só faz coisa ruim? 
Crianças: É. 
Professora Pesquisadora: Ou será que tem alguma coisa boa que o vento faz? 
Vocês sabem falar alguma coisa boa que o vento faz pra nós?  
Felipe: Ventinho. 
Rafael: Ele seca as coisas. 
Felipe: Ele sopra o cata-vento.  
Rafael: [...] Ele barre o terrero. 

 
Nossa mediação ocorreu em diversos momentos da conversa.  
 

Professora Pesquisadora: Ele carrega [...], as sementinhas da árvore. Quando 
a árvore ta com sementinha seca, o vento carrega as sementinhas, joga as 
sementinhas no chão, aí o vento carrega terra e joga terra em cima da 
sementinha. Nasce outra árvore. Então, o vento ajuda plantar árvores. Vem 
uma chuva igual essa de hoje (estava chovendo na ocasião), o que vai 
acontecer?  
Crianças: Vai nascer árvore. 
Professora Pesquisadora: Nascer novas árvores. O vento ajuda então a 
conservar a natureza, não ajuda, com as matas?  
Crianças: Ajuda. 

 
Confecção de materiais, desenhos foram realizados pelas crianças seguidos de uma 

animada e rica conversa. 
Ensinar ciências para crianças pequenas, aparentemente, ainda é vista por algumas 

pessoas como tarefa difícil e complexa para a idade, por implicar em uma racionalidade 
abstrata e ferramentas lógico-matemáticas sofisticadas, o que colocaria as crianças pequenas 
fora da possibilidade de aprender. O que ensinar às crianças e como ensinar também foi 
discutido e planejado durante toda a realização deste trabalho. 

Assim, podemos afirmar que alguns aspectos de conhecimentos relacionados às ciências 
da natureza podem ser trabalhados com as crianças não alfabetizadas, que cursavam o 1º ano 
do Ensino Fundamental, em uma escola rural, no município de Três Pontas/MG. 
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Anexo: Autorização dos pais 
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LEITURA NO RCNEI: CONCEPÇÕES E ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS 

Glória Maria Leitão de Souza de Melo - UEPB1 
 

Introdução 
 
O presente trabalho tem o objetivo de analisar concepções e orientações didáticas acerca 

da leitura, presentes no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. O RCNEI é 
um documento oficial que foi divulgado e distribuído pelo Ministério da Educação em 1998, 
com o propósito de orientar práticas e propostas pedagógicas para esse nível de ensino. 
Constituirá objeto de análise, neste trabalho, o volume 3 do referido documento, mais 
especificamente o eixo intitulado: Linguagem Oral e Escrita. 

Compreendemos que é através das próprias leituras que fazem às crianças, acerca do seu 
entorno, que estas irão se apropriando, simbolicamente, de conhecimentos e significando 
aspectos do patrimônio cultural. Nesse sentido, a leitura, numa visão ampliada, é concebida 
como uma ação que realiza a criança quando atribui sentido, ou compreende/interpreta seu 
entorno, ou até mesmo uma imagem ou uma história lida pelo professor. A leitura de um dado 
texto/contexto está para além do sentido convencionalmente explícito, ou seja, uma leitura 
que “habita margens”. Manguel, (1997, p. 19-20) discorrendo sobre suas experiências de 
leitura, desde a infância, diz que “é o leitor que lê o sentido; é o leitor que confere a um 
objeto, lugar ou acontecimento uma certa legibilidade possível, ou que a reconhece neles 
[...]”. 

A leitura, nesse sentido, é vista de forma ampla, para além do ato de decifrar ou 
decodificar palavras. A criança, mesmo antes de dominar a fala e a escrita é capaz de ler o 
mundo, através da interação com objetos culturais ou com o outro, pelo pensamento 
simbólico e pela atribuição de sentidos.  

Desde a Educação Infantil, a criança necessita envolver-se em práticas que visam, 
dentre outras, a formação do leitor, mesmo antes da alfabetização de fato. O RCNEI continua 
sendo um importante documento oficial consultado por instituições de educação infantil, na 
orientação de propostas e práticas pedagógica/curriculares, bem como pelos cursos de 
formação de professores para esse nível de ensino.   

 
A leitura no RCNEI 

 
A competência linguística da leitura ocorre juntamente com as capacidades de 

comunicação, de expressão e de acesso e interação com o mundo letrado - como ressalta o 
RECNEI. Nesse sentido, a concepção de leitura, como prática social (KLEIMAN, 1993) marcada 
pela atribuição de sentidos e pela compreensão (RANGEL, 2005), numa perspectiva 
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interacionista (SILVA, 1999), onde são consideradas as experiências do leitor e sua capacidade de 
dialogar com um “tecido verbal”, ou, como prática social de interação com signos. 

Recomendando que as atividades de leitura só devam se realizar, quando estas fizerem 
sentido, o Referencial sugere, além da “participação em situações em que os adultos leem 
textos de diferentes gêneros”, a “participação em situações que as crianças leiam, ainda que 
não o façam de maneira convencional” (BRASIL, 1998, p. 140). Nesse sentido, a leitura 
transcende o ato de apenas decodificar, e a criança pode dialogar e colocar-se numa 
significativa posição diante do texto. Chartier (1999, p. 11) ao referir-se ao texto e a distância 
entre “[...] o sentido que lhe é imposto e a interpretação que pode ser feita por seus leitores” 
afirma que [...] “um texto só existe se houver um leitor para lhe dar um significado”. 

Para o RCNEI, a leitura não é apenas a decodificação de palavras ou sentenças. Este 
documento recomenda a criação de situações em que as crianças possam falar, como: “contar o 
que lhe aconteceu em casa, contar histórias, dar um recado, explicar um jogo” etc., para que 
possam, de forma significativa, “desenvolver suas capacidades significativas” (BRASIL, 1998, p. 
121, v. 3). É a partir dessa liberdade de expressão, que as crianças vão desenvolvendo, também, 
sua capacidade de significar e atribuir sentidos às suas ações, ao seu entorno, a acontecimentos, 
etc., ou seja, a realizar leituras. Segundo Teberosky e Colomer (2003, p. 90), é necessário que 
reconheçamos “as possibilidades de leitura das crianças nas leituras não convencionais [...]” 

Considerar a criança sujeito ativo pode representar, para o professor (a), “uma 
transformação substancial na forma de compreender como ela aprende a falar, a ler e a 
escrever” (idem). Essa compreensão pode influenciar as formas de ensino da leitura.  

 
Objetivos, conteúdos e orientações didáticas para o ensino da leitura. 

 
Quanto aos objetivos direcionados para a creche, observamos certo cuidado do documento 

em inserir, de forma sutil e gradativa, práticas que possam favorecer às crianças a capacidade de 
“interessar-se pela leitura de histórias”. Uma observação atenta dos conteúdos propostos para a 
creche, indica o uso outros gêneros textuais, como possibilidade de inserção à práticas de leitura.  

Indica-se a leitura em voz alta, direcionada à criança desde tenra idade. Essa prática, 
além de contribuir com o desenvolvimento de sua competência linguística (Teberosky e 
Colomer, 2003), familiariza a criança com “gestos de leitura” proporcionando a aprendizagem 
de uma “prática discursiva letrada” (RANGEL, 2005, p. 100; 101). As orientações didáticas 
reforçam a ideia de inserção da criança em práticas discursivas, em meio ao processo de 
aprendizagem da fala, desde seu nascimento. Concepções e práticas de leitura, nesse 
documento, demonstram que as crianças da creche podem ser consideradas “leitoras” de 
movimentos faciais, de gestos, de imagens, dentre tantos outros signos.  

Para as crianças da pré-escola, observamos que os objetivos, os conteúdos e as 
orientações didáticas se aproximam de uma concepção de leitura associada a práticas 
alfabetizadoras. Nesses objetivos, observamos a ênfase na comunicação e expressão, na 
escuta da leitura de textos pelo professor, na interação com diferentes gêneros textuais, e no 
manuseio destes, e uma ampliação no nível de complexidade de exploração da leitura. São 
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capacidades cognitivas mais elaboradas - como as de argumentar, de elaborar perguntas, 
oferecer respostas, apresentar habilidades para a escrita e a leitura – que as crianças dessa 
faixa etária devem desenvolver. São nas interações verbais que as crianças podem 
desenvolver e aprender a linguagem, e habilidades de um leitor. A interação verbal, para 
Bakhtin (1988, p. 123), “constitui a realidade fundamental da língua”. 

O bloco de conteúdos, “Práticas de leitura” apresenta uma relação de ações, relacionadas a 
capacidades que a criança deve desenvolver. Ele indica, predominantemente, a participação desta 
em situações de leitura pela escuta, ou pela atuação da própria criança como leitora.   

Nas propostas de conteúdos para a pré-escola, o lugar da criança é de leitora. O próprio 
RCNEI esclarece que “[...] quando a criança consegue inferir o que está escrito em 
determinado texto a partir de indícios fornecidos pelo contexto, diz-se que ela está lendo” 
(BRASIL, 1998, p. 140, v. 3), mesmo em situações em que a leitura é feita “por meio da 
escuta da leitura do professor, ainda que não possa decifrar todas e cada uma das palavras” (p. 
141, v. 3). Assim, para o RCNEI ouvir um texto é lê-lo. 

Dentre as orientações oferecidas pelo documento, sugere-se a criação de situações em 
que a criança descubra o sentido do texto; que seja disponibilizado um acervo de livros e 
outros materiais escritos ou ilustrativos; que sejam organizados momentos de leitura livre; e 
que as crianças possam escolher livros para leitura e individual ou com a família.  

Por fim, para a pré-escola, os objetivos, os conteúdos e as orientações didáticas para o 
ensino da leitura, representam uma maior e mais elaborada exploração da fala, pela criança, e 
uma maior preparação da criança para o domínio de uma leitura, considerada convencional.  

 
Considerações finais 

 
Reconhecemos que as discussões aqui realizadas não se expiram, estas podem abrir 

novas possibilidades de se perceber o tratamento dado à leitura, desde a educação infantil. Foi 
possível um olhar mais atento para o Referencial Curricular Nacional para a Educação 
Infantil. Nesse documento, a leitura, numa visão ampliada, é concebida como uma ação que 
realiza a criança quando atribui sentido, ou compreende/interpreta seu entorno, ou até mesmo 
uma imagem ou uma história lida pelo professor. 

Os processos de aprendizagem da leitura, que a criança realiza, podem estar 
relacionados ao desenvolvimento de suas capacidades de expressão e de comunicação. Nesse 
sentido, consideramos de suma importância que instituições de educação infantil possam tecer 
um olhar mais crítico acerca das práticas de ensino da leitura, com vistas na dinamização de 
processos que irão favorecer a dinamização desse fenômeno, de forma mais significativa. 
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A FORMAÇÃO LEITORA E RE-CRIADORA DE TEXTOS NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL  

Greice Ferreira da Silva1 
 
A grande preocupação da escola e em geral dos professores é formar leitores e 

produtores de textos. Tal preocupação é compreensível desde a Educação Infantil, porque a 
escrita é um instrumento que permite a participação das pessoas na cultura letrada e lhes 
proporciona o acesso não somente às informações que facilitam o seu dia a dia, mas também 
ao conjunto do conhecimento registrado ao longo da história, que pode ser usado por elas para 
melhorar suas vidas em qualquer lugar que estejam (MILLER; MELLO, 2008, p. 4). 

Este trabalho se refere à pesquisa de doutorado que busca discutir o processo de 
apropriação da leitura e da escrita e o uso dos gêneros discursivos na Educação Infantil, uma 
vez que objetiva pensar em práticas de leitura e de escrita nesse momento da escolaridade no 
qual a criança pode estabelecer relações com o escrito, interagir com ele e pensar os diferentes 
modos de seu uso. Objetiva também desenvolver práticas de leitura e de escrita em que as 
crianças, não sendo ainda convencionalmente alfabetizadas, pensem sobre a língua e sobre o 
seu funcionamento de forma dialógica e dinâmica.  

O trabalho de investigação corresponde a uma pesquisa-ação com duração de sete 
meses, compreendidos entre maio e dezembro de 2010. Participaram 20 crianças com idade 
de cinco anos, de uma turma de Infantil II, de uma escola pública municipal de Educação 
Infantil da cidade de Marília – SP, quatro professoras dos sujeitos crianças dos anos anteriores 
à pesquisa e a professora-pesquisadora. Foi realizado um trabalho pedagógico 
intencionalmente organizado com enfoque em três gêneros discursivos: carta, relato de vida e 
notícia de jornal.  

Para a coleta de dados foi utilizado entrevista semi- estruturada com as crianças 
participantes e com as professoras dessas crianças dos anos anteriores a pesquisa. Foram 
entrevistadas as professoras que trabalharam com os sujeitos da pesquisa desde o ingresso 
deles na referida escola, abrangendo assim as professoras das turmas do berçário, maternal I, 
maternal II e Infantil I. A entrevista com as professoras objetivou verificar suas concepções de 
leitura e escrita, suas concepções sobre o ensino da língua, sobre a inserção da criança 
pequena na cultura escrita e sobre o trabalho com os gêneros discursivos na Educação Infantil. 

Foram realizadas entrevistas com os alunos da pesquisa em dois momentos do trabalho 
pedagógico (1º semestre e final do ano letivo) e observações com o objetivo de coletar dados 
que tornem possível acompanhar o processo de desenvolvimento dos alunos como leitores e 
re-criadores de textos. Através dos dados coletados foram elaboradas situações de leitura e de 
escrita que permitisse a interação das crianças com os diferentes gêneros discursivos por meio 
das técnicas Freinet.  

                                                           
1 Doutora em Educação pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, UNESP, Marília, São 
Paulo. E-mail: grebalet@terra.com.br . 
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Os instrumentos de análise foram a análise microgenética e análise do discurso na 
perspectiva enunciativa discursiva de Bakhtin. 

Os resultados da investigação indicaram a reconceitualização do ser leitor e do ser 
criador de textos na Educação Infantil em que a criança atua como sujeito do processo de 
ensino e de aprendizagem de forma interativa e dialógica; que os gêneros discursivos, a forma 
como são apresentados e as mediações estabelecidas no seu ensino contribuem para o 
processo de apropriação e objetivação da leitura e da escrita pelas crianças pequenas, se 
ocorrerem de forma dialógica e dinâmica; Aponta-se também que as relações que as crianças 
estabelecem com os elementos dos gêneros discursivos interferem no processo de formação 
leitora e escritora e com essas condições o trabalho pedagógico orientado pela codificação e 
decodificação de sinais gráficos para o ensino do ato de escrever e do ato de ler pode ser 
descartado.  

A situação apresentada a seguir é denotativa dos resultados apresentados e foi coletada 
numa situação pedagógica denominada de Roda da conversa durante minha prática 
pedagógica como professora de crianças de 5 e 6 anos na Educação Infantil, numa escola 
pública da rede municipal de uma cidade do interior do Estado de São Paulo. A Roda da 
Conversa é realizada diariamente no início do período de aula em que as crianças contam 
algum fato que viram, ouviram ou que vivenciaram e que de alguma forma querem partilhar 
com as demais crianças da turma e com a professora. Nesse momento as crianças também 
expõem suas impressões, seus sentimentos, opinam, sugerem e discutem a programação das 
tarefas a serem realizadas naquele dia na escola propostas pela professora, no caso, por mim 
mesma. É importante ressaltar que nesse trabalho, as falas foram transcritas considerando as 
devidas correções na tentativa de garantir maior inteligibilidade sem, contudo, alterar o seu 
sentido. 

Diariamente as crianças escolhiam uma notícia para compor o jornal da Turma do Sol 
usando como critério o interesse causado no grupo, a novidade, a surpresa, a curiosidade e 
ainda algum fato engraçado da vivência das crianças na escola ou fora dela, mas que era 
trazida para a roda da conversa para o conhecimento de todos. 

Numa tarde, depois de escrever a notícia relatada por C, transmiti a todos oralmente o 
texto a seguir: 

 
PESCARIA DO PAI DE C6 ACABA EM RISADA 
 

O pai de C resolveu ir pescar com os amigos no final de semana 
passado. Quando ele contou que iria pescar para a mãe de C, ela ficou uma 
fera e não gostou nadinha disso. 

No dia da pescaria o pai de C saiu cedinho com os amigos dele e foram 
no rio pescar, mas quando eles chegaram lá começou a chover sem parar. 
Eles esperaram bastante e quando a chuva passou, só um pouquinho, o pai de 
C e os amigos dele saíram do carro correndo para sentar perto do rio, mas o 
pai de C levou um baita tombo e teve que voltar pra casa sem peixe nenhum. 
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Quando chegou em casa, ele contou tudo pra família o que tinha 
acontecido e foi só risada.  

 (Texto criado e lido no dia 23/09/10) 
 
A notícia foi dada por C na roda da conversa, mas no momento de re-criação textual, as 

crianças participaram dando sugestões, opiniões de como deveria ser escrito o texto para ser 
colocado no jornal da Turma do Sol, que cada criança, depois de produzido e editado 
cooperativamente, recebeu um exemplar para ser levado para casa e ser lido com os 
familiares. No dia seguinte, na roda da conversa contaram sobre as impressões dos familiares: 

 
C: Professora, meu pai ficou espantado com o olho arregalado quando eu li 
pra ele a notícia do jornal que eu contei da pescaria dele. 
P: E por que ele ficou espantado C?  
C: A minha mãe disse que ele estava com vergonha de todo mundo saber o 
que tinha acontecido na pescaria dele. Mas ele disse que ficou espantado 
porque ele não sabia que eu já sei ler, porque eu li a notícia toda pra ele e 
aquela da C13 também. 
P: Nossa, mas essa é uma surpresa muito boa, não é C? 
C: É sim pro... agora eu consigo ler qualquer coisa. 

(Situação registrada no dia 10/10/10) 
  
Pela análise da situação apresentada pode-se inferir que a notícia do jornal da turma, 

assim como os relatos de vida do livro da vida e a carta provocaram o desejo de expressão, 
criaram a necessidade de ler e de escrever, porque retratam diretamente o que pensam, vivem, 
sentem e percebem, além dos textos terem sempre um destinatário real, o outro.  

Os gêneros que surgem das técnicas Freinet possibilitam que a criança esteja 
constantemente em contato com a cultura escrita e que participe dela na medida em que 
percebe seu funcionamento por meio das relações que ocorrem de forma dialógica e dinâmica 
tornando-se assim produto e produtor dessa cultura. 

Por se tratar de fatos que foram vividos pelas crianças, os textos lidos e criados são 
carregados de significados e sentidos porque pressupõem por parte dos sujeitos uma 
compreensão ativa e responsiva (BAKHTIN, 1992). É no processo da compreensão ativa que 
ocorre a distinção entre sentido e significado, uma vez que a compreensão ativa é uma forma 
de diálogo que possibilita ao locutor-ouvinte espaços de oposição na contrapalavra, na réplica. 

Diante do exposto, o significado é reiterável e idêntico a cada repetição da palavra e 
funda-se sobre uma convenção, não tendo existência concreta independente. Em 
contrapartida, o sentido (tema) é aberto à multiplicidade, potencialmente infinito, sendo 
determinado não apenas pelas formas linguísticas (as palavras, as formas morfológicas e 
sintáticas, os sons, as entonações) como ocorre na significação, mas também pelos elementos 
extraverbais da cena discursiva (BAKHTIN, 1992). O sentido é o conjunto de todos os 
eventos psicológicos que a palavra desperta em nossa consciência. O significado é 
dicionarizável, mais estável e preciso, é apenas uma das faces do sentido (BAKHTIN, 1992). 
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Por meio da análise das falas de C: “Mas ele disse que ficou espantado porque ele não 
sabia que eu já sei ler, porque eu li a notícia toda pra ele e aquela da C13 também”; e ainda: 
“agora eu consigo ler qualquer coisa”, pode-se inferir que assume pra si o estatuto de leitor, 
ainda que seja um leitor iniciante. Ao dizer que agora consegue ler qualquer coisa, sugere a 
ideia de que agora consegue ler os escritos sociais, que atribui sentido por meio de sinais 
gráficos em situações elaboradas pela cultura humana (ARENA, 2010), que consegue 
compreender a língua escrita numa atitude responsiva e que, portanto, consegue fazer parte de 
forma mais ativa da cultura escrita. 
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EDUCAÇÃO COMO UM TERRITÓRIO DE ENCONTROS 

Gustavo de Almeida Barros1 
 

Nem o corpo pode determinar a mente a pensar, nem 
a mente pode determinar o corpo ao movimento ou 

ao repouso, ou a qualquer outro estado (se é que isso 
existe). 

[...] O fato é que ninguém determinou, até agora, o 
que pode o corpo – exclusivamente pelas leis da 

natureza enquanto considerada apenas 
corporalmente, sem que seja determinada pela mente 

– pode e o que não pode fazer. [...] O corpo, por si 
só, em virtude exclusivamente pelas leis da natureza, 

é capaz de muitas coisas que surpreende a sua 
própria mente. 

Baruch Spinoza 
 
Pensar a educação como território de encontros2 é sair de qualquer possibilidade de 

pensá-la dualmente, seja entre professor/aluno, ensino/aprendizagem, mente/corpo. Como em 
qualquer pensamento dual a hierarquização subjugará um termo ao outro, atribuindo a cada 
um funções, modos, morais, valores que são diferenciados, promovendo assim uma 
hegemonização, pois se pensarmos em termos de ensino/aprendizagem, temos sempre um que 
ensina e outro que aprende, evidenciando assim sua operacionalidade, 

 
é improvável que a professora, quando explica uma operação ou ensina a 
ortografia na escola, esteja transmitindo informações. Ela manda, da 
palavras de ordem. E fornece-se sintaxe às crianças assim como se dá 
ferramentas aos operários, a fim de que produzam enunciados conforme as 
significações dominantes. [...]. A linguagem é um sistema de comando, não 
um meio de informação (DELEUZE, 1992, p. 55-56). 

 
Em outro momento, ao retomar essa prática de uma educação dual/hierárquica, déspota, 

Deleuze e Guattari afirmam que, ao ensinar a professora ensigna, impõe signos, impõe 
coordenadas semióticas que operam por bases duais (1995). Partem de preceitos, causas 
iniciais identitárias, operam por fases, etapas e ciclos no qual os corpos enquadram-se, 
                                                           
1 Mestrando em educação pelo programa de pós-graduação em educação (PPGE) da UFSCar, São Carlos – SP. 
gustavo_abarros@yahoo.com.br 
2 Quando nos referimos em encontro, inclusive no título, estamos no meio de Spinoza, no meio de sua filosofia, 
no qual um encontro é sempre uma mistura de corpos que se dá de forma fortuita. Podendo ou não resultar no 
que o próprio Spinoza chama de afeto. “Por afeto compreendo as afecções do corpo, pelas quais sua potência de 
agir é aumentada ou diminuída, estimulada ou refreada, e, ao mesmo tempo, a ideia dessas afecções” 
(SPINOZA, 2010, p. 163). 
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seguindo um desenvolvimento psicogenético, (se não enquadram dir-se-ão que portam um 
déficit) tendo por finalidade o adulto. O que temos então? 

 
O que temos são várias abordagens pedagógicas e nas ações que lhes servem 
de corolário é uma subalternização de relações em nome de um contrato 
social em que o indivíduo é educado para um lugar definido na sociedade, 
seja o de opressor, seja o de oprimido, reacionário ou revolucionário, 
alienado ou socialmente consciente etc. Ser diferente, nessa perspectiva, dá 
ao indivíduo uma nuance patológica (ABRAMOWICZ, in. 
ABRAMOWICZ, & VANDENBROECK, 2013, p. 10). 

 
Frente a essa forma de pensar e fazer educação, nossa proposta é a de sair da dualidade, 

da hierarquização e das identidades, isto é, abandonar a conjunção OU que operam por 
subjetivações e significados, é preciso escapar “dos deveres, dos saberes constituídos e dos 
poderes dominantes” (DELEUZE, 1992). Para tal, é preciso que habitemos um plano de 
imanência3, é propiciar uma outra experimentação que não submeta-se os padrões da 
linguagem e nem operam pelo pensamento, é o não transcender, é o experimentar pelo corpo, 
um tatear estendendo-se as sensações. 

A educação para nós, não se dará como um processo contínuo de um desenvolvimento 
ou algo parecido, seja para formação do cidadão ou aquisição de conhecimento, que operaria 
em duas esfera, das instituições de ensino, a formal ou sistêmica, e ou, da chamada informal 
não sistêmica, que ocorre na sociedade em geral. 

Tal educação, é sempre um plano de imanência, um território de encontros, uma 
educação de superfície, que opera sempre na conjunções E, é sempre uma coisa E outra, um 
paradoxo, nunca uma exclusão (uma coisa OU outra), portanto, neste território nada está 
dado, ele se comporá de corpos heterogêneos, que se encontraram fortuitamente entre si, em 
um fluxo contínuo, não dá para prever um encontro que nunca se deu, muito menos forçá-lo. 

Uma vez que nesse território nada está dado e por ele não operar nas subjetivações e 
significações, não podemos afirmar que ele remete-se a um sujeito, a um objeto, pode ser que 
ambos se constituam neste território, mas são apenas vestígios que resultaram dos encontros 
entre os corpos que se deram nesse território, nunca uma entidade superior, um ser em si, ou 
uma causa de alguma coisa, seja ela inicial ou final, até mesmo uma essência. 

Esse encontro, é antes de qualquer coisa um acontecimento, isto é, quando dois corpos 
se encontram, eles coexistem em si, como nos demonstra os estoicos. “Quando o fogo 
esquenta o ferro em brasa, por exemplo, não se deve dizer que o fogo deu ao ferro uma nova 
qualidade, mas que o fogo penetrou no ferro para coexistir com ele em todas as suas partes” 

                                                           
3 Quando falamos em plano de imanência nos referimos a um território no qual os encontros se dão, não um 
encontro entre sujeitos, e ou, sujeitos e objetos, mas sim corpos. Como podemos ver em Deleuze. “A imanência 
não se reporta a um Algo como unidade superior a todas as coisas, nem a um Sujeito como ato que opera a 
síntese das coisas: é quando a imanência não é mais imanência a nenhuma outra coisa que não seja ela mesma 
que se pode falar de um plano de imanência” (2002, p. 12) 
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(BRÉHIER, 2012, p. 32). Restando-nos uma diferenciação, ao corpo e um atributo, o que se 
pode dizer. Exemplo. 

Quando a navalha corta a carne o primeiro corpo produz sobre o segundo não uma 
propriedade nova, mas um atributo novo, o do ser cortado (BRÈHIER, 2012. p. 33). 

E quando esse encontro se dá pela primeira vez, não se sabe o que resultará dele, mas 
quando efetua-se, sempre resultará uma diferenciação, é só pensar no agenciamento que 
possibilitou o feudalismo.  

 
Considerar-se-ão as misturas de corpos que definem a feudalidade: o corpo 
da terra e o corpo social, os corpos do suzerano, do vassalo e do servo, o 
corpo do cavaleiro e o do cavalo, as novas relações que que estabelecem 
com o estribo, as armas e as ferramentas que asseguram as simbioses de 
corpos. – tudo agenciamento maquínico. Mas também os enunciados, as 
expressões, o regime jurídico dos brasões, o conjunto das transformações 
incorpóreas, principalmente os juramentos com suas variáveis, o juramento 
de obediência, mas igualmente o juramento amoroso, etc: é o agenciamento 
coletivo de enunciação (DELEUZE, 1995, p. 30) 

 
A educação como um território opera sempre pelo agenciamento maquínico, sempre na 

mistura de corpos, uma educação no e pelo corpo, uma educação de gestos, como na arte. 
“Fazer arte é privar um gesto de sua repercussão no organismo” (ARTAUD, 1996, p. 91) e 
que escape sempre dos enunciados, pois eles aprisionam a vida, cortam o fluxo e o devir, são 
sempre palavras de ordem que remetem as significações dominantes. 

Buscamos uma educação, um território para as relações entre corpos, para as relações de 
força presentes nos corpos e para o que elas resultam, mesmo que se dê uma subjetivação, 
mas como Deleuze nos fala. 

 
Pode-se com efeito falar de processo de subjetivação quando se considere as 
diversas maneiras pelas quais os indivíduos ou as coletividades se 
constituem como sujeitos: tais processos só valem na medida em que, 
quando acontecem, escapam tanto dos saberes constituídos como aos 
poderes dominantes. Mesmo se na sequência eles engendram novos poderes 
ou tornam a integrar novos saberes. Mas naquele preciso momento eles têm 
efetivamente uma espontaneidade rebelde. Não há aí nenhum retorno ao 
“sujeito” (1992 p.217-218). 

 
O que não se deve deixar é que se colem no corpo significado e significações, pois elas 

determinam a vida e estratifica este território, é importante “tratar o sujeito a pão e água para 
não perdermos o devir”4. Uma vez que a educação como território de encontros opera por 

                                                           
4 Fala do prof. dr. Antônio dos Santos Andrade , disciplina produção de subjetividade e educação, 2007 – 
FFCLRP / USP – Departamento de Psicologia. 
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uma realidade, como diria Simondon, metaestável, isto é, uma realidade que não se apresenta 
de forma estável, pois o estável “É” alguma coisa, possui uma identidade, um sujeito, uma 
sentença, um enunciado, é sempre uma exclusão. 

A realidade metaestável é sempre conexões, é uma coisa E outra... e se cairmos no 
enunciado é só estar com/em Raul, “Eu quero dizer/O oposto do que eu disse antes”5. Pois a 
metaestabilidade por não ser estável, não assegura nenhuma estrutura, é sempre mudança, um 
fluxo que nunca encerra, é sempre uma duração, uma fratura no tempo é o intempestivo não 
cabendo ao corpo um ser, uma totalidade e uma finalidade. 

E sobre nosso esforço por uma educação como território é porque a julgamos boa, mas, 
“não é por julgarmos uma coisa boa que nos esforçamos por ela, que a queremos, que a 
apetecemos, que a desejamos, mas, ao contrário, é por nos esforçarmos por ela, por querê-la, 
por deseja-la, por apetece-la, por desejá-la, que a julgamos boa (SPINOZA, 2010, p. 177). 
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FRONTEIRAS E MARGENS DA LITERATURA 

Gustavo Moura Bragança1 
 
Uma questão inicial: onde começa e onde termina uma autoria? Ou até onde se inscreve 

a presença do autor? E, afinal, o que faz d’um escrito uma obra? Quais fronteiras 
delimitariam uma obra? Enquanto nos interessamos por aquilo que determinado escritor 
escreveu privadamente, entre papéis de trabalho ou pessoais (diários ou cartas, sem fins 
literários explícitos ou mesmo qualquer intenção evidente de circulação pública), e, 
porventura, dispomo-nos a publicar tais papéis, induzindo-os a se tornarem parte da obra; 
diante, então, desta aparente ousadia a ameaçar uma invasão de privacidade, devemos nos 
perguntar ainda: até onde vai uma obra e uma autoria? Devemos no perguntar ainda? Talvez 
a questão pareça envelhecida. Já se declarou a morte do autor e muito se questionou o 
conceito de “obra” em sua coerência e integridade. Entretanto, não seria absurdo afirmar que 
são ainda obras e autores que conduzem os passos da crítica e do mercado literário. De todo 
modo, estas são questões iniciais e não o ponto de chegada deste breve estudo. 

Das fronteiras devemos seguir às margens. Mas partiremos ainda dos limitesa obra de 
autor: Fernando Pessoa. À iminência da explosão de inéditos, pouco depois de a obra de 
Pessoa cair domínio público, o pesquisador João Dionísio pôs em questão quais seriam os 
limites da obra pessoana2. Ciente de que os pesquisadores (de um acervo de quase trinta mil 
documentos) perscrutavam incansavelmente manuscritos e datiloscritos, trazendo à tona 
inúmeros inéditos e provocando constantes revisões daquela obra, Dionísio procura 
estabelecer rigor metodológico para compreensão da obra. Correndo o risco de ou assumindo 
algum conservadorismo, Dionísio não pretende, entretanto, barrar a publicação dos escritos 
extraídos do Espólio ao eventualmente desqualificá-los de sua condição de obra; busca, sim, 
estabelecer uma distinção rigorosa entre uma produção “literária” e uma produção autêntica 
de relevância, mas apenas enquanto arquivo – que poderá expor algo da vida do escritor 
diante de sua obra ou até mesmo afetar a leitura desta obra. O receio de Dionísio é evidente: 
se todo autógrafo for obra, então esta será o infinito de trinta mil documentos e mais qualquer 
objeto tocado pelas letras do autor. 

Entre os escritos pessoanos postos sob suspeita, encontramos aqueles produzidos à 
margem de livros que pertenceriam à biblioteca pessoal de Fernando Pessoa. Coleção que 
contém, entre as páginas dos livros, marcas da passagem do escritor enquanto leitor: a 
chamada marginalia de Fernando Pessoa registra notas, esboços, intervenções sobre texto 
tipográfico, elementos vários que apontam pontes entre as leituras do autor e sua criação 
literária. O pesquisador Patrício Ferrari defende que este, antes de ser escritor, teria sido um 
leitor e, mais especificamente, um leitor com caneta em mãos; concluindo, assim, que ignorar 

                                                           
1 Bolsista PRODOC/CAPES – Programa de Mestrado em Letras – UFSJ. 
2 Refiro-me ao artigo “Integridade e Genuidade”, publicado na coletânea A Arca de Pessoa (DIX; PIZARRO, 
2007). 
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os escritos de Pessoa registrados entre as folhas dos volumes conservados “significaria 
negligenciar uma duradoura relação que tanto provocou quanto gerou literatura” 3. Por esta 
perspectiva, somos induzidos a assumir que, para se ler Pessoa enquanto escritor-leitor e 
leitor-escritor, ou, para se ler sua obra em sua (virtual) integridade, seria preciso ler tudo o que 
o autor inscreveu em seus livros e, afinal, onde mais encontrarmos palavras por ele inscritas 
em suporte durável. Reencontramos, portanto, a cena que inquietaria João Dionísio. 

Mas talvez possamos pensar noutra “marginalia” para fugir ao impasse, ainda que não 
propriamente uma em sentido estrito. Por entre manuscritos e datiloscritos do memorialista 
Pedro Nava, deparamo-nos com escritos à margem dos originais: rastros de sua revisão dos 
datiloscritos dos volumes de suas memórias. Entre os papéis, além de adendos, cortes e 
correções ao texto da máquina, entrevemos, nos documentos salvaguardados4, a presença de 
elementos divergentes ao processo efetivo de escritura e de revisão; rastros da vida do autor 
(sobretudo, anotações íntimas), mas também elementos suplementares à obra (ainda que 
nunca tenham sido trazidos à tona nos livros publicados), como mapas, fotografias, estudos de 
neologismos, caricaturas, etc. A peculiaridade maior desta “marginalia” é a suspeita, nela 
inscrita, de que o autor sabia que aquilo que ali deliberadamente inscrevia seria lido, um dia, 
por algum pesquisador de arquivos, ou, talvez, por um futuro memorialista. Especulemos: 
seus papéis privados previam-se, desde o início, públicos e publicáveis5. Nava esperava o 
olhar de um leitor curioso, quiçá de um arquivista ou do futuro memorialista. Nesse momento, 
o arquivo deixa os bastidores e nos mostra face pública: o documento privado torna-se tão 
publicável quanto a obra efetivamente publicada. Talvez seja o caso, então, de se recusar as 
fronteiras rígidas entre obra e vida e assumir positivamente margens e atravessamentos. 
Reconhecer, assim, o não lugar ou o entrelugar da literatura nessas margens moventes e, 
portanto, não demarcada em território. Sugerir a margem como emblema da literatura (desde 
uma perspectiva contemporânea de literatura), na constante provocação de suas possibilidades 
e na ausência de “nação”. Assim, traremos à baila outras cenas; reconhecendo, por exemplo, 
as memórias de Nava sempre irrequietas às margens do romance, da autobiografia ou da 
história; ou Pessoa exposto, entre papéis póstumos, para além do Poeta consagrado 

                                                           
3 “[...] from his Durban days onwards, Fernando Pessoa’s writing life evolved within such a practice; for before 
the writer he came to be, Pessoa was, first and foremost, a reader — a reader with pen in hand. Just consider the 
heterogeneous lists he made, including books to be bought and sold, or taken along on the train, and it becomes 
clear that to think of this author outside the context of his personal library would mean to neglect a longstanding 
connection that both provoked and generated literature. ‘Though I have been a reader voracious and ardent, yet I 
remember no book that I have read, so far were my reading states of my own mind, dreams of my own, nay, 
provocations of dreams’.” (FERRARI, 2011) 
4 O acervo se encontra no Arquivo-Museu de Literatura Brasileira (Fundação Casa de Rui Barbosa). 
5 Um exemplo: entre as páginas de um de seus datiloscritos, encontramos a reprodução de uma “cola” dos 
tempos de escola – um papel muito bem dobrado, tomado por letras miúdas e a afirmação anotada de que não 
seriam aquelas letras tão miúdas quanto as que o jovem Nava teria sido capaz de fazer. Se não for para um mero 
deleite pessoal, então, somente poderemos compreender a disposição daquele papelote como isca para algum 
leitor outro – e suspeitamos, pelo cuidado envolvido no artifício, que não se trataria de mera brincadeira para 
com um revisor íntimo ou distante. 
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(canonizado nos três heterônimos), a escorrer entre poesia, prosa, filosofia, política, 
esoterismo, retórica e outras faces, sem assumir uma como a verdadeira (nem a do ortônimo). 

Das fronteiras às margens. A começar pelas margens do livro – às bordas do texto, à 
beira da literatura. A cena de partida foi a da marginalia pessoana; acompanhada por aquela 
de uma “página do lado” (Flora Süssekind), para se referir aos originais de Nava, repartidos, a 
cada folha, entre página de escrita e outra deixada em vazio para a “invasão” de textos e 
imagens. Uma terceira cena se insinua através de uma crítica literária que se compõe como se 
pertencesse à marginalia de uma biblioteca pessoal ou à pesquisa de um memorialista entre 
documentos, tendo, aqui, como referência o estilo de crítica do alemão W.G. Sebald a 
entrelaçar obra e vida6. Modelo que, de certo modo, expande-se para sua escrita ficcional, 
sobretudo nas obras em que se aproxima da ensaística, com destaque para Os Anéis de 
Saturno; de onde podemos apontar uma quarta cena dessa marginalidade literária entre obras 
que se põem às margens da literatura, esgarçando as fronteiras (instáveis) do campo literário e 
do suporte-livro, como as quatro longas prosas do mesmo Sebald e a obra em jogo de 
Valêncio Xavier. Eis, então, a última cena desta breve escrita: uma obra cuja escrita se 
compõe com as palavras de outros e não apenas palavras, como também, imagens, extraídas 
de outros corpos textuais, outros tempos, outras vidas, desmembrando a noção estática de 
Obra e esvaziando a figura do Autor. Entretanto, esta escrita de “fotomontagem” pode conter 
a presença da vida e do corpo de um autor – que será, no entanto, não mais uma origem e um 
proprietário da obra, mas mediador. Tenho em mente Nava, Sebald, Xavier, mas, antes, vejo-
me a recordar Mário de Andrade ao assumir-se rapsodo em seu Macunaíma – e, assim, 
reconhecer a marginalidade que persigo como algo próximo daquela ausência de caráter do 
herói; compreendendo, então, a literatura por esta ausência de propriedade, ausência de 
território, de fronteiras: aventura da linguagem que ultrapassa reinos de obra e autor, sem 
apagar, entretanto, a vida e o corpo daqueles que escrevem e daqueles que lêem, mas 
reconhecendo-os como corpos de inscrição do rastro das letras nômades à procura da 
literatura, que escapa e se disfarça, assumindo faces múltiplas, como as de Fernando Pessoa. 
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A PRÁTICA DA ESCRITA NA FORMAÇÃO INICIAL1 

Hayla Emanuelle Torrezan 2 
Laura Noemi Chaluh3 

Introdução  
 
Este trabalho socializa resultados parciais produzidos a partir de uma pesquisa, em 

andamento, que objetiva sistematizar e analisar a produção científica sobre a prática de escrita 
na formação inicial. Socializamos levantamento e análise dos artigos localizados nos anais do 
Congresso Internacional de Pesquisa (Auto)Biográfica (CIPA), nas edições de 2006 (Eixo V e 
Eixo VI) , 2010 (Eixo III) e 2012 (Eixo V). Como critério de seleção, foram observados os 
títulos que tinham como palavras-chave: escrita (41 registros), narrativa (106 registros) e 
formação inicial (09 registros). Ao todo foram encontrados 640 trabalhos: 156 tratavam da 
prática da escrita, e destes, somente 22 referiam-se às práticas de escrita promovidas no 
contexto da formação inicial de professores. Destes 22 artigos, 09 socializam pesquisas sobre 
práticas instituídas no contexto da formação inicial de professores e 13 socializam práticas 
instituídas pelos próprios autores no contexto de formação. Dos 13 artigos, socializamos aqui 
apenas aqueles que tratam das práticas instituídas em Cursos de Pedagogia. 

 
Das análises 

 
Oliveira (2012) investiga as narrativas de licenciandos em Pedagogia e professores dos 

primeiros anos do Ensino Fundamental em início de carreira, produzidas no contexto de um 
Curso de Extensão Universitária. Futuros professores foram instigados a narrar suas 
atividades de ensino planejadas e desenvolvidas em experiências vividas no estágio. Após a 
produção individual, as narrativas eram socializadas e discutidas no grupo, oportunizando 
reflexões e problematizações sobre o tema em estudo. Segundo a autora, esse processo 
formativo exige uma intencionalidade e supervisão para que se torne efetivo.  

Ibiapina (2006) relata uma experiência que instituiu no Curso de Pedagogia da 
Universidade Federal do Piauí, junto as Disciplinas de Prática Pedagógica na Escola, da qual 
participavam também professoras em exercício. Percebe-se a potencialidade das narrativas de 
histórias de vida produzidas pelas alunas que já possuem experiência profissional. A escuta 
dessas histórias pelas companheiras sem experiência profissional, permitiu: uma aproximação 
da prática pedagógica; adquirir novos conhecimentos; antecipar dilemas próprios da profissão 
docente; ampliar a possibilidade de transformação das práticas docentes das professoras já em 
exercício.  

                                                           
1Trabalho vinculado à pesquisa “A prática da escrita na formação inicial”, que recebe auxílio financeiro da 
FAPESP. 
2 Graduanda de Licenciatura Plena em Pedagogia, UNESP, Rio Claro/SP. hayla_emanuelle@hotmail.com 
3 Professora Doutora, UNESP, Rio Claro/SP. lchaluh@rc.unesp.br 
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Ramos (2006) socializa trabalho desenvolvido na disciplina Ludologia, junto a um 
grupo de alunas de um Curso Normal Superior da UNIME que compartilharam suas 
experiências pessoais (especialmente da infância) e profissionais, juntamente com a 
professora-autora do artigo, a partir das narrativas de vida (orais e escritas). O trabalho com as 
memórias de infância objetivou promover o conhecimento e análise de como se constituíram 
as identidades lúdicas dos alunos, visando encontrar pistas que ajudassem a responder a 
seguinte inquietação: como formar um educador preparado para implementar, acolher e 
manter as atividades lúdicas em seu cotidiano pedagógico? As narrativas permitiram 
estabelecer relações entre as experiências escolares e a formação da identidade do professor e, 
favoreceram a constituição de uma memória pessoal e coletiva, inserindo o indivíduo na 
história e ainda permitindo-lhe, compreender e atuar sobre ela.  

Goldberg, Olinda e Bezerra (2012) socializam uma experiência vivida com estudantes 
do Curso de Pedagogia na disciplina de Arte-Educação (Faculdade de Educação) e no Curso 
de Licenciatura em Teatro na disciplina de Fundamentos da Arte na Educação: Metodologias 
e Tendências (Instituto de Cultura e Arte), realizadas na Universidade Federal do Ceará. O 
objetivo foi estudar o histórico do ensino de arte no Brasil tendo como ponto de partida as 
narrativas de vida de cada estudante das disciplinas, procurando dar conta da presença da arte 
em suas vidas. Primeiramente os alunos elaboraram um inventário individual de suas vidas, 
focando nas experiências formativas em arte. Posteriormente, foram convidados a 
compartilhá-lo com o grupo oralmente. Finalmente, produziram uma síntese reflexiva sobre 
as narrativas apresentadas, interpretando-as e fazendo uma análise crítica das vivências que 
foram compartilhadas, organizando as informações e traçando um paralelo entre os escritos. 

Santos (2006) investiga os caminhos percorridos por alunos do Curso de Pedagogia da 
Faculdade de Filosofia Santa Dorotéia, Nova Friburgo (RJ), na constituição de suas 
identidades profissionais através da prática da escrita de memorias, produzidos na disciplina 
Prática de Ensino. Procurou-se conhecer de que forma os alunos percebiam, em sua escolha 
profissional, influências de professores que foram parte de suas trajetórias escolares. Partiu-se 
do princípio que ao retratar sua história, o aluno percebe as múltiplas redes, contextos e 
espaços que vão construindo sua identidade profissional. Os alunos conseguiram reavaliar 
situações vividas, ressignificaram lembranças, entusiasmaram-se em contar suas vivências e 
reconheceram o sentido da proposta para seu crescimento pessoal e profissional.   

Erbs e Abrahão (2012) relatam a análise feita a partir de memoriais de formação 
construídos por alunos do 1º semestre do curso de Pedagogia da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul, na disciplina de Contextos Educacionais: Pesquisa e Prática, 
ministrada pela segunda autora deste trabalho. Nesse memorial, os alunos registraram as 
experiências que integram a sua trajetória até chegarem à universidade, revelando suas 
expectativas futuras como professores. Para auxiliar na elaboração dos memoriais, a docente 
responsável pela disciplina e sua orientada de pós-doutoramento (primeira autora deste artigo) 
expõem exemplos, descrevem o processo de escrever um memorial, trazem convidados que 
passaram por esta experiência. 
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Pierro (2010) trata das vivências oportunizadas em um estágio realizado no Museu de 
Arte Contemporânea de Niterói (Mac/Niterói) por alunos da Faculdade de Formação de 
Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FFP/UERJ). O objetivo foi refletir 
a formação docente a partir da escrita dos alunos, registrada em diários, acerca das vivências e 
aprendizagens que emergiram dos saberes guardados na memória. Os graduandos também 
produziram registros e relatórios que documentavam as aprendizagens mais significativas, 
além de registros textuais e de imagens que fizeram parte do acervo de memória e cultura dos 
alunos do curso de Pedagogia da FFP/UERJ, construindo, o que os autores chamaram de 
relicário de si: urna, cofre, caixa, etc., lugar para guardar relíquias e coisas de valor (material 
ou afetivo). Assim, foram valorizadas histórias de vida e formação, conhecimentos e práticas 
sociais e culturais e que permitiram emergir a história da identidade profissional do sujeito em 
formação.  

Chaluh (2012) socializa uma prática de escrita instituída no projeto de extensão que 
coordena e do qual participam alunos do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia da 
UNESP (Rio Claro). Trata-se da prática da escrita sobre a forma de gênero carta, esta que 
segundo a autora, traz um ar confidencial, de cercania, de cotidianidade e de amizade, 
possibilitando dar continuidade ao diálogo íntimo, sincero e envolvido que se mostra existente 
dentro do referido contexto. Essas cartas eram socializadas através do e-mail, sendo que o 
foco não era respondê-las, mas sim ver o que acontecia com cada um dos integrantes do grupo 
estando com o outro, revelando-se como importante instância para dizer ao outro.  

 
Considerações 

 
Este trabalho mostra a necessidade de compreender a dimensão formativa da prática da 

escrita. A quantidade de trabalhos levantados sinaliza que ainda há muito que se explorar em 
relação à temática em questão.  

Consideramos que a prática da escrita potencializa a reflexão dos futuros professores na 
busca por compreender os sentidos da docência, contribui para a construção da identidade 
pessoal e profissional e para a emancipação docente. O trabalho com as escritas pode alcançar 
uma proporção ainda maior quando estas produções individuais são confrontadas no diálogo 
com o outro, pois acreditamos que este encontro é o principal propulsor de mudanças e 
criação de novos sentidos e significados para a profissão.  
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MARGENS DESLOCADAS EM AULAS DE BIOLOGIA: DO SISTEMA 
REPRODUTOR A SEXUALIDADE... 

Helane Súzia Silva dos Santos1 – IFPA 
Maria dos Remédios de Brito2 – UFPA 

 
Platô 1: Margens Introdutórias 

 
O desejo faz correr, flui e corta. 

Deleuze & Guatarri 
 
Homens, mulheres, meninos e meninas, gays, travestis, os n’sexos... transitam pela 

escola expressando seus desejos de diversos modos. Palavras, olhares, gestos, cabelos, 
maquiagens, roupas... A sexualidade pulsa... Está viva! Apesar dos esforços para ocultá-la, ela 
escapa e se impõe, ultrapassando o sentido das palavras padronizadas dos professores e suas 
exíguas tentativas de negligenciar o tema. 

Falar de sexualidade na escola é legitimar a lógica do pensamento dogmático e a cultura 
heteronormativa, é ignorar a potência dos corpos desejantes, os quais interagem neste espaço 
e fora dele. Tal afirmativa é evidenciada nos documentos oficiais que direcionam a construção 
das atividades curriculares da educação básica, como os Parâmetros Curriculares Nacionais. 
Este documento apresenta como um de seus temas transversais a Orientação Sexual, que 
enfatiza uma educação sexual destinada principalmente à prevenção das Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DST’S) e a gravidez precoce. Assim, existe uma tendência de 
reduzir a sexualidade à anatomia e fisiologia dos órgãos genitais e à reprodução, ou seja, a 
explicações biológicas, como enfatiza Andrade (2004).  

Neste texto discutiremos a necessidade de fomentar o debate sobre sexualidade na 
escola a partir da experiência em aulas de biologia, em que margens foram deslocadas do 
sistema reprodutor à sexualidade, permitindo que os alunos manifestassem como sentem e 
podem expressar o tema através da escrita. 

 
Platô -2: Ensino de Biologia: Do sistema reprodutor à sexualidade 

 
A escola como fenômeno social fabrica identidades, modos de ser, de viver. A escola 

em perfeito acordo com a lógica da adequação, da regra, da lei, aceita a questão da 
sexualidade porque ela precisa ser vigiada. O corpo precisa ser vigiado, controlado, 
disciplinado. É justamente a adequação, o limite de manejo com o corpo e com a sexualidade 
que desafiam a escola, pois ela não suporta o uso das singularidades.  
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A escola trabalha com os universais, com os padrões formais. Quando os professores de 
biologia tomam o programa curricular sobre a temática da sexualidade, tendem a gerenciar o 
tema, limitando-o ao sistema reprodutor, seja masculino ou feminino. Desta forma, 
contribuem para gerar nos alunos ideias limitadas sobre a temática, como este fragmento do 
texto de um aluno do primeiro ano do ensino médio: 

 
A sexualidade se inicia normalmente na puberdade ou adolescência, que 
deve ocorrer por volta dos doze anos de idade, quando meninos e meninas 
começam a saber mais sobre o sexo... A partir das aulas de biologia comecei 
a conhecer o meu corpo, meus órgãos genitais e como evitar as doenças 
sexualmente transmissíveis e a gravidez não desejada...  

 
Tais ideias foram encontradas na maioria dos textos dos alunos. Mas, a temática da 

sexualidade poderia ser vista e estudada em outras perspectivas. O que leva o professor de 
biologia a estabelecer geralmente o foco de análise apenas sobre o sistema reprodutor? Será 
uma maneira de colocar o tema em termos de generalidade, de identidade, especificando o 
organismo e como ele funciona em seu padrão de normalidade?  

O estudo sobre o sistema reprodutor deve ser comentado, porém, no corpo percorre 
outros desejos para além da mera reprodução vital. O que o professor de biologia poderia 
pensar e fazer em suas aulas? Outros fragmentos retirados das produções textuais dos alunos 
sugerem deslocamentos de como pensar a sexualidade para outras vias, além da biologia. 

 
A sexualidade é a busca do prazer, ou seja, a descoberta das sensações 
proporcionadas pelo contato ou toque, pela atração por outras pessoas (do 
mesmo sexo ou sexos opostos) pela intenção de obter prazer pela satisfação 
dos desejos do corpo... (Aluno do 2º. Ano) 

 
A sexualidade, para além da reprodução humana, é um exercício do corpo, gera modos 

de usar a subjetividade sexual e corporal. A escola tende a trabalhar o tema destacando os 
riscos e as ameaças no uso do corpo e do sexo, além da preocupação com a gravidez, com a 
AIDS e DST’s. Deste modo aproxima a sexualidade sempre de componentes de proibição e 
castração. A escola insiste na preservação de uma prática que, pode ser interessante, porém 
oprime, reforça padrões de normalidade, reafirma a visão binária, além de manter a temática 
no campo da medicalização, assim como no campo do medo e da naturalização da 
heterossexualidade.  

O sexo, que é um tema do discurso científico, é uma questão que passa pelo discurso da 
normalidade. Ou seja, se nasce masculino ou feminino. Porém, ainda bem, que a 
essencialidade do sexo foi posto em debate por Simone de Beauvoir, em sua obra O segundo 
sexo, a autora afirma que ninguém nasce mulher, mas se torna mulher (1980). Foucault 
também pontua em sua obra A história da Sexualidade (1988), que até o sexo, assim como a 
sexualidade, foi uma produção do discurso. A sexualidade, o sexo, para Foucault, são 
produções históricas. Como a escola lida com tal questão?  
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A escola é um espaço de conhecimento e não na produção da ignorância, no entanto, 
parece circular em tal espaço um suposto conhecimento que só reforça um discurso normativo 
e disciplinar. Outros modos de vida e de subjetividades são marginalizados e estigmatizados. 
Como seria possível circular outros modos de usos do corpo e do sexo na escola?  

 
Platô 3: A escola é povoada por corpos desejantes... 

 
A questão quase Espinosiana: O que pode um corpo? Quem poderia responder tal 

pergunta? Só a escola poderia ser capaz de ousar tal controle. O que pode um corpo no uso de 
sua sexualidade? Tanta vigilância do sexo, da sexualidade... Não estamos falando de um 
corpo enlouquecido, superexcitado por intensificações incomensuráveis. Estamos falando de 
um corpo que sabe fazer uso de sua sexualidade, que tem certa sabedoria do seu corpo e dos 
seus desejos. Deleuze (2006), sempre chama atenção para o corpo não virar um farrapo, um 
corpo descontrolado pelo uso dos desejos.  

Toda a preocupação que movimenta o texto é pensar como a escola pretende reforçar 
identidades. Essas identidades são postas e reforçadas em aulas, por esquemas curriculares, 
por programas de disciplinas, por comportamentos e hábitos do espaço escolar. Mas, alguns 
alunos concebem a sexualidade para além do ato sexual, construída a partir da influência 
cultural e religiosa, como neste outro fragmento:  

 
A sexualidade de uma pessoa é a sua preferência, ela pode ser o que ela 
quiser, mesmo que seja atacada pela religião, caso ela não se encaixe no 
modo normal como quer a sociedade... todas as pessoas tem direito de 
escolher ser heterossexual, homossexual, bissexual... sem ninguém ou 
religião discriminar a opção sexual... mesmo que a sexualidade explícita 
ainda é considerada como uma ameaça aos valores sociais e religiosos... 
(Aluno do 3º. Ano) 

 
Deleuze faz uma resenha do livro (L’après-Mai dês faunes, 1974), e sugere uma leitura 

daquilo que se chama atualmente de teoria Queer. Afirma que o livro de Hocquenhem não 
trata de uma evolução nem de revolução, mas de volições. No transcorrer do texto há um 
desligamento da ideia de volições como vontade de um sujeito, ou de um inconsciente 
psicanalítico, destacando uma espécie de lances de um devir-sexual.  

Contudo, a questão é: A presença deste debate na escola, escapando o modelo da 
heterossexualidade e da localização e seus modos, poderia levar a cabo uma micropolítica do 
desejo, bem como mostraria um conjunto revelador das forças que atuam na escola e como 
tais forças submetem a sexualidade.  

  
Platô 4: O que pode a escola? 

 
O tema sexualidade é oportuno e relevante para a escola, que promove uma batalha para 

o seu controle. A batalha parece sempre perdida, pois de uma aula sobre o sistema reprodutor 
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ocorreu um deslocamento, uma margem... corpos voadores, subjetividades em movimentos... 
E a escola deseja manter no controle o incontrolável.  

A escola seria capaz de forjar um debate aberto, plural, promover sensibilidades, ensejar 
atitudes não formais e, sobretudo, desestabilizar doutrinas e padrões vigentes? Ela seria capaz 
de desestabilizar ideias sobre o que seria masculinidade, feminilidade, sexualidades gays, 
lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais, ou os n’sexos? Uma aposta seria necessária para 
outras vias possíveis... Pois, o mundo, a vida, não tem um padrão. 

Este trabalho mostrou que, mesmo sendo as aulas de Biologia geralmente delineadas 
pela ideia de sexualidade ligada aos sistemas reprodutores, às regulações hormonais do corpo 
e à prevenção das DST’s/AIDS e gravidez precoce, é possível que outros modos sejam 
pensados e vividos.  

Pois, os alunos puderam romper com uma proposta tradicional, pautada apenas na 
descrição da anatomia e fisiologia dos sistemas reprodutivos, movimentando a abordagem 
para além da ação descritiva e introduzindo o debate sobre a sexualidade e sua diferença. 
Então, o currículo escolar pode sofrer fissuras, da mesma forma que as aulas sofrem 
movimentos e tensões criativas, mostrando possibilidades para outros deslocamentos, 
convidando escola e professor a manejarem seus modos de ensino por outras vias.  
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ESCOVANDO A HISTÓRIA A CONTRA PÊLO” PARA TECER LEITURAS 
“SEM MARGENS” DAS EXPERIÊNCIAS NO ENSINO MÉDIO 

Helder Januário da Silva Gomes1 
Larissa Ferreira Rodrigues2 

 
A história da humanidade, geralmente, é contada por abordagens que representam as 

grandes vitórias: história de reis, de presidentes e tantos outros “grandes nomes”, “grandes 
homens” que comandavam e governavam povos e nações, ocasionando leituras muitas vezes 
excludentes, marcando a educação com silenciamentos e com experiências empobrecedoras. 
Acreditamos, assim como Walter Benjamin, que rememorar, narrar as experiências no 
“tempo-de-agora” nos levam a rejeitar as injustiças do passado, a reparar o abandono e a 
desolação de vários indivíduos, tanto na história da humanidade, quanto na história da 
educação. É necessário uma leitura “sem margens” das experiências do Ensino Médio. 

O livro de Michael Löwy (2005), intitulado: “Walter Benjamin: aviso de incêndio. Uma 
leitura das teses “sobre o conceito de história””, é tomado como referência por realizar uma 
leitura das teses de Benjamin, ajudando a problematizar o contorno das experiências na 
educação. 

 
Uma leitura das teses (I a VI) de Walter Benjamin para tecer leituras sem margens das 
experiências no Ensino Médio 

 
A sociedade moderna, estruturada pelo modo de produção capitalista, trouxe 

implicações sérias para a vida das pessoas. Fomos submetidos a processos de individualização 
de referências, a modelização de papéis e a constituição de subjetividades conformadas com a 
exploração, com o apagamento de culturas, valores, conhecimentos e sonhos. O conhecimento 
e as experiências nas escolas têm sido vislumbrados e instituídos de forma homogênea, 
padronizada e fragmentada, ocultando outras possibilidades, outros saberes e fazeres, trazendo 
um esvaziamento para a formação continuada de professores e para suas práticas curriculares.  

Baseado em uma “crítica moderna à modernidade (capitalista/industrial), inspirada em 
referências culturais e históricas pré-capitalista” (LÖWY, 2005. p.39), o pensamento de 
Benjamin contribui para colocar em análise a história sobre o ponto de vista dos “vencidos”. 

 
[...] não só a história das classes oprimidas, mas também as das mulheres – a 
metade da humanidade -, dos judeus, dos ciganos, dos índios das Américas, 
dos curdos, dos negros, das minorias sexuais, isto é, dos parias – no sentido 

                                                           
1 Helder Januário da Silva Gomes – Mestre em Ciências das Religiões; Instituto Federal do Espírito Santo; 
Aracruz, Espírito Santo; E-mail: hgomes@ifes.edu.br. 
2 Larissa Ferreira Rodrigues - Doutoranda em Educação; Universidade Federal do Espírito Santo; Vitória, 
Espírito Santo; E-mail: larirodrigues22@hotmail.com. 

mailto:hgomes@ifes.edu.br
mailto:larirodrigues22@hotmail.com


ESCOVANDO A HISTÓRIA A CONTRA PÊLO” PARA TECER LEITURAS “SEM MARGENS”... 
 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 1446 

que Hannah Arendt dava a este termo - de todas as épocas e de todos os 
continentes.  

 
Dois pontos são fundamentais para o entendimento do pensamento de Benjamin e se 

articulam em todas as teses: a “rememoração” e a “redenção”. Esses conceitos podem auxiliar 
a pensar como o trabalho docente tem sido desconsiderado pela lógica moderna. Como as 
experiências estão cada vez mais trancafiadas nas salas de aulas. Como professores e alunos 
estão desmotivados pela falta de intercambiamento de experiências e de oportunidades para 
novas experimentações. 

Estabelecendo então um diálogo como a relevância da rememoração e da redenção para 
as experiências educacionais, buscamos conhecer como as experiências e as vivências 
estabelecidas nas redes de conversações nas escolas podem se inscrever como movimentos 
inconformistas diante a um passado de silenciamentos e de desperdício de experiências no 
Ensino? 

Neste sentido, a leitura das teses I a VI nos ajuda a pensar em uma nova/outra leitura 
das experiências, relações, conversações e ações no Ensino Médio. 

Na tese I, somos convidados a lutar contra uma visão de história dos opressores, 
associando o materialismo histórico e a teologia. A teologia se apresenta como a 
rememoração e a redenção messiânica, componentes fundamentais para um novo conceito de 
história, “ela está a serviço da luta dos oprimidos. Mais precisamente, ela deve servir para 
restabelecer a força explosiva, messiânica, revolucionária do materialismo histórico” (LÖWY, 
2005, p.45). 

As concepções esboçadas na primeira tese abrem possibilidades para traçar um novo 
conceito de história no Ensino Médio, perpassando por um processo de rememoração das 
experiências de professores. “O narrador retira da experiência o que ele conta: sua própria 
experiência ou a relatada pelos outros. E incorpora as coisas narradas à experiência dos seus 
ouvintes” (BENJAMIN, 1994, p. 201). 

Nas escolas falta tempo, espaço, coragem e incentivo para narrar, compartilhar, 
mobilizar experiências. Benjamin (1994, p.198) nos fala que a arte de narrar parece estar em 
vias de extinção.“É como se estivéssemos privados de uma faculdade que nos parecia segura e 
inalienável: a faculdade de intercambiar experiências”. As formações continuada de 
professores e suas práticas curriculares, vem obedecendo à lógica hegemônica e 
empobrecedora da racionalidade moderna. 

Rememorar é então, assim como na tese II de Benjamin, rejeitar uma história que 
acredita no progresso e despreza as reivindicações passadas, ou seja, é buscar redenção do 
passado, (as vozes que foram caladas e que se renovam nas que damos ouvidos, pela 
rememoração histórica das vítimas do passado). É preciso ressaltar que o interesse não é de 
colocar os professores como “coitados”, “vitimizados”, mas como grupos sociais que tiveram 
suas práticas controladas, moldadas, negligenciadas e, em muitos casos, ofereceram aos 
alunos experiências vazias e distantes de suas realidades, “desmontando” aos poucos a 
vontade de saber. 
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A tese III acredita na rememoração que leve a transformação ativa do presente, 
enriquecendo a cultura revolucionária com todos os aspectos e com todos os sujeitos do 
passado, portadores da esperança utópica. Transformação vislumbrada para as redes de 
conversações e ações compartilhadas no Ensino Médio, parte de uma perspectiva educacional 
que seja capaz de impregnar a cultura escolar com diferentes narrativas, diferentes memórias, 
histórias e experiências coletivas. 

Para Benjamin (1994, p.215), a experiência coletiva é: 
 

Comum a todos os grandes narradores é a facilidade com que se movem para 
cima e para baixo nos degraus de sua experiência, como numa escada. Uma 
escada que chega até o centro da terra e que se perde nas nuvens – é a 
imagem de uma experiência coletiva para qual mesmo o maior choque da 
experiência individual, a morte, não representa nem um escândalo, nem um 
impedimento. 

 
A tese IV ajuda a compreender que as experiências coletivas precisam ser pensadas por 

um presente que ilumina o passado, e, que esse passado iluminado, tornar-se força no 
presente. Em outras palavras, quando pensamos hoje em novos movimentos instituintes para 
as conversações e para as ações na formação continuada de professores e em suas práticas 
curriculares, devemos buscar ler no passado os fatores que limitaram e que influenciaram 
esses processos, traçando outros rumos, mais coletivos e éticos, desvinculados da concepção 
rígida e majestosa da história. 

 
Articular o passado historicamente não significa conhecê-lo “tal como ele 
propriamente foi”. Significa apoderar-se de uma lembrança como ela 
lampeja num instante de perigo [...]. Em cada época é preciso tentar arrancar 
a transmissão da tradição ao conformismo (BENJAMIN APUD LÖWY, 
2005, p.65). 

 
As lições dessas teses se apresentam como possibilidades e incentivos à subversão de 

uma ordem educacional implantada em nossas escolas, mais preocupada com a aquisição de 
conteúdos, métodos e organizações, do que com a valorização da liberdade, da vida, da ética, 
da estética e da poética. As formações continuada de professores são muitas vezes pensadas 
de maneira individuais, distanciadas nas discussões e das necessidades de conhecimento tanto 
dos professores quanto dos alunos, o que tem desmobilizado o coletivo escolar e as suas 
expectativas em relação à educação. 

As práticas curriculares desses profissionais não podem e nem devem continuar a mercê 
de lógicas utilitaristas, que se apropriam dos saberes escolares para a manutenção desta 
ordem. As relações dos jovens com os diversos saberes precisam se estabelecer em redes de 
conhecimentos que instiguem e agucem a vontade de aprender e de tecer novas experiências e 
novos saberes, gerados em meio a possibilidades inesperadas, produzindo o novo, o ético, o 
estético e o poético.  
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Em meio a essas marcas, efeitos e sensibilidades das experiências que nos constituem, 
assumimos leituras “ sem margens” de uma concepção de história que: 

 
[...] segundo Walter Benjamin é inseparável de uma opção ética, social e 
política pelas vítimas da opressão e por aqueles que a combatem. O futuro 
desse combate incerto e as formas que assumirá serão, sem dúvida, 
inspirados ou marcados pelas tentativas do passado: serão igualmente novos 
e totalmente imprevisíveis (LÖWY, 2005, p.159). 

 
As contribuições da leitura das Teses de Benjamin, estão em conceber e vislumbrar 

leituras “sem margens” dos processos educativos, entendendo a história de forma aberta, 
“escovando a contra pêlo” suas injustiças, apagamentos e os silenciamentos, almejando 
concepções de educação que sejam sempre rememoradas, inconformistas, revolucionárias e 
que estejam permeadas por processos coletivos, éticos, estéticos e poéticos, envolvendo a 
formação continuada dos professores, os currículos, as experiências narradas e vividas, as 
conversações e os afetos que circulam nas escolas. 
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AVALIAÇÃO DAS HABILIDADES LEITORAS: SINALIZAÇÕES E DESAFIOS 

Helena Maria Ferreira1 
 

Introdução 
 
Com a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais que estabelecem diretrizes 

para o ensino de língua portuguesa, com a elaboração de propostas curriculares estaduais 
(exemplo, CBC, em Minas Gerais) e com a produção de várias pesquisas linguísticas, numa 
perspectiva sócio cultural, discursiva e/ou interacionista, o ensino da leitura tem sido 
redimensionado. O ensino pautado em uma leitura “correta”, esboçada, primordialmente, por 
meio da pronúncia e da entonação foi remodelado para uma perspectiva que considera a 
leitura como trabalho ativo de construção do significado, exigindo, então, um trabalho com as 
habilidades de leitura. Além disso, as avaliações externas têm provocado encaminhamentos 
metodológicos direcionados para a exploração das habilidades e competências leitoras. O 
presente trabalho elege como objeto de estudo questões relacionadas à avaliação do processo 
de leitura realizada em ambiente digital, uma vez que o processo avaliativo representa a 
culminância de um trabalho didático e indicia sinalizações importantes acerca da prática 
educativa. Serão apresentados os resultados de uma análise de avaliações aplicadas a alunos 
de ensino fundamental. Para tal, foram tomados como referência os indicadores do teste 
PISA, que contempla leitura em contextos digitais. Essa reflexão parece contribuir para uma 
compreensão da prática pedagógica e dos resultados do processo de ensino-aprendizagem, 
permitindo a reconstrução de práticas desenvolvidas de modo ainda não compatível com as 
demandas de leitura da sociedade do conhecimento.  

 
Avaliação da Leitura 

 
Embora seja exponencialmente complexo tratar da temática da avaliação no âmbito da 

disciplina Língua Portuguesa, dada à possibilidade de se avaliar o não ensinado ser 
provavelmente maior que em outras áreas, assim como o é a possibilidade de os resultados da 
ação educativa serem substancialmente afetados por experiências de natureza não escolar. 
(CASTRO apud CARDOSO, 2013), podemos considerar que as provas e/ou testes escritos 
evidenciam determinadas ações educativas que podem constituir-se em um objeto de análise 
capazes de indicar sinalizações para o encaminhamento de uma prática educativa que 
contemple a multidimensionalidade do fenômeno linguístico e da multiplicidade de textos e 
sentidos. Soma-se a isso, a possibilidade de a avaliação cumprir as funções e as finalidades 
que lhe são imputadas, considerando os objetivos do processo de ensino-aprendizagem da 
leitura e as demandas dos alunos no que diz respeito às habilidades e às competências. Assim, 
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o planejamento didático precisa levar em consideração não apenas os conteúdos de Língua 
Portuguesa a serem ensinados, mas também as necessidades dos alunos, com vistas a 
proporcionar “um ensino linguístico verdadeiramente funcional, que assinale os progressos de 
aprendizagem e, ao mesmo tempo, diagnostique as dificuldades nessa área, avalie as 
finalidades estabelecidas, melhore o ensino e a aprendizagem, favoreça o aparecimento de 
trabalhos que permitam a avaliação” (REIS; ADRAGÃO, 1992, p.99 apud CARDOSO, 
2013). Desse modo, a avaliação permitirá o acesso sobre a natureza dos erros cometidos pelos 
alunos, bem como indicações e/ou ajustes (sistematização) das estratégias de ensino e de 
aprendizagem. De acordo com Marcuschi; Suassuna (2007), a avaliação não se sucumbe 
apenas a uma questão técnica ou metodológica, mas se institui como um empreendimento 
ético, pois “permite decidir sobre quais seus fins, a serviço de quem se coloca e que usos 
serão feitos de seus resultados e informações”. (p. 37). Além disso, a avaliação se 
circunscreve na dimensão política, pois deve ampliar os enfoques e os procedimentos que 
levem às discussões que fazem das instituições educacionais espaços de aprendizagem, 
formação e produção de conhecimentos, valores e subjetividade. Considerando que o ensino 
da leitura comporta concepções e propósitos, que, por sua vez, culminam na exploração de 
diferentes habilidades, faz-se necessário que o professor ao escolher, elaborar e utilizar 
materiais e recursos para o trabalho com os diversos gêneros textuais eleja questões a serem 
priorizadas nas atividades propostas para que o processo de avaliação possa dimensionar o 
percurso da ação pedagógica e os resultados da aprendizagem. 

Nessa direção, avaliar a leitura dos alunos implica em contemplar os conteúdos e as 
habilidades explorados em sala de aula, bem como os processos pedagógicos, para coletar 
dados que confirmem ou neguem os processos de ensino em situações específicas; para 
descobrir e propor estratégias de superação, avanço e ampliação da proficiência leitora. Para 
que a aquisição e/ou aperfeiçoamento dessa proficiência é necessário que sejam desenvolvidas 
habilidades tais como procedimentos de leitura; implicação do suporte, do gênero e/ou do 
enunciador na compreensão do texto; relação entre textos; coerência e coesão no 
processamento do texto; relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido e variação 
linguística. Assim, a avaliação de leitura exige ― a criação de novos instrumentos de 
avaliação (MENEGASSI, 2005, p. 75) que precisam atender as reais necessidades de 
desenvolvimento da leitura do aluno. Para tal, faz-se necessário, inicialmente, entender o 
processo de raciocínio exigido do aluno na hora da leitura e, em seguida, compreender os 
resultados provenientes da avaliação.  

 
Apresentação dos dados 

 
Para a análise dos dados foram tomados como referência os critérios utilizados pelo 

PISA (Programme for International Student Assessment - Programa Internacional de 
Avaliação de Estudantes) em razão de contemplar questões relacionadas à leitura em 
contextos digitais. Nesse teste, são delineados critérios para a determinação do formato do 
teste e das proficiências do estudante que serão avaliadas e reportadas, o que muitas vezes, 
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não é constatado nas avaliações elaboradas pelos professores. Embora o teste PISA não se 
circunscreva à avaliação de indivíduos (mas do processo de aprendizagem dos diferentes 
países), considerou-se que o teste oferece marcos referenciais importantes para a avaliação da 
leitura/letramento em contextos mais restritos (instituições escolares, séries, turmas). Para a 
avaliação, são determinadas as seguintes características: a) situação (Contexto): são 
considerados quatro tipos de situação de leitura, tomando como referência o propósito com 
que o texto foi elaborado: pessoal, público, educacional e ocupacional; b) texto: são 
considerados o Meio (impresso ou digital), ambiente (apenas para textos digitais: autoria e 
baseado em mensagens); c) Formato (contínuo, não-contínuos, combinados e múltiplos) e o 
Tipo (descritivo, narrativo, expositivo, argumentativo, instrutivo e interativo) e d) Aspectos: 
são as estratégias mentais, propósitos ou aproximações que o leitor utiliza para interagir com 
o(s) texto(s), consideradas em quatro dimensões: Localizar e recuperar informação; Integrar e 
interpretar; Refletir e analisar; Complexo.  

A análise contemplou as práticas avaliativas realizadas por um professor de língua 
portuguesa de uma escola pública (Ensino Fundamental – 9º ano) durante o ano de 2013. O 
recorte utilizado circunscreveu-se nas atividades avaliativas realizadas em ambiente virtual e 
que abarcavam o texto como objeto da avaliação.  

No que diz respeito à situação (contexto), os resultados indicaram a seguinte proporção: 
pessoal (20%), público (45%), educacional (35%) e ocupacional (0%); b) texto: são 
considerados o Meio (impresso ou digital) (100% - em razão do recorte da pesquisa), 
ambiente - apenas para textos digitais: autoria (10%) e baseado em mensagens (90%)); c) 
Formato – contínuo (70%) não-contínuos (0%), combinados (30%) e múltiplos (0%) e o Tipo 
– descritivo (10%), narrativo (15%), expositivo (45%), argumentativo (25%), instrutivo (0%) 
e interativo (10%) e d) Aspectos: são as estratégias mentais, propósitos ou aproximações que 
o leitor utiliza para interagir com o(s) texto(s), consideradas em quatro dimensões: localizar e 
recuperar informação (35%); integrar e interpretar (55%); refletir e analisar (10%); Complexo 
(0%)  

 
Considerações Finais 

 
A partir do estudo empreendido, foi possível constatar que a avaliação da leitura se 

reveste de complexidade, pois comporta uma série de aspectos que deve ser considerada no 
processo pedagógico de encaminhamento do ato de ler e que impacta no formato e no 
objetivo das avaliações. Desse modo, os indicadores estabelecidos pelo teste PISA foram 
importantes por abarcarem a leitura em meio digital, que envolve diferentes modos de se 
relacionar com os textos. Constatou-se, nas análises, que o fato de se ter indicadores no 
processo de ensino interfere tanto na diversificação das características da avaliação, quanto no 
dimensionamento das habilidades requeridas na avaliação. Assim, este trabalho oferece 
contribuição para um entendimento acerca das demandas das práticas avaliativas de leitura, 
que ainda carecem de uma abordagem que contemple a multissemiose e a multimodalidade 
dos textos que compõem os diversos gêneros textuais que circulam na contemporaneidade. 
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ANÁLISE DE CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL: POTENCIALIDADES PARA A FORMAÇÃO DO LEITOR 

Helena Maria Ferreira1 
Francieli Aparecida Dias2 

 
Introdução 

 
Conceber a leitura como prática social, é pensar na formação de um leitor crítico capaz 

de mobilizar seus conhecimentos prévios linguísticos, textuais e de mundo, para preencher os 
vazios do texto, construindo assim novos significados. Dessa maneira, o leitor supera os 
limites do já conhecido incorporando de maneira reflexiva novos conceitos a seu universo de 
conhecimento para melhor entender a realidade em que vive. Nesse sentido, Brandão (1994) 
afirma que a concepção de leitura como um processo de enunciação contempla o caráter 
dialógico da linguagem e, consequentemente, sua dimensão social e histórica. A leitura como 
atividade de linguagem é uma prática social de alcance político. Assim, ao promover “a 
interação entre indivíduos, a leitura, compreendida não só como leitura da palavra, mas 
também como leitura de mundo, deve ser atividade constitutiva de sujeitos capazes de 
interligar o mundo e nele atuar como cidadãos” (BRANDÃO, 1994, p. 89). Para tal, o ensino 
deve ser centrado na utilização de textos em suas variadas tipologias e usos, priorizando-se 
textos de circulação social, em especial os argumentativos, em que sejam identificadas as 
relações entre enunciado, enunciador e os sujeitos-alunos. 

Nesse percurso, ao eleger como temática deste estudo as campanhas educativas sobre 
educação ambiental (assunto de grande relevância e que cumpre o papel de formar o aluno 
cidadão), delineia-se como proposta de trabalho a análise das diferentes linguagens, em suas 
formas e expressões, presentes nas campanhas e suas influências na formação do leitor. 

Para iniciar as discussões acerca das campanhas de educação ambiental, pode-se dizer 
que tais campanhas apresentam características e finalidades semelhantes às campanhas 
publicitárias. Fazendo assim, um paralelo primeiramente com a linguagem utilizada, segundo 
Gonzales (2003) na perspectiva da Linguística Textual, o texto publicitário resulta da 
interação de diferentes signos verbais e não-verbais para formarem a mensagem, ou seja, tem 
tipologia própria em que “a linguagem verbal assume relacionamentos com outros códigos; a 
imagem, a cor e o movimento substituem palavras”. Essas peculiaridades tornam sua 
comunicação altamente eficiente (GONÇALVES, 1998 apud GONZALES, 2003, p. 41) e 
imprimem ao texto propósito informativo e persuasivo. 

Além da estrutura do gênero, há a dimensão temática. Por meio das discussões sobre as 
questões ambientais, é possível desenvolver nos alunos uma postura crítica diante da 
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realidade, de informações e valores veiculados pela mídia e daqueles trazidos por eles e 
vivenciados nos espaços os quais circulam no seu cotidiano. (cf. TUZZIN; HEMPE, 2012). 
Pode-se considerar que, mesmo implicitamente, tanto autores quanto leitores estão 
posicionados social, política, cultural e historicamente, projetando seus valores e crenças na 
construção do significado dos textos (cf. FERREIRA, 2012). Nesse sentido, pode-se afirmar 
que a formação do leitor proficiente se efetiva na ativação dos conhecimentos prévios 
(condições de produção, de circulação e do assunto); no estabelecimento do objetivo da 
leitura; na leitura do texto verbal e do não-verbal e na reflexão crítica sobre o texto. Essas 
questões foram basilares para a análise proposta na seção a seguir. 

 
Análise das campanhas educativas 

 
Foram analisadas três campanhas educacionais, com vistas a inventariar as influências, 

da maneira como a linguagem está disposta nas campanhas e as potenciais contribuições para 
a formação do leitor proficiente. 

 

 
 

Texto 1: Disponível em: http://www.imagemdailha.com.br/blog/fatma-lanca-campanha-por-praias-mais-
limpas.html 

 
Uma proposta de leitura poderia partir do levantamento do objetivo da campanha 

educativa. No caso, o objetivo expressa uma tentativa de conscientizar os leitores em relação 
à preservação da natureza, a partir da coleta de esgoto. Outra questão a ser proposta seria a 
análise do texto verbal “Não deixe a natureza ir por água abaixo. Coleta de esgoto. Faça a sua 
parte.” A partir das frases, pode-se considerar a estrutura (objetividade, uso de expressões 
populares, frases curtas, uso do verbo no infinitivo), o que desvela intenções e produz efeitos 
de sentido. Além disso, pode-se propor a análise do jogo de cores, que revelam relação direta 
com as cores presentes na natureza, bem como a poluição (cores mais escuras na água). 
Somam-se às questões expostas, a presença de animais e a possibilidade de lazer (homem 
praticando windsurfe), o que faz com que o leitor possa refletir sobre o mal que a ação de 
jogar o esgoto na água, pode ser causar.  

 

http://www.imagemdailha.com.br/blog/fatma-lanca-campanha-por-praias-mais-limpas.html
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Texto 2: Disponível em: http://afaculdade.fatebtb.edu.br/comunicacao/noticias/index.php?notID=790 
 
Além do objetivo do texto, uma possível proposta de leitura poderia analisar o contexto de 

produção da campanha. O texto foi produzido por um aluno, com vistas à participação em um 
concurso promovido por uma faculdade que insere no bojo das discussões acadêmicas questões 
que visam “à formação de profissionais altamente qualificados e de cidadãos conscientes do seu 
papel na sociedade.” Aqui, há alternativas para uma discussão acerca das intencionalidades. Outra 
questão seria a análise da relação frase e imagens. A frase apresenta uma estrutura em que o 
referente de “essa energia” pode ser depreendido apenas por meio da imagem. Além disso, pode-
se analisar a relação entre imagens, entre energia (lâmpada) e vida (coração). As cores utilizadas 
também influenciam a leitura da campanha, o azul como plano de fundo dá a ideia de natureza e 
sendo uma cor escura em relação às demais na campanha, proporciona um destaque às imagens, 
que por sua vez ao fazerem uso da cor branca (lâmpada), traz um significado de iluminação, 
transformação e vermelho (coração) como símbolo de sentimento e poder. Pensando ainda nas 
imagens, pode-se dizer que por meio de uma metáfora, a campanha convida o leitor a refletir 
sobre sua importância, a importância de seu agir consciente (nesse caso, o ato de não desperdiçar), 
que pode “iluminar” a vida, mover o mundo. 

 

 
 

Texto 3: http://eddiesouza.com.br/2011/09/30/jogo-do-meio-ambiente/ 

http://afaculdade.fatebtb.edu.br/comunicacao/noticias/index.php?notID=790
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O texto 3 constitui uma proposta que, a partir de uma simulação de um jogo dos 7 erros, 
explora o conhecimento acerca da preservação ambiental. Nesse sentido, a leitura pode incidir 
na discussão do emprego dos verbos no imperativo (encontre, marque e jogue), que incitam 
ações e na utilização do X e da palavra “certo” como indicadores de uma avaliação de 
atitudes. Além disso, a diversidade de situações que indicam degradação ambiental representa 
uma possibilidade de leitura que evidencia a exploração de conhecimentos prévios e a 
associação com elementos do texto. A indicação dos coletores demonstra uma alternativa para 
a problemática apresentada, o que permite uma discussão acerca do objetivo do texto da 
coluna à direita. Essas discussões podem propiciar a formação de um leitor reflexivo, que 
interpreta elementos do texto, mas que também busca analisar as intencionalidades, os efeitos 
de sentido e o cumprimento da função social pretendido pelo texto analisado.  

 
Considerações finais 

 
A investigação realizada permitiu evidenciar as contribuições que as campanhas 

educativas podem emprestar à formação do leitor proficiente. Tais contribuições podem ser, 
objetivamente elencadas: a) diversificação dos gêneros textuais no trabalho com a leitura: o 
gênero campanha educativa possui espaço limitado no cotidiano escolar; b) exploração dos 
textos das campanhas em suas dimensões estruturais (uso do imperativo, frases curtas, uso de 
expressões populares) e em suas dimensões funcionais (argumentação, persuasão, 
aproximação com o leitor, associação de conhecimentos etc); c) exploração de elementos não-
verbais constituintes das campanhas (uso de cores, imagens, efeitos gráficos, tipos e tamanhos 
de letras, palavras em destaque, logomarcas etc); d) articulação de elementos linguísticos, 
discursivos e semióticos na constituição dos sentidos, na discussão de intencionalidades 
subjacentes aos textos; e) provocação de uma discussão que propicie a formação de um aluno 
cidadão, uma vez que toda ação ética envolve uma consciência ética. Assim, a proposta de 
leitura de campanhas educativas permite a exploração das diferentes formas e usos da 
linguagem, o que, por sua vez, demanda a mobilização de diferentes estratégias de leitura. 
Desse modo, ao explorar os aspectos linguísticos, discursivos, configuracionais, bem como os 
suportes e a função social que compõem a constituição do gênero textual campanha educativa, 
os alunos poderão desenvolver habilidades e competências leitoras importantes para as 
práticas de leitura, nos contextos escolares e sociais, nos meios impressos e digitais.  
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RETÓRICA: CHAVE DA LEITURA DE TEXTOS ARGUMENTATIVOS 

Hélia Coelho Mello Cunha1 
 
Como professora de Língua Portuguesa, tendo atuado em escolas estaduais, particulares 

e federais de nível médio, posso afirmar que, cada vez mais, nas escolas de nosso país, os 
alunos queixam-se de suas dificuldades na compreensão de textos. Muitos leem bastante, são 
bem informados sobre fatos da atualidade e, no entanto, não conseguem entender o 
pensamento central do autor e não percebem a força persuasiva das estratégias argumentativas 
no texto. 

Cremos que a leitura individual, sem uma boa mediação de um professor capacitado que 
faça com que seus alunos percebam os recursos usados na argumentação que levam à 
persuasão, não é suficiente e que a leitura como está sendo feita em muitas escolas de Ensino 
Médio não leva o aluno à reflexão sobre a importância da construção da argumentação escrita 
e da forma como o autor apresenta os argumentos na defesa de suas convicções.  

Por isso, sentimos a necessidade de pesquisar um meio mais eficiente de abordagem da 
leitura e da compreensão de textos escritos que estimule o aluno a raciocinar, desenvolvendo 
nele a arte da palavra.  

 Nosso propósito é destacar a importância da Retórica para a leitura de textos 
argumentativos escritos já que possibilita o conhecimento das estratégias argumentativas que 
tornam possível a adaptação do discurso aos objetivos visados por seu enunciador.  

Coste (1988, p.15) afirma que a leitura envolve além de outros componentes relativos 
ao domínio da língua, do conhecimento de mundo e do conhecimento enciclopédico, um 
componente de capacidade textual definido como “saberes e habilidades relativos aos 
discursos e às mensagens enquanto sequências organizadas de enunciados, no qual se 
observam elementos retóricos e argumentativos dos vários textos”.  

É nessa perspectiva textual e, portanto, discursiva, que consideramos importante 
abordar a questão da leitura escolar, no sentido de promover uma intervenção pedagógica, 
visando ao desenvolvimento de leitores, pelo menos, razoavelmente proficientes. 

Na atualidade, quando os textos argumentativos são lidos em sala de aula, poucos 
professores abordam em suas aulas conceitos como tese, argumento, figuras, implícitos, 
objetivos do enunciador, auditório, estratégias de persuasão. Normalmente o que fazem são 
várias interpretações com os alunos ou, na maioria das vezes, por eles, sem abordar questões 
de compreensão. 

Luis Antonio Marcuschi, no artigo "O livro didático de Língua Portuguesa em questão: 
o caso da compreensão do texto" (2001) expõe o resultado de uma minuciosa análise feita por 
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ele de três dezenas de livros de 10 coleções de ensinos fundamental e médio no Brasil. 
Segundo ele (ibid), nos livros, três aspectos do ensino são fundamentais para os seus autores: 
léxico, compreensão e gramática; sendo apresentada a questão da produção textual em alguns 
deles. O pesquisador chegou à conclusão de que, no geral, aparece inicialmente um texto 
motivador, seguindo-se o tratamento do léxico, os exercícios de compreensão, os exercícios 
gramaticais, a produção textual e uma seção de atividades tais como questões literárias ou 
curiosidades; parece que a aprendizagem se dá como prática de solução de exercícios 
repetidos, mecânicos e automáticos. Há pouca atividade de reflexão e discussão critica.  

Sobre a compreensão, Marcuschi (ibid) atesta que: "A compreensão é uma questão 
muito mal trabalhada em sala de aula. (...) Saber argumentar e raciocinar criticamente é de 
grande importância porque permite trabalhar com mais profundidade todos os processos 
inferenciais e a compreensão como tal". 

Segundo Bernardo (2000,p.12),  
 

no lugar dos termos que caracterizam ao menos a tradição greco-cristã-
cartesiana como 'hipótese', 'indução', 'dedução', 'silogismo', 'falácia', 
'sofisma', 'dialética', vemos apenas a paupérrima subdivisão dos modos de 
escrever em 'descrição-narração-dissertação', ao lado, é claro, de algumas 
'orações subordinadas substantivas objetivas indiretas reduzidas de gerúndio'  

 
Se a Retórica é a arte de bem argumentar, arte da palavra; e a leitura, dentre outras 

definições, é a arte de ler e, portanto, de compreender um texto; faz-se necessário destacar 
abordar a importância da Retórica e a relação estreita que tem com a leitura.  

REBOUL (1998, p.139) afirma que “a leitura retórica é um diálogo”. Diante de um 
texto, o leitor pergunta “quem fala?”, "quando?", "por quê?" e, principalmente, "como?" e "a 
quem?". Ao responder a quem se fala, define-se o auditório que se quer persuadir; e; ao 
analisar como se fala, o leitor entende o objetivo do uso das estratégias no texto, portanto, 
compreendendo a unidade do discurso, o seu motivo central. 

Aristóteles, em Arte Retórica, já se referia ao termo auditório, que foi atualizado por 
Perelman, como o conjunto daqueles que o falante quer influenciar pela argumentação. O 
conhecimento do auditório é fundamental para o entendimento de um texto, pois só tendo esse 
conhecimento poderemos entender o objetivo do uso das estratégias argumentativas, dos 
meios de prova (éticos, lógicos, patéticos). 

REBOUL (1998, p.90) diz que “(...) é preciso negar-se à opção mortal entre retórica da 
argumentação e retórica do estilo. Uma não está sem a outra”. Por isso, abordar o uso de 
recursos retóricos e técnicas argumentativas nos exercícios de compreensão de textos 
argumentativos faz-se necessário. Enquanto os argumentos correspondem ao logos da 
argumentação, os recursos retóricos seduzem o leitor pelo prazer da leitura (pathos), além de 
também servirem para tornar o argumento aceito. 

Em meados do século XX, Perelman, ao apresentar diversos esquemas argumentativos 
em sua obra, oferece ao leitor uma base teórica suficiente para que este escolha as 
interpretações possíveis a partir da análise dos argumentos usados pelo autor a fim de 
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persuadir o seu auditório, estabelecendo com ele comunhão e criando presença. Há várias 
técnicas argumentativas e reconhecer seu uso é importante para que possamos compreender a 
sua força persuasiva: argumentação por exemplos, por ilustrações, por modelo, por analogia, 
por comparação, por estatística, argumento de autoridade, argumento contra o homem, 
demonstração pelo absurdo, argumentação por causa e consequência, argumentação 
condicional.  

As figuras retóricas têm importante papel na argumentação. Segundo REBOUL (1998), 
“A figura só é de retórica quando desempenha papel persuasivo”, e, “se o argumento é o 
prego, a figura é o modo de pregá-lo”. As figuras de palavras (o trocadilho, a cláusula e a 
derivação) dizem respeito à matéria sonora do discurso e sua força persuasiva se dá devido ao 
fato de facilitarem a atenção e a lembrança. As de sentido (metonímia,metáfora, hipérbole, 
paradoxo), segundo Reboul (1998, p.120), desempenham “papel lexical; não que acrescente 
palavras ao léxico, mas enriquece o sentido das palavras”. As de construção dizem respeito à 
estrutura da frase, por vezes do discurso. Algumas procedem por subtração (elipse, 
reticência); outras por permutação (quiasmo) e por repetição (antítese, epanalepse, 
epanástrofe, anáfora, pleonasmo, gradação). Há também as figuras do pensamento e de 
enunciação. As de pensamento são, por exemplo, a alegoria, a ironia. Algumas de enunciação 
são: personificação; apóstrofe; silepse. As figuras de argumento também têm muita força 
persuasiva. Algumas delas: prolepse, pergunta retórica, hipotipose.  

Alguns outros recursos retóricos que devem ser apresentados aos alunos nas aulas de 
produção textual são: título, operadores argumentativos, tempos verbais, indicadores modais, 
implícitos, uso de pressupostos, segmentação, seleção lexical, ambiguidades, polissemia e 
muitos outros que podemos encontrar nos textos que lemos com eles. 

Acreditamos que, através do estudo e análise de textos argumentativos, com os alunos, 
nas aulas de leitura, o professor pode contribuir para uma leitura eficiente. Conhecendo as 
estratégias, com certeza, o leitor entenderá melhor os objetivos de um autor no texto escrito. 
Conseguirá sair do plano superficial de leitura e chegar a um entendimento mais profundo do 
texto.  

Esperamos que o professor de Língua Portuguesa adote esse tipo de leitura em suas 
aulas e que se conscientize de que pode ensinar seu aluno a ler com eficiência. 
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SUPERVISÃO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA E FORMAÇÃO CONTINUADA: 
UM PROCESSO CONSTRUÍDO EM PARCERIA PROFISSIONAL 

Heloísa Helena Dias Martins Proença1 
Guilherme do Val Toledo Prado2 

 
O indivíduo deve tornar-se inteiramente responsável: 

todos os seus momentos devem não só estar lado a 
lado na série temporal de sua vida mas também 

penetrar uns nos outros na unidade da culpa e da 
responsabilidade  
Mikhail Bakhtin 

 
O presente trabalho é resultado de um processo reflexivo de seus autores na 

investigação de mestrado da autora, desenvolvido na Universidade Estadual de Campinas, 
com o objetivo de investigar como se dão as relações de parceria e diálogo em situações de 
formação continuada, problematizando as estratégias da Supervisão da Prática Pedagógica de 
profissionais das redes de ensino. O estudo se deu a partir da experiência da pesquisadora 
como assessora pedagógica em dois sistemas municipais de ensino da região metropolitana de 
Campinas/SP, na coordenação e realização de atividades formativas com diferentes grupos de 
profissionais, no período de 2005 a 2010. Neste artigo problematizamos o conceito de 
Supervisão da Prática Pedagógica na formação continuada de profissionais da educação, 
como um processo reflexivo entre formador-supervisor e sujeitos da formação, no 
desenvolvimento de uma proposta formativa que dialogue com esses sujeitos, produzindo 
conhecimentos de forma colaborativa. Preocupava-nos descobrir os sentidos produzidos a 
partir da experiência com a escola e com a efetivação do trabalho coletivo entre seus 
profissionais, num processo formativo centrado na escola, onde sejam respeitas as histórias 
vividas por cada instituição e sistema educacional, privilegiando as propostas formativas que 
pudessem produzir diálogos com as experiências já vividas por seus profissionais. 

 
Supervisão da Prática Pedagógica: de que falamos? 

 
A pesquisa a que nos referimos partiu do conceito de Supervisão da Prática Pedagógica, 

construído por José Tavares e Isabel Alarcão (2003) a partir do pensamento de Donald A. 
Schön (Alarcão, 1996). Inicialmente foi necessário desmistificar o conceito de supervisão 
pedagógica que no contexto brasileiro está imbricado às relações de poder e status 
profissional que se estabelecem nas escolas, sob os cargos de supervisor, atribuindo mais 
valor às funções dos profissionais de acordo com a especialidade que possuem, entendendo-se 
a supervisão como “ação de velar sobre alguma coisa ou sobre alguém a fim de assegurar a 
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regularidade de seu funcionamento ou de seu comportamento” (Foulquié, 1971, p. 452; apud 
Saviani, 2010, p. 14). 

Partindo da ideia de signo, ou seja, compreendendo que um conceito é uma 
representação da realidade, consideramos necessário ressaltar que, de acordo com 
Bakhtin/Volochinov (1997) 

 
Todo signo [...] resulta de um consenso entre indivíduos socialmente 
organizados no decorrer de um processo de interação. Razão pela qual as 
formas do signo são condicionadas tanto pela organização social de tais 
indivíduos como pelas condições em que a interação acontece. Uma 
modificação dessas formas ocasiona uma modificação do signo 
(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1997, p. 44). 

 
Historicamente, no Brasil, a concepção da supervisão educacional está marcada por 

aspectos político-administrativos. Nesse contexto, a ideia de supervisão vai se burocratizando 
e se constituindo na escola com caráter de inspecionar e controlar o processo educativo, 
exercendo a função de reproduzir a dinâmica social de poder instaurada. Sendo assim, nos 
dias de hoje, marcados por esse processo histórico e social, quando nos reportamos à 
supervisão no contexto brasileiro, ainda estamos marcados pela função de supervisionar as 
escolas de uma determinada rede de ensino (pública ou privada), num caráter ainda muito 
imbuído da questão técnica, numa perspectiva sempre de fora da instituição de ensino, apesar 
dos esforços que vêm sendo feitos na produção de sentidos mais pedagógicos à atuação destes 
profissionais nos contextos escolares.  

Ao apresentar o conceito de Supervisão da Prática Pedagógica numa perspectiva 
reflexiva, estamos partindo dos estudos de Alarcão (1996), portanto, do contexto de Portugal, 
quando a autora iniciou seus processos de estudo, investigação e trabalho na supervisão de 
professores em formação inicial, ou seja,  

 
[...] o conceito de supervisão no domínio da educação, em Portugal, surge 
geralmente associado à formação inicial e à profissionalização em serviço 
dos professores e incide na orientação e avaliação das práticas pedagógicas 
em contexto escolar (OLIVEIRA, 2000, p. 45). 

 
Porém, Isabel Alarcão, ao aprofundar as pesquisas, passou a abordar a supervisão 

também na formação contínua dos profissionais da educação num ambiente mais colaborativo 
e menos hierárquico: uma formação que se dá no contexto do trabalho. Nas palavras da 
própria autora: “reconhecendo a importância que a escola [...] assume, comecei a pensar em 
supervisão da instituição, ou da escola como organização [...]” (Alarcão, 2007, p. 120).  

Alarcão e Tavares (2003) apresentam a expressão “Supervisão da Prática Pedagógica” 
no quadro da formação continuada de professores e propõem a seguinte reconceitualização 
para o que chamaram da função dos supervisores numa escola reflexiva: 
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Função de facilitadores ou líderes de comunidades aprendentes, pois a sua 
função principal consiste em fomentar ou apoiar contextos de reflexão 
formativa e transformadora que, traduzindo-se numa melhoria da escola, se 
repercutem no desenvolvimento profissional dos agentes educativos 
(professores, auxiliares e funcionários) e na aprendizagem dos alunos que 
nela encontram um lugar, um tempo e um contexto de aprendizagem 
(ALARCÃO e TAVARES, 2003, p. 149). 

 
Vale ainda esclarecer que para Alarcão e Tavares (2003, p. 15-44), a supervisão é um 

processo de orientação que tem como objetivo o desenvolvimento profissional individual e/ou 
coletivo. Porém a compreensão de orientação que subjaz a supervisão e orientação da prática 
pedagógica irá determinar a prática da supervisão daquele que a exerce.  

 
Supervisão da Prática Pedagógica na formação continuada de profissionais da educação 

 
A revisão teórica e o aprofundamento sobre o conceito de Supervisão da Prática 

Pedagógica nos levaram a uma aproximação que provocou um processo reflexivo a respeito 
das diferentes práticas de formação continuada. Passamos a compreender que o profissional 
formador em atitude supervisiva da prática pedagógica dos professores, pode exercer a função 
de facilitador do desenvolvimento e da aprendizagem dos professores no exercício de sua 
profissionalidade à medida que orienta e intervém, mas não dá respostas acabadas, 
colaborando para que os professores possam refletir sobre o próprio trabalho e a 
aprendizagem de seus alunos.  

Alarcão e Tavares (2003, p. 150) indicam como uma das funções supervisivas, o ato de 
“privilegiar culturas de formação centradas na identificação e resolução de problemas 
específicos da escola, numa atitude de aprendizagem experiencial e, preferencialmente, no 
contexto de metodologias de investigação”. 

Desta forma, defendemos um processo formativo reflexivo que coloque em diálogo as 
dificuldades vivenciadas pelos profissionais da educação, os contextos da prática e os estudos 
teóricos que contribuam para ampliar a compreensão da realidade e ajudem na proposição de 
ações que enfrentem as dificuldades apontadas. Assim,  

 
A supervisão escolar deverá aqui ser entendida como um processo de 
coordenação, apoio e decisão nas áreas pedagógicas curriculares e de 
desenvolvimento profissional dos actores sociais da escola (professores e 
outros agentes educativos) (OLIVEIRA, 2000, p. 47). 

 
A pesquisa a que nos referimos ajudou-nos a identificar o formador-supervisor, ou seja, 

profissional atuante na formação continuada que tem como princípio de atuação possibilitar 
contextos formativos com a preocupação de orientar a prática pedagógica (docente e não 
docente), objetivando o desenvolvimento profissional dos sujeitos a quem a formação se 
destina em seus contextos de trabalho, a partir dos princípios de parceria e diálogo.  
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Além disso, quando a formação continuada passa a fazer parte da rotina de trabalho e 
não entendida como algo separado dele, as oportunidades de efetivamente produzir uma 
relação intensa entre a formação e o trabalho são maiores. Neste contexto, um formador-
supervisor que ajude a problematizar e mediar as relações formativas e a prática profissional 
pode ajudar a buscar “crescer com leveza” nos sistemas de ensino, garantindo uma efetiva 
aprendizagem dos estudantes, mas também de seus profissionais. 
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DIFERENTES LEITURAS DA PRÁTICA PEDAGÓGICA: UM EXERCÍCIO 
DE PESQUISA E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES 

Heloisa Toshie Irie Saito1 
Maria Angélica Olivo Francisco Lucas2 

Maria de Jesus Cano Miranda3 
 
Este artigo é resultado de investigações advindas de um projeto de pesquisa intitulado 

“Olhares e novos olhares: analisando e redimensionando as práticas educativas para crianças 
pequenas”, em andamento desde 2012, que tem como premissa o desenvolvimento de um 
trabalho colaborativo entre universidade e instituições públicas de ensino do município de 
Maringá.  

Primeiramente destacaremos o objetivo, a justificativa, o referencial teórico e a 
metodologia do projeto. Em seguida, apresentaremos alguns resultados preliminares, oriundos 
das diferentes leituras das práticas pedagógicas implementadas pelos professores participantes 
desta pesquisa, compreendendo a elaboração e a execução do planejamento e o 
encaminhamento metodológico do processo educativo. 

Por fim, a guisa de conclusão, apontamos a possibilidade de, a partir dessas diferentes 
leituras, enriquecer o debate sobre a prática pedagógica, ressignificando-a, e contribuir para a 
formação continuada de professores e para o pleno desenvolvimento das crianças da educação 
infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. 

 
O projeto 

 
Por meio do projeto de pesquisa acima citado objetivamos, a partir de uma pesquisa-

ação, contribuir para o processo de profissionalização dos professores nos moldes de 
formação continuada. Para tanto, pretendemos promover reflexões acerca da ação docente, 
tendo em vista a implementação de práticas pedagógicas inovadoras que sejam intencionais e 
sistematizadas e que visem o desenvolvimento das crianças, tendo os profissionais das escolas 
como parceiros da pesquisa.  

Para tanto, com base em ensinamentos, oriundos da teoria histórico-cultural, partimos 
do princípio de que o ensino é condição para o processo de humanização e deve ser 
adequadamente organizado para que o sujeito se aproprie de conceitos científicos, sendo 
fundamental, para tanto, a existência de mediações entre o adulto e a criança por meio de 
práticas pedagógicas intencionais, significativas e dinâmicas (VIGOTSKII, 2001). 
                                                           
1 Doutora em Educação – USP. Docente da Universidade Estadual de Maringá, Maringá, Paraná, Brasil; 
heloisairie@bol.com.br. 
2 Doutora em Educação – USP. Docente da Universidade Estadual de Maringá, Maringá, Paraná, Brasil; 
mangelicaofl@ibest.com.br. 
3 Doutora em Educação – UNESP. Docente da Universidade Estadual de Maringá, Maringá, Paraná, Brasil; 
mjcmiranda@uol.com.br. 
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O projeto justifica-se pela necessidade de realizar leituras cuidadosas e constantes do 
âmbito escolar para a condução de práticas pedagógicas eficazes tendo em vista uma 
formação humana emancipatória. 

Defendemos que a análise de práticas pedagógicas é essencial para a reflexão acerca das 
propostas educacionais atuais, verificando a influência das determinações oficiais e o 
comprometimento político e ideológico dessas práticas. Portanto, não é possível, no decorrer 
da pesquisa e nos escritos resultantes da mesma, desconsiderar a materialidade histórica que 
sustenta a ação docente. De acordo com esta ótica, investigar uma particularidade do todo (as 
práticas pedagógicas realizadas na educação infantil e no 1º e 2º ano do ensino fundamental) 
significa compreender este particular como expressão de uma totalidade que o direciona.  

Segundo Elliot (1998, p. 142), “[...] a tarefa do pesquisador acadêmico seria a de 
estabelecer uma forma de pesquisa colaborativa que fosse transformadora da prática 
curricular”. Almejando este encaminhamento definimos pela metodologia da pesquisa-ação. 
No entendimento de Gomes (2009, p. 86), neste tipo de pesquisa, “há, da parte do pesquisador 
e dos colaboradores, um esforço para produzir uma reflexão na prática, pois ambos os lados 
trazem conhecimentos diferentes para o trabalho conjunto”.  

Por isso, a equipe deste projeto de pesquisa é formada por professores do ensino 
superior, professores da rede municipal de ensino, acadêmicos do curso de Pedagogia e 
alunos de pós-graduação. Todos participaram, durante o ano de 2012, de sessões de estudo 
realizadas mensalmente. A partir do segundo semestre deste mesmo ano, estendendo-se até 
2013, realizamos, concomitante, a parte empírica da pesquisa, que consistiu em observações 
quinzenais em turmas de educação infantil e de primeiros e segundos anos do ensino 
fundamental em quatro instituições públicas de ensino. Cada pesquisador registrou as práticas 
pedagógicas observadas em diários de bordo, os quais foram transformados em relatórios 
disponibilizados aos demais membros do projeto para discussão e análise dos dados, cujos 
resultados preliminares apresentamos a seguir. 

 
Resultados preliminares 

 
As diferentes leituras das práticas pedagógicas realizadas pelas pesquisadoras 

participantes deste projeto indicam diversos aspectos relevantes que poderão oportunizar 
situações de reflexão e formação, dos quais a seguir apresentaremos dois: elaboração e 
execução do planejamento; encaminhamento metodológico do processo educativo. 

 
Elaboração e execução do planejamento  

 
Durante o período de observação, as pesquisadoras tiveram acesso, por intermédio das 

professoras das instituições de ensino – lócus da pesquisa –, ao planejamento anual elaborado 
pela Secretaria Municipal de Educação, representada pelas assessoras pedagógicas do setor de 
educação infantil, juntamente com as supervisoras dos centros desse nível de ensino. 
Contudo, a maioria dos professores não disponibilizou os planejamentos diários. Apesar 
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disso, em algumas situações, o encaminhamento da prática pedagógica indicava que eles 
existiam. Em outras, a falta de organização do trabalho pedagógico nos diferentes momentos 
da rotina diária, marcada por atividades repetitivas, indicava o contrário.  

No ensino fundamental, a situação não foi diferente. As pesquisadoras tiveram acesso 
somente aos planejamentos bimestrais, nos quais constava a relação dos conteúdos que 
deveriam ser trabalhados durante o período. No único planejamento diário a que se teve 
acesso, constatou-se de que se tratava de listagem de atividades a serem realizadas ao longo 
do dia, indicando páginas dos livros didáticos que seriam resolvidas e constando as atividades 
reproduzidas que seriam coladas nos cadernos das crianças. Eram planejamentos com muitas 
atividades, parecendo haver uma preocupação com o cumprimento do rol de conteúdos.  

Contudo, apesar de não ter sido possível verificar o planejamento diário de outras 
professoras, as práticas pedagógicas observadas indicaram que, provavelmente, se de fato ele 
existia, tratava-se também de sequências de atividades repetitivas, fragmentadas, superficiais, 
sem significado para os alunos e, aparentemente, sem objetivos previamente definidos e 
claros.  

 
Encaminhamento metodológico do processo educativo 

 
No que diz respeito aos encaminhamentos metodológicos, quatro aspectos foram 

destacados na leitura da prática pedagógica: exploração dos conteúdos; mediação docente; 
qualidade das atividades; participação das crianças nas tarefas propostas. 

Na educação infantil observamos que as professoras/educadoras seguiam uma rotina de 
atividades envolvendo temas que vão desde conteúdos voltados para a formação de conceitos 
ao aspecto lúdico, envolvendo atividades recreativas, brincadeiras livres e jogos. Contudo, 
verificamos que não eram considerados os conhecimentos trazidos pelas crianças, ampliando-
os com conceitos científicos. A mediação da professora/educadora como ferramenta de ação 
pedagógica responsável por promover situações de desafios e busca foi pouco observada. 

Quanto à qualidade das atividades propostas, foi possível observar pouco esmero na 
elaboração e seleção das mesmas, uma vez que se fazia presente o uso constante de filmes e 
desenhos. Houve momentos em que as atividades propostas eram aleatórias e sem 
intencionalidade, pois apenas proporcionavam ações diferentes às crianças, tais como: 
brincadeira livre no solário, fazer bolinhas de sabão, rabiscar o pátio, entre outras. Assim a 
participação da criança na realização das atividades propostas era sempre incentivada para 
atender ao cumprimento da rotina diária, mas não como estratégia pedagógica visando o 
desenvolvimento da criança. 

No ensino fundamental foi possível observar que as crianças estavam condicionadas a 
uma sequência de atividades que não variava. Como exemplo, podemos citar a realização do 
cabeçalho composto pelo nome da escola, cidade, data, tempo, pauta do dia, nome da 
professora e do aluno, etc. Por ser longa e repetitiva, muitas crianças só participavam no 
início da atividade, outras que já sabiam a sequência, faziam-na primeiro que a professora, e 
outros nada registravam.  
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O encaminhamento da aula não motivava as crianças a participarem das tarefas no 
desenvolvimento dos conteúdos, pois os mesmos eram pouco explorados. Parecia tudo muito 
rotineiro, sem variação dos recursos, da dinâmica da sala, das atividades desenvolvidas, as 
quais eram descontextualizadas e sem significado para as crianças.  

 
Primeiras considerações 

 
Os dados preliminares da pesquisa ora relatada indicam que as diferentes leituras de 

práticas pedagógicas podem enriquecer o debate acerca da educação das crianças, 
contribuindo, concomitantemente, para a formação continuada dos profissionais envolvidos 
na pesquisa, os quais necessitam de momentos de reflexão acerca das ações que realizam 
naturalizadas com o passar do tempo. A partir dessas leituras, pretendemos, na continuidade 
da pesquisa, ressignificar algumas dessas práticas pedagógicas, interferindo 
significativamente na formação continuada dos profissionais e no desenvolvimento das 
crianças.  
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A COMPETÊNCIA LEITORA NO ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E 
MATEMÁTICA 

Herman Renato Assumpção1 
 

Introdução 
 
Hábito de leitura cai no Brasil !  
Tal afirmação, que foi o título do artigo de Nathalia Goulart na revista VEJA de março 

de 2012, nos levou a refletir sobre esse problema, e pensar em ações que pudessem auxiliar na 
reversão do mesmo. 

Também em 2012, o Jornal O GLOBO publicou uma matéria, no caderno Educação, 
com os resultados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, e do Ibope da Educação, 
chamando a atenção do leitor a respeito de que a quantidade de livros lidos no Brasil está 
diminuindo, quando comparamos o período entre 2007 à 2012.  

Mas será que a diminuição do hábito da leitura, interfere na qualidade da educação dos 
brasileiros? 

Analisando os dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudante (PISA), 
conseguimos perceber o reflexo desse quadro, na diminuição das pontuações obtidas nas 
habilidades leitoras dos alunos brasileiros, entre 2009 (412) e 2012 (410), ambas bem abaixo 
da média dos países da OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico), que é 496. 

E se formos buscar nas escolas, as respostas que possam nos ajudar a melhorar esse 
quadro, geralmente vamos encontrar vários discursos, que além de não auxiliarem em nada, 
acabam por fortalecerem ainda mais problema. Nas escolas é muito “comum os professores 
questionarem que os alunos não sabem interpretar; têm dificuldades em entender perguntas; 
alunos não sabem escrever (expressar-se por escrito); alunos não têm criatividade; ensinar a 
ler é tarefa de Língua Portuguesa” (SOUZA, Suzani S., 2000).  

Baseados no exposto até agora, podemos nos perguntar, se toda a dificuldade de leitura 
e interpretação de textos, possuídas pelos alunos brasileiros, são de responsabilidade dos 
docentes de Língua Portuguesa?  

Será que uma mesma palavra, possui o mesmo sentido, e deve ser interpretada da 
mesma forma, independente do contexto em que se encontra e da disciplina escolar na qual 
está sendo utilizada? 

Mikhail Bakhtin, em sua obra Estética da criação verbal(2003, p. 261), nos responde, 
parcialmente, quando afirma que “todos os diversos campos da atividade humana estão 
ligados ao uso da linguagem. Compreende-se perfeitamente que o caráter e as formas desse 
uso sejam tão multiformes quanto os campos da atividade humana”.  

                                                           
1 Mestrando em Projetos Educacionais de Ciências, pela USP; Analista Educacional de Ciências da Natureza e Matemática, 
no SESI – SP; Licenciado em Ciências Biológicas, pela UNITAU, São Paulo. E-mail: eco.herman@gmail.com 
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Defendemos que a competência leitora deve ser trabalhada em todos os componentes 
curriculares e em todas as fases de desenvolvimento escolar do aluno, e Marisa Lajolo (2005), 
nos apoia, ao dizer que ninguém nasce sabendo ler, aprende-se a ler à medida que se vive.”. 
Cada docente, dentro de sua disciplina, deve assumir a responsabilidade de “alfabetizar” seus 
discentes, tanto nos “termos técnicos”, quanto nas aplicações especificas das palavras, dentro 
do “universo” de sua área. Por exemplo, a palavra “raiz”, tem sentidos bastante diferentes, 
para os alunos, quando usada dentro da Biologia, dentro da Matemática e dentro da 
Sociologia, cabendo ao docente “alfabetizar” os alunos, nessas nuances. Esse processo deve 
ocorrer em todos os anos escolares, de forma cada vez mais profundas, buscando a literacia do 
estudante, em todas as áreas do conhecimento. 

O busca pela competência da literacia nos alunos, encontra resistência quando relacionada 
aos docentes das áreas de Ciências da Natureza e Matemática, principalmente àqueles que 
lecionam as disciplinas de Exatas. Muitos ainda atribuem a responsabilidade pela competência 
leitora dos alunos, aos docentes de Língua Portuguesa, e entre aqueles que entendem que possuem 
responsabilidades sobre isso, acabam não desenvolvendo atividades significativas em suas aulas, 
que contribuam para o desenvolvimento da literacia matemática e científica. 

Celina T. Vieira e Rui M. Vieira (2013), nos auxilia a pensarmos em ações que possam 
auxiliar a melhorar esse problema, com a seguinte afirmação: 

 
Inverter ou, pelo menos, procurar minimizar essa situação obriga a 
perspectivar a formação de professores num quadro de promoção da literacia 
crítica em ciências e em matemática. Até porque não é expectável que os 
futuros professores fomentem a literacia científica e matemática crítica dos 
seus alunos se eles próprios não se sentirem confiantes, incitados e desejosos 
por alcançar níveis sucessivamente mais elevados de literacia científica e 
matemática. 

 
Dessa forma, os processos de formação docente adquirem importância crucial na melhoria 

desse quadro. Não só as formações oferecidas pelas diversas graduações, que irão atuar sobre os 
novos professores, mas também nas formações continuadas, que devem ocorrer nas próprias 
escolas, para os docentes que já estão atuando junto aos milhares de estudantes brasileiros. 

Por essa razão, esse trabalho teve como foco a formação continuada de 70 docentes da Rede 
SESI – SP, que ministram as disciplinas das Áreas de Ciências da Natureza e Matemática, no 
ensino fundamental e médio, nas escolas localizadas nos municípios do eixo Cruzeiro – Ferraz de 
Vasconcelos, que é a região onde o autor do trabalho atua profissionalmente.  

 
Objetivos 

 
Estabelecemos os seguintes objetivos para nossa atuação formativa: 
 

• promover a reflexão dos docentes sobre os conceitos contemporâneos de leitura em 
Ciências da Natureza e Matemática; 
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• instrumentalizar os docentes citados, com métodos exequíveis para se trabalhar a 
competência leitora dos discentes, dentro das aulas, a partir dos diversos gêneros textuais 
presentes nas disciplinas de Ciências da Natureza e Matemática; 

•  motivar os docentes a trabalharem a leitura em suas aulas, a partir do entendimento da 
importância social de tal prática, e da conscientização de que o desenvolvimento da 
competência leitora não é, apenas, de responsabilidade dos(as) professores(as) de Língua 
Portuguesa. 

 
Desenvolvimento 

 
Em um primeiro momento foi exposto aos docentes diversas informações de fontes 

nacionais e internacionais, algumas existentes na introdução do presente trabalho, 
evidenciando os novos rumos que a educação está tomando no mundo, e as novas 
competências que devem ser desenvolvidas no processo formativo das crianças e jovens, 
enfatizando o quanto a leitura é imprescindível dentro desse contexto. Essa exposição foi feita 
a partir de recursos multimídias, com o uso de slides e vídeos. 

Esse momento foi concluído com um estudo coletivo de alguns pontos dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais e dos Referenciais Curriculares da Rede SESI, cuja ênfase fosse a 
importância do desenvolvimento da competência leitora, entendendo a leitura como conteúdo 
a ser ensinado a partir de situações reais e significativas.  

Seguiu-se com o desenvolvimento de oficinas, onde os(as) docentes puderam vivenciar 
o quanto o conteúdo técnico de cada disciplina torna necessário que o(a) professor(a) que a 
ministre, tenha o compromisso de “alfabetizar” os(as) alunos(as), matematicamente e 
cientificamente, em todos os níveis escolares, a partir da leitura e da escrita. Para que o 
objetivo desse momento fosse alcançado, foi trabalhado um texto técnico da área do direito, 
através do qual todos os docentes presentes percebessem os diversos níveis de leitura que 
existem em um texto, e o quanto esses níveis estão vinculados com o entendimento e 
interpretação do mesmo, assim como com o papel de um mediador que auxilie nesse 
processo. 

Para finalizar foram trazidos exemplos dos diversos gêneros textuais presentes em 
Ciências da Natureza e Matemática, sendo desenvolvidas dinâmicas que auxiliassem os(as) 
docentes a aprenderem estratégias de leituras e outros métodos didáticos / pedagógicos que 
tornassem possível e interessante esse trabalho em sala de aula.  

 
Conclusões 

 
Concluiu-se que o presente trabalho contribuiu no processo de formação continuada 

desses docentes da Rede SESI/SP, pois todos saíram motivados a regularem suas práticas 
docentes, de forma a incluir mais atividades relacionadas ao desenvolvimento da competência 
leitora em seus discentes, e instrumentalizados para que essas atividades fossem interessantes 
e significativas. 
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A partir de análises qualitativas, realizadas posteriormente, verificou-se significativa 
mudança comportamental na maioria dos docentes presentes nas formações, corroborando o 
primeiro parecer que tivemos. 
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A LEITURA COMO EXPERIÊNCIA NEGOCIADA ENTRE 
ADULTOS E CRIANÇAS 

Hilda Micarello1 
 

Introdução  
 
O estudo longitudinal cujos resultados são apresentados neste artigo teve início no ano 

de 2010 e estendeu-se até o ano de 2013. Seu objetivo foi compreender aspectos da transição 
entre educação infantil e ensino fundamental a partir da experiência de um grupo de 22 
crianças e das professoras que tiveram ao longo dos quatro anos da pesquisa. Neste texto 
abordamos especificamente os sentidos produzidos por professores e crianças para as práticas 
de leitura na educação infantil e no ensino fundamental. 

As estratégias adotadas na pesquisa, de abordagem qualitativa com viés histórico-
cultural, foram a observação participante e entrevistas. Os dados produzidos ao longo do 
trabalho de campo foram analisados transversalmente, consolidando-se os mesmos ao término 
de cada ano de observação e longitudinalmente, cotejando os dados de cada um dos quatro 
anos de duração do estudo. A categoria historicidade, um dos pilares da teoria histórico-
cultural, orientou o trabalho de pesquisa, por permitir compreender os fenômenos em seu 
processo de transformação. Para Vigotski o homem, para satisfazer suas necessidades, 
constrói conhecimentos a partir de suas experiências pessoais e da apropriação de saberes que 
são fruto de sua experiência social (VIGOTSKI, 1925/2004 apud AGUIAR et. all, 2012). A 
experiência com a leitura é, ao mesmo tempo, uma experiência pessoal, de atribuição de 
sentidos para o texto pela criança, e uma experiência social, mediada pelas relações entre 
crianças e entre crianças e adultos num contexto específico: o contexto escolar.  

 
Leitura, escola e escolarização 

 
A demanda por uma alfabetização cada vez mais precoce é certamente um dos maiores 

dilemas que perpassam as relações entre educação infantil e ensino fundamental e aquele que 
mais diretamente impacta a vida das crianças nas instituições, as relações que estabelecem 
com os adultos e suas práticas culturais, de modo geral. Considerando esse dado um dos 
objetivos da pesquisa aqui apresentada foi compreender diferentes estilos de mediação que os 
professores realizam entre as crianças e o texto literário, as relações entre esses estilos e os 
processos de alfabetização e letramento das crianças e, ainda, compreender os significados 
construídos pelas crianças para suas experiências com a leitura. Entendemos a leitura 
enquanto prática cultural, portanto humanizadora dos sujeitos, e inserida no campo de 
produção de significados por esses sujeitos para suas experiências no mundo. Esses 
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significados são internalizados a partir das experiências vividas no plano social que passam a 
constituir o plano individual (VIGOTSKI, 1991). 

Em nossa sociedade grafocêntrica, o ingresso no mundo da leitura pode ser entendido 
como um rito de passagem que introduz as crianças num novo universo de possibilidades de 
agência. Além do acesso a informações de diferentes naturezas, esse ingresso permite às 
crianças a interação com diferentes objetos culturais que variam desde aqueles que estão 
dispostos livremente pela cidade, como outdoors, banners, jornais, revistas, placas 
informativas, até aqueles que circulam em ambientes mais específicos, como livros, 
computadores, tablets, dentre outros. Assim a leitura pode ser compreendida como um valor 
não apenas porque seu ensino é um requisito da escola e uma de suas tarefas principais, mas 
porque se constitui num, dentre outros meios, para a garantia da agência das crianças em uma 
sociedade que nem sempre as reconhece como agentes. O acesso à leitura é entendido, aqui, 
enquanto experiência de cultura, portanto possibilidade de atribuição de significados ao que 
se lê e também ao próprio ato de ler, mesmo antes que o sujeito seja alfabetizado, a partir da 
vivência, pelas crianças de práticas de letramento, mediadas por outras crianças e por adultos. 
É a partir dessa perspectiva que buscamos compreender o processo de inserção no mundo da 
escrita desde a educação infantil. 

Na escola pesquisada tal inserção se deu, no 2º período da educação infantil, etapa na 
qual iniciamos a pesquisa, basicamente a partir de narrativas orais. Essas narrativas, em geral 
contos populares tradicionais, eram trazidas pela professora em situações nas quais ela era a 
narradora. Em geral sem a presença do livro como suporte, os contos eram narrados pela 
docente e repetidos ao longo de várias semanas, com o intuito de que as crianças pudessem se 
apropriar não apenas de seu conteúdo, mas de sua estrutura e vocabulário. Nessas situações o 
objetivo precípuo da professora era o de proporcionar às crianças uma experiência estética de 
contato com as narrativas. Os sentidos produzidos para essas experiências pelas crianças eram 
revelados quando elas demonstravam como relacionavam as histórias à sua experiência de 
vida. Ou vindo a história de João e Maria, quando a professora narra a passagem na qual o pai 
decide deixar os filhos na floresta por não ter o que dar-lhes de comer uma criança exclama: 
“meu pai nunca ia fazer isso comigo!”. Também nos desenhos essas narrativas ressurgiam, na 
figura de príncipes, princesas, castelos que as crianças criavam, ou nas brincadeiras de faz-de-
conta, quando elas representavam as personagens das histórias. A apropriação que as crianças 
faziam das narrativas ouvidas era sempre atravessada pela ludicidade e a professora, na 
condição de mediadora, estimulava essa atividade lúdica e criativa do processo de apropriação 
do texto pelas crianças. Para este grupo, tanto na perspectiva da professora quanto das 
crianças, as situações de leitura são também situações de inserção no universo da imaginação, 
da brincadeira, sendo esta atividade aquela que guia as ações do sujeito. É a partir dessa 
dimensão lúdica que surgem os interesses das crianças pelos livros e por outras histórias e sua 
apropriação da estrutura do texto narrativo. 

A entrada no 1º ano do ensino fundamental representa um novo momento na vida do 
grupo no qual muitas mudanças ocorrem simultaneamente. A sala de atividades passa a ser 
organizada em duplas de carteiras individuais, quando no ano anterior as crianças sentavam-se 
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numa grande mesa coletiva, os brinquedos, disponíveis em cantos temáticos na educação 
infantil, ficam restritos a uma prateleira numa estante ocupada por livros didáticos, cadernos e 
outros materiais; o tempo da rotina diária para as brincadeiras fica restrito ao turno da tarde, 
uma vez que a escola funciona em regime de tempo integral. A professora que assume a turma 
é aquela que a acompanhará ao longo dos três primeiros anos do ensino fundamental ao 
término dos quais se espera que as crianças estejam alfabetizadas.  

Nessa etapa a tarefa de aprendizagem do sistema de representação da língua se impõe, 
sendo esta tarefa aquela que ocupa grande parte da rotina escolar. A narrativa de histórias pela 
professora se mantém como uma constante nessa rotina, mas a mediação da docente é 
direcionada prioritariamente à apropriação, pelas crianças, dos aspectos formais do texto. 
Mesmo os desenhos agora são direcionados àqueles aspectos sobre os quais a professora 
solicita que as crianças concentrem sua atenção, como um trecho específico da história, ou 
uma determinada personagem que elas devem retratar. As crianças, por sua vez, demonstram 
interesse pela descoberta do sistema de representação da língua escrita, envolvendo-se em 
atividades como a cópia do título das histórias, ou a montagem dos versos que compõem uma 
poesia. Entretanto, como em algumas situações essas atividades ocupam grande parte da 
rotina escolar, desinteressam-se da proposta.  

Numa das situações observadas na sala de aula uma das crianças, ao ser solicitada a 
organizar os versos de uma poesia apresentados a ela em tiras de papel desordenadas e, em 
seguida, a montar os versos a partir de palavras apresentadas da mesma forma afirma: “Vou 
desmaiar! Isso demora muito!” Em contrapartida, em outro evento, após uma atividade de 
contação de histórias pela professora utilizando como suporte um tapete temático, uma das 
alunas pede à turma que aplaudam a docente. Todos batem palmas. 

  
Considerações finais 

 
 O que se pode perceber desse processo com relação ao papel da leitura na transição 

entre educação infantil e ensino fundamental é uma mudança de perspectiva do professor com 
relação ao que essa prática cultural pode representar para as crianças. Na educação infantil, 
quando o compromisso com a alfabetização em seu sentido estrito ainda não se coloca como 
uma tarefa para a professora, a experiência estética é aquela que orienta a mediação que ela 
realiza entre o texto e seus leitores. Já nos anos iniciais do ensino fundamental, quando o 
horizonte da ação docente é a alfabetização, essa mediação focaliza prioritariamente a 
apropriação da escrita, enquanto sistema de representação. Entretanto o ingresso no mundo 
letrado, dado seu caráter histórico, não pode ser concebido de forma linear, como sucessão de 
etapas: à educação infantil caberia despertar o gosto pela leitura e ao ensino fundamental 
ensinar a forma como se lê. É o desejo pelo texto que leva a criança ao interesse por sua 
forma e pela possibilidade de desvendá-lo. O modo como o professor se constituirá num 
mediador de leitura atento a ambas as dimensões desse processo de formação do leitor 
envolve processos de negociação, entre sua perspectiva e a das crianças, a partir dos quais 
significados para o que é ler e escrever se estabilizam.  
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MEMÓRIA E NARRATIVA: A POÉTICA NA OBRA DE CÉLIA LINHARES 

Iduina Mont´Alverne Chaves1 
Adrianne Ogêda Guedes2 

 
Introdução 

 
Este trabalho nasceu da tese de doutorado intitulada Uma mestra da palavra: ética, 

memória, poética e (com)paixão na obra de Célia Linhares de autoria de Adrianne Ogêda 
Guedes, sob orientação da Professora Iduina Mont’Alverne Chaves, defendida no Programa 
de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense.  

A tese em questão teve como foco central a apreensão do pensamento pedagógico da 
Professora Célia Linhares, personagem significativo para o campo da educação brasileira, 
presença atuante em diferentes iniciativas na direção da valorização da profissão docente e na 
defesa de um ensino de viés democrático. Algumas de suas ações têm difusão nacional. Célia 
fez parte da primeira diretoria da ANPED (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 
em Educação) e foi responsável pela construção do Programa de Pós-Graduação da 
Universidade Federal Fluminense nos anos 70 do século XX. Tem atuado na esfera da 
educação pública, por meio de seus projetos, estreitando o diálogo entre a universidade e a 
escola básica. 

Na tese, a fim de identificarmos as matrizes de seu pensamento pedagógico, enfocamos 
seu percurso desde os anos 60, quando se graduou em Pedagogia, até meados dos anos 2000. 
Mergulhamos nesse percurso a partir de, basicamente, quatro fontes de pesquisa: 1) seus 
textos escritos desde a década de 60; 2) entrevistas com personagens com os quais a 
professora Célia conviveu e trabalhou mais intensamente nesses períodos; 3) um conjunto de 
entrevistas com ela própria e, por fim, 4) pesquisa bibliográfica sobre a história da educação 
brasileira, bem como consulta e apreciação de produções artísticas das épocas em questão 
(cinema, literatura, dentre outros).  

 A obra dessa educadora ressalta a necessidade de agirmos contra a barbárie, 
convocando a educação a constituir-se como promotora da solidariedade, do sentimento de 
pertença no exercício da escuta e do diálogo, no acolhimento e no estabelecimento de relações 
pautadas pelo amor e pelo afeto. Os princípios da emancipação pela autonomia dos sujeitos, 
da dignidade e da cidadania como aprendizagem escolar são nucleares no ideário pedagógico 
da professora Célia Linhares, a Mestra do Amor e da Alteridade. 

As histórias pessoais, reforçamos, não são meramente uma maneira de contar a alguém 
nossa vida. Elas são meios pelos quais identidades podem ser modeladas e que seu estudo 
revela sobre a vida social e cultural do contexto onde vivem os narradores. Neste sentido, 
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estudar Educação é “estudar experiência” visto que o estudo da experiência é o estudo da vida 
nas suas várias nuanças: as epifanias, os rituais, as metáforas, as rotinas. 

Assim, foi possível não apenas compreender de forma pragmática a história-trajeto de 
Célia Linhares, mas também deixar-se afetar por ela, colocando-nos ombro a ombro. Nesse 
sentido, a literatura, o cinema e os depoimentos dos entrevistados constituíram-se em fendas 
no tempo, que nos permitiram sentir, viver e partilhar do que suas narrativas nos convidavam 
a ver.  

Os estudos de Chaves (1999) sobre pesquisa narrativa, e os de Catani, Bueno e Sousa 
(2003), Marie-Christine Josso(2004) dentre outros, foram referência fundamental para 
compreender a relevância das práticas autobiográficas e biográficas na formação de 
professores e da professora Célia Linhares, nesse estudo. Durand (1989, p. 275) afirma que a 
memória seria ato de resistência da duração à matéria puramente espacial e intelectual e que 
ela (memória), e a imagem, ao lado da duração e do espírito, opõem-se à inteligência e à 
matéria, do lado do espaço. 

 
Célia, uma menina do Maranhão 

 
A menina Célia Linhares nasceu na cidade de São Luís, a ilha azul de Ferreira Gullar. 

Filha de Mário Soares e Alice Frazão Soares, fazia parte de uma irmandade de sete irmãos. 
Adhemar, Célia, Anna Maria, Yolanda, Rui - foi uma homenagem a Rui Barbosa, a quem o 
pai muito admirava - Maria Teresa e Celso Antônio. O pai foi professor e advogado e o 
sentido de justiça guiava seus passos. Amava a poesia e recitava, sempre, enquanto se 
barbeava. Célia conta o quanto gostava do jeito sonhador e poeta do pai e admirava seu senso 
de justiça e seu amor pelos livros. 

Uma passagem importante na infância de Célia fará com que ela saia do Maranhão em 
direção ao Rio de Janeiro, sua primeira migração (mas não a última...). O pai foi inspetor de 
ensino, defendia a escola e trabalhava pela limpeza dos processos educacionais. Conta Célia 
que as ideias de seu pai não agradavam a uns e a outros e em função disso ele enviou a família 
inteira para longe do Maranhão, indo em seguida. A menina foi parar num navio, ela, seus 
irmãos e a mãe. Buscavam a segurança que já não mais havia. 

Aos oito anos uma outra passagem irá marcar Célia-menina. O pai, o pai sonho com 
quem ela tinha grande referência morre. Abismo de tristezas. A menina desaprendeu a 
crescer. Para onde crescer sem o pai? A mãe surgiu como grande força de resistência, de 
sobrevivência. A parceria com os irmão a fortalecia para enfrentar aquela que seria a primeira 
perda de um afeto tão querido para Célia. A mãe, embora fosse uma mulher mais objetiva e 
prática, achou de manter a presença viva do pai por meio da valorização de tudo aquilo que 
ele tanto tinha amado: os livros, os estudos, a justiça, o belo. A mãe cuidou do amor do pai, 
ajudando os filhos a crescerem com ele. 

A frase da mãe revela a direção que a vida precisa tomar: “A vida é combate, que aos 
fracos abate, aos fortes e aos fracos só pode exaltar!”. E Célia suportou, superou e continuou 
reaprendendo a crescer e a se firmar nos laços de afeto e de confiança na vida.  
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Conta Célia, que um dia na escola ela escreveu: “Tudo era difícil, mas as flores aqui e 
acolá, anunciavam a próxima primavera. Agora era florir”.  

O pai sonho e a mãe realidade são imagens que anunciam as matrizes míticas e 
imaginárias de sua visão de mundo, de educação, de cultura, da formação humana de 
professores. Imagens que se aglutinam em torno de núcleos semânticos ordenadores de 
sentido, configurados miticamente em temas de luta e de aconchego. 

E a vida continua... Assim, começa a história de vida, que se inscreve na história da 
educação brasileira, da professora Célia Frazão Linhares, personagem foco desse artigo. 

 
Fragmentos do pensamento de Célia Linhares 

 
Sobre a escrita, Célia nos falou: “de início escrever era muito difícil pois eu tinha vozes 

muito autoritárias dentro de mim, vozes da escola, do certo e do errado, impossível e possível 
e de fala muito idealizados. E acrescentou a respeito: “o tempo foi passando e eu fui me 
autorizando a relaxar mais, a me encantar mais, a experimentar mais, a ter mais prazer”.  

É possível identificar, nos autores elegidos por Célia, a preocupação com um mundo 
que se queria mais justo e fraterno. A esperança numa nova organização complexa do social, 
fruto de uma ação educativa também se evidenciavam. O humano, as interdependências, o 
respeito pela diferença, o diálogo com a mitologia e a poesia, as arrogâncias do cientificismo. 
Marcos teóricos que se evidenciam nos seus textos escritos, no seu discurso oral e na sua vida, 
como as suas metáforas obsessivas, como o seu mito pessoal.  

Para Célia, o que importa, no trabalho educativo, não é a repetição seriada, mas o 
encontro das relações profundas estruturadas pelo ser pessoal que possibilita ao homem 
conhecimento de sua originalidade própria e desvelamento desta unicidade em ação criativa. 
Célia comenta sobre a profundidade mítica buscada por alguns filósofos que não se 
contentaram com uma racionalidade pragmática ou tecnocrática, buscando “a grandeza de 
penetração indutoras da acuidade perceptiva, reveladoras das estruturas fundamentais da 
existência humana” (1974, p. 99). É possível reconhecer, na afirmação de Célia sobre a 
insuficiência de um tipo de racionalidade para compreensão do mundo, sua crítica a um 
modelo de ciência que privilegia uma racionalidade estreita em detrimento de outras 
dimensões humanas. Lembremos que à época, a visão hegemônica ainda era fortemente 
marcada por uma concepção dicotomizante do conhecimento, o que nos permite reconhecer 
que fecundava ali um pensamento divergente e insurreto.  

Em seus textos Célia abraça temas tais como: o reconhecimento dos saberes dos sujeitos 
e da vida como fonte de saberes; a crítica às tendências dogmáticas e autoritárias que se 
impõem na escola e na sociedade; sua visão de ciência em sua construção incessante, na busca 
de conhecimentos e de ultrapassagens de limites, ressaltando a relatividade da verdade e suas 
conexões com cada época histórica e, sobretudo nos movimentos sociais, populares.  

Nestes percursos, aborda, dentre outras, a questão da imaginação e sua vinculação com 
a ciência, defendendo a ideia da imaginação como um processo criador, inseparável da 
realidade, mas também um instrumento para sua separação, capaz de forjar novas 
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possibilidades para a educação. Resgata a ideia de utopia, como um caminho ainda não 
percorrido, ignoto mas fecundo, para a construção de futuros possíveis. Critica as ideologias e 
ideias fantasiosas que, não só oprimem a educação, mas a distraem, impedindo que se 
desenvolvam processos mais conectados com as possibilidades concretas da educação escolar, 
em sintonia com as demandas dos distintos grupos sociais que a demandam. 
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PERCURSOS DIALÓGICOS: VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS ENTRE 
COORDENADORAS E PESQUISADORAS 

Ilka Schapper Santos1 
Vanessa Almeida Stigert2 

Núbia Aparecida Schaper3 
 
Este trabalho tem como objetivo apresentar uma discussão teórica sobre as mediações 

entre as coordenadoras das 22 creches e as pesquisadoras do Grupo de Pesquisa Linguagem, 
Educação, Formação de Professores e Infâncias (GP LEFoPI), da Faculdade de Educação da 
Universidade Federal de Juiz de Fora, no ano de 2012. Tal discussão será realizada a partir 
das considerações e mediações tecidas na pesquisa intitulada “Espaço de reflexão crítica em 
contexto de colaboração: reconstruindo os sentidos e os significados da prática educativa na 
creche”, realizada no interior do GP LEFoPI. Inicialmente, serão expostas as trajetórias 
metodológicas. Em seguida, serão evidenciados os aportes teóricos do GP LEFoPI que estão 
fundamentados na teoria sócio-histórico-cultural, na Pesquisa Crítica de Colaboração – PCCol 
(MAGALHÃES, 2004) e na filosofia marxista. Por fim, este texto tecerá apontamentos acerca 
da relevância do trabalho realizado pelo GP. 

 
Reflexões sobre a metodologia de pesquisa. 

  
O desenvolvimento da pesquisa sob o título “Espaço de reflexão crítica em contexto de 

colaboração: reconstruindo os sentidos e significados da prática educativa na creche” permitiu 
ao GP trabalhar com a formação inicial e continuada de profissionais comprometidos com a 
educação de crianças de 0 a 3 anos de idade. Com isso, a pesquisa realizada objetivou 
possibilitar um espaço de reflexão crítica em contexto de colaboração entre todos os 
envolvidos na pesquisa. 

Consideramos a reflexão crítica conforme a quarta tradição de reflexão exposta por 
Ibiapina (2008) em que ressalta a questão da reconstrução social, afirmando a necessidade de 
se considerarem as opções políticas e ideológicas em uma pesquisa. Logo, a “reflexão crítica” 
pode promover mudanças sociais e políticas, pois é por meio dela que os sujeitos refletem e 
tentam transformar o contexto em que estão inseridos. Ao encontro disso, como aporte 
metodológico o GP utiliza a Perspectiva Crítica de Colaboração – PCcol, que se insere na 
abordagem qualitativa, sob o signo da perspectiva sócio-histórica-cultural.  
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Isso posto, trabalhamos com sessões reflexivas, que se assemelham às sessões de 
discussão (SZUNDY, 2005). Tais sessões ocorrem no espaço da própria UFJF e tem a 
participação de todos os envolvidos na pesquisa. Tais encontros são pautados no ciclo de 
quatro fases proposto por Smith (1992): descrever, informar, confrontar e reconstruir. A 
primeira ação é o “descrever”, que se refere à narração de acontecimentos/fatos refletidos. Já 
a segunda é o “informar”, que permite com que os participantes da reflexão informem as 
teorias e os estudos que fundamentaram a ação inicialmente descrita. Depois, há o 
“confrontar” que “busca compreender os valores que servem de base para seu agir e pensar” 
(LIBERALI, 2008 p.68). A quarta ação é o “reconstruir” que possibilita ao sujeito o 
planejamento de uma ação diferente da descrita no primeiro momento. Ressaltamos que as 
quatro ações relatadas não ocorrem necessariamente em sequência, mas estão intrinsecamente 
ligadas nos processos de reflexão.  

As pesquisadoras do GP colaboram para com as coordenadoras com seus aportes 
teóricos e as coordenadoras das creches públicas trazem para a cena enunciativa relatos do 
cotidiano da creche, bem como as possíveis teorias que sustentam suas práticas. Em conjunto, 
as pessoas envolvidas na pesquisa refletem sobre situações ocorridas na creche as quais, 
quando discutidas, passam a evidenciar novos sentidos e/ou significados.  

 
Discussão sobre categorias teóricas que permeiam a pesquisa. 

 
O desenvolvimento cognitivo do ser humano acontece por meio da internalização que é 

“a reconstrução interna de uma operação externa” (VIGOTSKI, 2007, p. 56). Vigotski (2007) 
explicitou também que é por meio do desenvolvimento das “zonas de desenvolvimento” que o 
ser humano aprende e consequentemente se desenvolve. Vigotski criou o conceito de “Zona 
de Desenvolvimento Proximal,” definida como a distância entre o nível de desenvolvimento 
real e o potencial. 

Moll (1996, p. 342) explicita que “a zona de desenvolvimento proximal é um 
instrumento analítico necessário para planejar a instrução e para explicitar resultados”. No 
entanto, concordamos com Szundy (2005), quando ele diz que devemos evitar uma visão 
simplificada do que seria a ZDP, pois isso poderia significar que, na ZDP, há uma 
“transferência de habilidades e conhecimentos daqueles que sabem mais para aqueles que 
sabem menos” (SZUNDY, 2005, p.18), o que poderia vir a favorecer práticas instrucionais. 
Acreditamos assim ser necessário também considerar a ZDP como uma “zona de conflito em 
que o conhecimento é construído em espiral” (idem).  

Vigotski (2007) cunhou também o conceito de “mediação”, que pode ser definido como 
um processo de intervenção de um terceiro elemento intermediário em uma relação. Logo, a 
relação entre dois elementos deixa de ser direta e passa a ser mediada. Assim, além dessas 
supostas conquistas, o ser humano será capaz de avançar em suas zonas de desenvolvimentos 
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proximais/iminentes4 e fazer conversões entre as funções psicológicas elementares e as 
superiores. O termo conversão se refere, segundo Pino (2005), à aquisição de funções 
psicológicas superiores junto à preservação das funções psicológicas elementares.  

Com isso, para existir aprendizagem, precisamos estar em relação com os outros e essas 
relações são constituídas na cultura e também podem ser trazidas por um mediador que 
possibilitará ou não futuras internalizações. Como outro elemento mediador, os indivíduos 
possuem a linguagem, que também colabora para a constituição dos signos e símbolos. A 
partir da sua utilização, o ser humano passa a ter a possibilidade de tecer uma relação 
dialógica com o mundo. Szundy menciona que, de acordo com Bernstein, a linguagem pode 
ser definida “na teoria vigotskiana como um sistema de significados, uma retransmissão para 
o social, uma condição primordial para a formação da consciência e para os níveis e variedade 
de sua função” (SZUNDY, 2005, p. 19).  

 
Algumas considerações 

 
O trabalho realizado entre as envolvidas na pesquisa se configura como espaço de 

diálogos e debates sobre temas que permeiam o cotidiano da creche e, por conseguinte, sobre 
a educação das crianças de 0 a 3 anos de idade. Diante disso, em cada sessão reflexiva, com a 
existência de reflexões que criam uma zona instável e, possivelmente, de conflitos, passam a 
existir possibilidades de superaração e criação de outras zonas de desenvolvimento.  

Por fim, defendemos que é necessário existir uma relação entre os saberes oriundos da 
prática educativa e as teorias existentes Isso porque é, a partir da reflexão sobre a prática, que 
poderá surgir uma ressignificação das construções teóricas, tendo em vista o contexto 
educacional da instituição “creche”.  

Desse modo, acreditamos que outros conhecimentos poderão ser 
ressignificados/problematizados e/ou construídos, contribuindo, assim, para uma prática 
educativa mais consciente por parte das educadoras e um maior desenvolvimento por parte 
das crianças que são cuidadas e educadas pelas profissionais que lá trabalham.  
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MARGENS LIMIARES NA PROSA DE FICÇÃO CONTEMPORÂNEA: A 
POÉTICA DO FRAGMENTO EM “ELES ERAM MUITOS CAVALOS”, DE 

LUIZ RUFFATO, E “Ó”, DE NUNO RAMOS 

Ilmara Valois Bacelar Figueiredo Coutinho1 
 

Introdução 
 

 “Há relâmpagos de poesia nos nossos textos 
fragmentários” 

(STEINER, 2012, p. 43) 
 
Assumindo a impossibilidade da linguagem para criar universos totalizantes à imagem 

de qualquer modelo, a literatura contemporânea cria objetos indisciplinados, dificilmente 
apreensíveis ou classificáveis, a não ser por meio de uma epistemologia constelatória voltada 
a antever, no limiar de molduras disformes, suas próprias (ante)fronteiras de atuação. Nessa 
trilha, fazem-se “Ó”, de Nuno Ramos (2008) e “Eles eram muitos cavalos”, de Luiz Ruffato 
(2011), enquanto obras edificadas subversivamente em relação ao entrecruzar de linguagens, 
ao entrelaçar de universos conceituais, ao sobrepor de gêneros literários que, longe de 
enquadrarem elementos mais tradicionais, estão amalgamados, no decorrer da própria 
estruturação e leitura, considerando-se padrões canônicos eleitos para o conto, a crônica, o 
ensaio, o romance.  

Guardam, ambos os textos, uma arquitetura plástico-poética voltada à constituição de 
um mosaico montado para profanar sequencialidades sustentadas nos fatos de um único 
enredo, como escritas “intempestivas”, cuja artesania compõe-se de partes relativamente 
independentes e autônomas, por fragmentos (NIETZSCHE, 1999). Considerando-se o 
fragmento como potencialidade criadora aberta ao eterno devir das significações, o que 
oportuniza, em maior ou menor escala, abdicar de posturas autoritárias no que tange às 
interpretações/leituras, faz-se relevante situá-lo no limiar das (in)suficiências que fazem os 
(in)fluxos incertos dos sentidos, edificando-se como rasgo poético frente à avidez da palavra 
dita. 

Mais que se apegar às tradições (embora não as abandone), a literatura, nesse momento 
impreciso de edificação, que poderíamos, para os dias atuais, caracterizar como 
contemporâneo (AGAMBÉM, 2009), faz irromper construções hibridizadas, 
desterritorializando fronteiras, explorando interfaces de expressões e linguagens (jornal, 
televisão, internet, blogs, cinema, música, mass-media), bem como gerando lugares de 
enunciação e escuta que se querem mais equânimes, embora, nesse último traço, haja ainda 
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muito para se efetivar até que o “território contestado” da literatura torne-se equânime, como 
nos afirma Dalcastangè (2012) .  

 
Poética do fragmento 

 
O fragmento não se define por extensão ou por seu lugar de deriva em relação a uma 

obra, porquanto comporte múltiplas constituições destinadas a prescindir de enquadramento 
rígido, embora não de rigor, carregando em seus contornos uma imprecisão fundadora de 
outras possibilidades de coerência para a escrita. Nesse sentido, é antes intensidade, 
transbordamento, que extensão, sendo deriva voltada a desafiar modelos instituídos para a 
construção dos conhecimentos.  

Entre as configurações que fazem sua diferenciação, pode-se considerar textos extraídos 
de um contexto anterior, feitos recortes que, não raro, ganham outra existência, compondo 
máximas, exórdios, citações, intertextos, entre outros, ou simplesmente vagando à deriva; 
textos provenientes de escritas antigas que, acredita-se, foram recortados pelo tempo, a 
exemplo dos fragmentos legados pelos filósofos pré-socráticos da Antiguidade; como também 
aqueles textos destinados a materializar o acidental e o involuntário, deliberadamente, sendo 
fragmentos escritos para a publicação, como a obra dos românticos alemães, as produções 
grupo de Iena ou, nas modernas literaturas portuguesas, textos de Fernando Pessoa, Clarice 
Lispector, entre tantos; além das muitas obras contemporâneas afeitas à fragmentação.  

Algumas obras do presente, situadas no campo da estética do fragmento, cujo 
inacabamento é basilar, ocupam-se em realizar o trabalho de picotar, ao limite da 
(in)existência, não apenas textos/discursos já publicados, mas, principalmente, os dizeres-
mundos, erigindo obras entrecortadas por vazios, lacunas e silêncios abissais. Para além, da 
intertextualidade ou interdiscursividade e enamoradas de uma noção de coerência lacunar, são 
escrituras que desafiam interpretações ditadas, traçando percursos incertos, interrompidos, 
como a prevenir as interferências seletivas do leitor, evitando desperdícios, ou para atestar a 
(im)possibilidade de manejar a palavra com tal destreza que ela possa abarcar tudo o que pode 
ser dito, em suas propriedades representacionais, mesmo quando não abre mão de historicizar 
ou documentar.  

Dessa forma, fazem-se, elas mesmas, materializações de recortes disformes, cuja 
aderência provisória solicita leituras encruzilhadas, permitindo uma espécie de paralaxe da 
paralaxe2 (ZIZEK, 2008), quando, a partir do ângulo de visão, já multiposicionado do(s) 
narrador(es), o leitor é chamado a posicionar-se diversamente, podendo potencializar, a cada 
visada, uma leitura outra que se caracteriza por movimentos disformes. Quem escreve ou lê 
nunca deixa de picotar o real, o texto, ainda que, muitas vezes, pretenda criar a impressão de 
totalização. Para a fragmentada escrita contemporânea, ao menos aquela aqui estudada, há a 
propensão por exaltar a incompletude, de forma que a atitude perspectivista do(s) narrador(es) 

                                                           
2 Considerando que há lugares de visão, de fala, de audição, de discursos eminentemente diferenciados que 
alteram a compreensão de qualquer objeto (ZIZEK, 2008). 
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se apraz em selecionar lascas, farpas e não farpas, ofertadas a outras tantas paralaxes, como 
um convite ao deslocamento da confortável (?) posição canonizada para o leitor.  

Sendo texto, discurso, sobra, excesso, o fragmento constitui-se, sem culpas, como 
literatura, em “cuja estrutura narrativa, sem linearidade, ou melhor, sem começo, meio e fim 
delineados, oferece-nos histórias incompletas, em pedaços” (ANDRADE, 2012, p. 126). Tal 
sintaxe literária permite uma escrita voltada a fazer dialogar partes descontínuas de discursos 
que se complexificam na montagem de um mosaico de (im)possibilidades. Se deixamos de 
exaltar unicamente a profundidade das raízes é porque entendemos que há múltiplas formas 
relacionais de existência e compreensão das mesmas, abrindo terreno para fragmentações 
diversas, que nunca deixaram de fazer as histórias, os tempos-espaços as memórias, as 
identidades, mas que acabaram neutralizadas em nome de uma linearidade progressiva. 

Uma poética do fragmento, então, dialoga com uma poética da diversidade, das relações 
inesperadas, coadunando com o “direito à opacidade”, em que os lugares discursivos são 
questionados e questionam o espetáculo das hegemonias, esgarçando discursos erigidos sob o 
signo do universal generalizante. Se a escrita ficcional é uma luta com a literatura, no sentido 
de combatê-la, como sugeriu Barthes (2007a), os fios enredados em malhas fragmentadas 
cumprem a tarefa de expor o modo (im)possível do mesmo jogo que, buscando alimento 
naquilo que precisa destruir, torna-se potência-arte, agregando destroços e buscando a 
provisoriedade para falar e silenciar as coisas e os seres-mundos.  

  
Eles eram muitos cavalos: a arte de colecionar silêncios 

 
Eles eram muitos cavalos (EEMC), em sua constituição sabidamente fragmentária, 

apresenta uma multiplicidade de textos, personagens, espaços, acontecimentos 
imaginariamente possíveis no correr de um dia na cidade de São Paulo, expondo tessitura 
narrativa digna de um colecionador benjaminiano; um colecionar disposto a realizar 
exposições (des)ordenadas de estilhaços-vidas, de fragmentos-mundos, de forma a montar, a 
partir de cacos, uma realidade metonímica, não totalitária, para a cidade e suas contradições. 
Como lembra Benjamin (2009, p. 241), “para o colecionador, o mundo está presente em cada 
um de seus objetos e, ademais, de modo organizado. Organizado, porém, segundo um arranjo 
surpreendente, incompreensível para uma mente profana”, como é possível observar nas 
várias perspectivas apresentadas na obra, em que o olhar narrativo não é um olhar 
desinteressado, mas olhares que enxergam mais que textos, vidas ou lascas de vidas, 
registrando prismas diferenciados de um universo social, muitas vezes, descrito, na história da 
literatura, sob a ótica do apagamento, da homogeneidade, da exclusão. 

As narrativas multiplicam-se desenraizadas e dizem não a cidade percebida por um 
indivíduo e suas ansiedades, mas cidades existentes para muitos indivíduos, contextos e 
formas de apreensão, como ressalta Lúcia Sá (2007, p. 99), ao destacar a “pluralidade de 
centros”, a “superposição de perspectivas”, o “emaranhado de pontos de vistas”. Trata-se de 
uma escrita destinada à diferença, em que “O pensamento e o dizer procuram superar os 
meios ao seu dispor, forçar potencialidades transgressivas” (STEINER, 2012, p. 37), 
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buscando reinventar-se a partir da própria ubiquidade e fazendo da territorialidade da página 
um experimentar de recursos gráficos híbridos, de pontuação irreverente, de sintaxe rasurada, 
de encruzilhadas semânticas, de modos diferenciados de compreensão (escritura-leitura) para 
as complexas redes citadinas.  

Entrecruzando histórias heterogêneas e ultrapassando uma representação verossímil do 
que poderia ser a realidade da metrópole, o romance problematiza lugares marginalizados, 
confrontando medos, violências, misérias, sonhos, desejos, projetos, etc. O universo de 
moradores de rua, donas de casa, prostitutas, empresários, entre tantas outras vivências 
cotidianas, traz, como nos diz Schollhammer (2011, p. 84), “episódios picotados de uma vida 
em aberto, que emergem em breves fulgurações para logo desaparecerem”, evidenciando o 
invisível já demasiadamente visível da realidade. Assim como a transcrição feita de 
“santinhos” de Santo Expedito, cardápio, carta, títulos de livros numa estante, lista de dez 
Cds, anúncios de garotas de programas, entre tantos outros, desprovidos de sua 
funcionalidade convencional e provenientes de uma cotidianidade prosaica, compõem uma 
bricolage claramente voltada a fundir realidade e ficção.  

São estilhaços apresentados sob a perspectiva das ruas, das conturbadas malhas textuais 
que compõem o marginalizado rumor dos becos, vielas e avenidas, traçando uma atmosfera 
coletiva perpassada por individualidades e entrecruzando textos como se fossem “passagens” 
mostra, como Benjamin (2009, p. 468), que “As ruas são a morada do coletivo”, a cidade, um 
ser coletivo “eternamente inquieto, eternamente agitado que vivencia, experimenta, conhece e 
inventa tantas coisas entre as fachadas dos prédios quanto os indivíduos no abrigo de suas 
quatro paredes”, o que ratifica a pertinência de registrá-la a partir do entrelugar de seus 
tempos/espaços/habitantes, evidenciando o que não pode ser dito/escrito e que significa por 
adensamento dos silêncios existentes entre as “fachadas dos prédios”. Em EEMC, há uma 
polifonia ruidosa e ruinosa instada a mostrar fragmentos (WALTY, 2007) e deixar que eles 
signifiquem as muitas cidades existentes em uma (GOMES, (1994); os muitos indivíduos que 
as habitam, as vivenciam e as fazem funcionar. 

Não busca reunir as coisas por sua afinidade ou sucessão no tempo (embora o tempo 
cronológico esteja presente, ele é complexificado por uma simultaneidade desconexa), assume 
a incompletude de qualquer coleção, tornando-se escrita destinada a (des)unir coisas dispersas 
e atravessadas por um tempo tão fragmentado e descontínuo, o que faz com que o silêncio - o 
vazio, o corte, a interrupção - entre os fragmentos seja o grande fio condutor do livro, 
oferecendo possibilidades leitoras capazes de transcender a materialidade reunida por sobre 
abismos. Cada fragmento, flagrante de uma presença fugaz, provisória, esconde um antes e 
um depois entrecortados por silêncios e silenciamentos inquietantes que teatralizam a 
inapreensibilidade da(s) cidade(s). 

A conjuntura da coleção estabelece uma (des)ordem desafiadora de arquivos e 
repertórios mais tradicionais, positivos ou otimistas, enredando uma memória arquivística 
microfísica, no sentido foucaultiano (2011), que traz coisas multicentralizadas, entrecortadas, 
interrompidas, abjetas, como parte da ação de profanar a cidade (a arte, a linguagem, a escrita 
que se faz dela) por espetacularização das mazelas, sendo que cada uma das mazelas 
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representadas carrega existência e finitude (não)discursiva no breve espaço do recorte, numa 
ordenação afeita a subverter, duplamente, o contexto da coleção: por um lado profana a 
intimidade da memória citadina, trazendo à tona a privacidade de suas entranhas; por outro 
lado, ressalta a ahistoricidade de cada fragmento, assumindo a dispersão que caracteriza o 
caos-mundo das metrópoles. 

A obra é composta por 70 fragmentos numerados e titulados, à exceção dos dois últimos 
- uma página preta e um diálogo noturno - despidos de numeração e título. Cada fragmento 
tem duração/extensão variada, podendo constar de breve anotação, registro, citação ou de 
narrativa mais longa. Logo no início, o fragmento n 1, “Cabeçalho”, trata de situar o leitor 
quanto ao recorte espacial e temporal da narrativa: “São Paulo, 9 de maio de 2000. Terça-
feira” (RUFFATO, 2011, p. 13). E embora o livro tenha início com um cabeçalho, semelhante 
àqueles feitos em textos escolares para significar o início da escrita, da redação, da 
comunicação, metáfora do início de mais um dia, e tenha fim com uma conversa noturna que 
termina por sugerir o fechamento do ciclo desse mesmo dia, “[...] Dorme... vai...” 
(RUFFATO, 2011, p. 158), o que se segue na obra, a partir do segundo fragmento, são 
unidades autônomas e complexas que se abrem em rizomas não sequenciais, cujo maior nexo 
encontra-se no vazio a ser preenchido pelo leitor.  

Como vai terminar o relato, a história, o sonho? É matéria de um outro dia, ou melhor, 
de muitos outros dias, que a brevidade do colecionador não pode alcançar. Até porque, ao 
mosaico disforme que constitui a vida contemporânea, em sua velocidade indiferente, não é 
dado tecer a ilusão de verdades representativas ou de grandes finais. Rasuradas a 
transparência do real, da linguagem, da existência, bem como a feitura de histórias “belas” a 
camuflar a miudeza do ser humano, resta o abismo que se coloca entre vidas (des)enredadas 
na indiferença do mundo. Nesse sentido, faz-se relevante destacar a beleza inquietantemente 
venenosa presente no título, e epígrafe, da obra “Eles eram muitos cavalos”, ressaltando a 
pertinência do diálogo intertextual com a poesia de Cecília Meireles: “Eles eram muitos 
cavalos, mas ninguém mais sabe os seus nomes, sua pelagem, sua origem”. 

  
“Ó”: poesia e pensamento 

 
De tessitura edificada por fragmentos, ao mesmo tempo cumulativos e conflitivos, a 

obra “Ó”, de Nuno Ramos, volta-se a aproximar o aparentemente inaproximável das coisas, 
edificando uma artesania literário-filosófica de amplitude intrigante. O livro, composto por 25 
capítulos, aproxima-se de uma montagem edificada por encaixes, cujo poder de contato, e 
contágio, dos temas colocados a dialogar, faz-se perceber no espanto com que cada parte 
avizinha tessituras conceituais aparentemente desconexas, descortinando um jogo relacional 
de colagem heterogenea e destruidora de lugares previsíveis (FOUCAULT, 2007).  

O espanto constante da obra está em problematizar os (não/entre)lugares da linguagem, 
dos conceitos, fazendo (re)vivificar o assombro demonstrado por Foucault quando reflete, no 
célebre As palavras e as coisas (2007), sobre o texto de Borges e a inquietude causada por 
uma classificação capaz de abalar ordenações tradicionais de identidade, alteridade e 
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diferença na estruturação do conhecimento ocidental. A enciclopédia chinesa, citada por 
Borges, conduz a “um pensamento sem espaço, a palavras e categorias sem tempo nem lugar, 
mas que, em essência, repousam sobre um espaço solene, todo sobrecarregado de figuras 
complexas, de caminhos emaranhados, de locais estranhos, de secretas passagens e 
imprevistas comunicações” (FOUCAULT, 2007, p. XIV-XV). Como no texto de Borges, a 
obra de Nuno Ramos traz esse elemento fundacional de outros entendimentos acerca dos 
conceitos e de suas possibilidades relacionais (des)ordenadoras de fragmentos sempre 
dispostos a outras (des)ordenações. A leitura da obra leva a pensar, na trilha de Foucault 
(2007, p. 2), que o “impossível não é a proximidade das coisas, mas o próprio lugar onde 
poderiam ser vizinhas”. 

A mistura dos gêneros que caracteriza a escrita de “Ó” - ensaio, prosa poética, conto 
curto, crônica, aforismos, alegorias - marca descontinuidades, discrepâncias e justaposições 
responsáveis por essa contemplação assustadora, de beleza poética alegoricamente agressiva, 
em cuja multiplicidade não cabe saber o que o livro quer dizer, mas acompanhar a 
metamorfose de suas conexões, suas intensidades epifânicas, suas divagações ó, como num 
encontro (des)orquestrado de corpos-mundos à procura de uma voz, por vezes inaudível, em 
que linguagem e mundo se confundissem em espantoso jogo de relações transgressoras, no 
que tange à lógica da unidade e da certeza (DIAS, 2011).  

A obra anuncia-se, já, por essa (im)possibilidade de nomeação/denominacão, em cujas 
teias reside o caráter plurissignificante encontrado no cerne de qualquer linguagem, e que a 
onomatopoese “ó” cumpre o papel de anunciar, como nos chama a atenção Dias (2011), 
marcando a busca por um som-linguagem essencialmente abissal, advindo das ruínas das 
coisas, dos seres e das existências e que, sendo realidade acústica, ao mesmo tempo 
linguística e não-linguística, fosse linguagem irredutível ao simbolismo engessante das 
palavras dicionárias. Nessa perspectiva, o livro é cortado por sete fragmentos entitulados: Ó, 
Segundo Ó, Terceiro Ó, Quarto Ó, Quinto Ó, Sexto Ó, Sétimo Ó. Cada um desses fragmentos 
parece resultado de um surto epifânico voltado a entrecruzar vazios intersticiais acerca das 
relações (im)possíveis entre os seres, as coisas, suas linguagens e a estranheza incontornável 
de suas fissuras, esterilidades e significações. 

Dialogam, na obra, filosofia e literatura, materializando aquilo a que George Steiner 
(2012) chama de “poesia do pensamento”, ao destacar o caráter metafórico dos discursos, a 
presença da poesia em qualquer atividade pensante possível ao conhecimento filosófico-
metafísico, mesmo que, no correr dos tempos, tenha-se tentado, e tente, dissimular. Em “Ó”, a 
literatura é declaradamente pensamento filosófico e o pensamento filosófico edificante da 
obra é poesia, de forma que temos, metonimicamente, numa mesma obra, as interações e 
rivalidades entre “[...] o poeta, o romancista, o autor dramático, por um lado, e, por outro, o 
pensador declarado” (STEINER, 2012, p. 15). Tal emaranhado redunda numa explosão de 
fronteiras que subverte os lugares destinados à edificação dos conhecimentos, rasurando 
exílios ainda forjados em nome da racionalidade. Como já fizeram outros filósofos-poetas, ou 
poetas filósofos, cujos gênios ocuparam-se em despir filosofia e literatura de palavras 
exclusivistas com as quais foram vestidas, o autor constrói, não somente uma linguagem 
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dentro da linguagem, mas também uma não-linguagem, como para ratificar a necessidade de 
quebrarmos as palavras-conceitos que nos impedem de pensar, tarefa para a qual a poesia do 
pensamento faz-se religação, música, eco, palavra, fragmento, ó.  

 
Considerações finais 

 
As obras aqui apresentadas ostentam um fazer literário situado no limiar da hibridização 

dos elementos tradicionais da narrativa de ficção, incluindo-se no rol das escritas incômodas, 
porque causadoras de “assombro” (CANCLINI, 2008), tendo em vista o protagonizar de 
relações internas e externas voltadas a solicitar a invenção de um leitor que se vê convidado a 
experienciar outras possibilidades éticas e estéticas para a arte e para a vida. Em seu livro 
Leitores, espectadores e internautas, Canclini (2008, p. 78) assevera: “'Acho que a melhor 
personagem que um escritor pode inventar', disse Juan Villoro, 'é um novo tipo de leitor'”. E 
um novo tipo de leitor se (re)inventa e é (re)inventado a cada ato de escrita/leitura, não 
cabendo jamais em fórmulas pre-estabelecidas, ainda que assim se deseje. Cada nova obra 
funda uma infinidade de (não)leitores instados a multiplicarem-se no contato com a mesma 
obra, reinventando-a.  

Esse jogo, sendo capaz de engendrar deslocamentos em vários níveis da linguagem, 
trapaceia ardilosamente com os discursos, rejeitando qualquer aprisionamento reducionista. 
Quem joga o jogo literário encontra a possibilidade de imiscuir-se em teias discursivas 
incertas, de forma a elaborar jogadas de sentidos sem, necessariamente, deixar-se ludibriar por 
determinantes barateadores desses mesmos sentidos. É por meio das múltiplas linguagens, em 
seus pontos de dispersão e contato, que as essencialidades e obscuridades de qualquer 
discurso se comunicam, esgarçando enigmas e potencializando lugares polêmicos habitados 
por signos reais, simbólicos e imaginários que se entrecruzam.  

Notadamente, os sentidos se fazem em dispersões encruzilhadas e as interseções, 
continuamente desenvolvidas entre leitor, autor, texto e linguagem, a priori, formam a 
ebulição necessária ao desencadear de construções simbólico-conceituais em eterno devir na 
esteira do tempo. Há, nesse movimento disforme, paralático, uma propensão por colocar 
novos desafios contextuais aos seres/mundos, fazendo com que tudo (ou nada) possa ser 
alterado a qualquer momento. O fragmento insere-se nesse movimento em que o infinito da 
obra reclama o esgarçar da unidade, da totalidade, da continuidade, fundando, como sugere 
Blanchot (2010), uma ordem vazia ou uma promessa insubmissa para os sentidos, uma 
poética das margens. 
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AÇÕES, LEITURAS E INTENCIONALIDADE PEDAGÓGICA: UMA 
REFLEXÃO SOBRE OS GÊNEROS TEXTUAIS NA ALFABETIZAÇÃO 

Ilsa do Carmo Vieira Goulart1 
 

Desconheço liberdade maior e mais duradoura do 
que esta do leitor ceder-se à escrita do outro, 

inscrevendo-se entre as suas palavras e os seus 
silêncios. Texto e leitor ultrapassam a solidão 

individual para se enlaçarem pelas interações. Esse 
abraço a partir do texto é soma das diferenças, 

movida pela emoção, estabelecendo um encontro 
fraterno e possível entre leitor e escritor. Cabe ao 

escritor estirar sua fantasia para, assim, o leitor 
projetar seus sonhos. 

Bartolomeu Campo de Queirós (1999) 
 

Considerações iniciais 
  
Partindo do pressuposto de que a alfabetização pode ser considerada como um processo 

mais amplo de que, apenas, a aquisição das habilidades cognitivas de codificação, 
decodificação e decifração, vista pela vertente do aspecto interdiscursivo da linguagem, por 
apresentar-se como prática social de construção de sentidos, é que desenvolvo este trabalho na 
intenção de analisar diferentes propostas de letramento e de inserção da criança na cultura 
letrada, a partir do uso social da leitura e da escrita, analisando o trabalho desenvolvido com 
os gêneros textuais. 

Neste sentido, este artigo assume por objetivo compreender como se constituem as práticas 
de leitura e escrita a partir do texto, especificamente, nas séries inicias do ensino fundamental, e o 
que determina o planejamento e o desenvolvimento de tais atividades pelo professor.  

Olhar para as práticas alfabetizadoras que assumem a perspectiva de textualidade como 
forma de trabalho pedagógico é refletir sobre um modo de fazer e compreender a leitura e 
escrita dentro de uma realidade escolar e como se estrutura ou se configura esse abraço a 
partir do texto, conforme nos mostra a epígrafe, é procurar descrever quais concepções de 
linguagem e de representações de leitura permeiam o fazer docente. 

Quando a temática “alfabetização” se põe em pauta na discussão acadêmica, tem-se 
uma associação direta à escolarização. Isso porque, de acordo com os estudos de Cook-
Gumperz (2008) a relação entre alfabetização e escolarização não tem uma causa histórica, 
mas uma “consequência histórica”, ou seja, não foram as grandes transformações sociais 
econômicas na Europa que causaram a relação entre a escolarização e a alfabetização, mas 
essa junção se deu como consequência das grandes reformas sociais. Geralmente um fato 
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desconsiderado é que a alfabetização precede ao movimento de escolarização. A criação da 
escola ocorre como forma de progressão, valorização ou incentivo à alfabetização e, ainda, 
por uma necessidade de se por sob controle a educação da grande massa populacional, mas o 
ensino da leitura e da escrita já existia, e sua aplicabilidade deu-se anteriormente a sua forma 
sistematizada pela escolarização. 

Assim, ao trazer para a discussão a ideia de a alfabetização que possui uma dimensão mais 
ampla do a que se segue como o “ensinar ou aprender a ler e escrever”2, o que nos mostra Cook-
Gumperz (2008) é que “a alfabetização é um fenômeno socialmente construído”, de que ela não 
proporciona, apenas, a aquisição de habilidades técnicas, mas de um conjunto de prescrições que 
possibilita o uso do conhecimento, com isso a autora nos direciona um olhar para uma dimensão 
mais extensa do significado da alfabetização para a sociedade. 

A pesquisa realizada por Cook-Gumperz (2008) destaca a alfabetização como um 
acontecimento que foi construído socialmente, por isso não se estabelece de maneira única e 
definida, mas antes se organiza e se estrutura de forma gradativa e processual. A autora 
identifica que a ideia de alfabetização passa de uma compreensão rudimentar, voltada para 
preocupações de decodificação, para uma compreensão funcional, volta-se para o domínio das 
outras habilidades que ela envolve. A alfabetização funcional é considerada a capacidade de 
uso dessas habilidades para a criação de novos materiais letrados e de novos entendimentos. 

Ao considerar a aprendizagem da leitura e da escrita, mais do que a aquisição uma 
técnica, destacando os usos das habilidades que ela envolve, este trabalho desenvolverá as 
discussões a partir de três premissas, que embora distintas, são concebidas em constante 
interação: a primeira defende que o texto é uma forma de discurso escrito, e que todo o 
trabalho de leitura desenvolvido na escola, aproxima a criança de uma forma de expressão da 
linguagem; a segunda considera que a leitura é uma atividade interdiscursiva entre leitor e o 
texto/escrito e entre diferentes leitores, como uma prática dinâmica e ativa e a terceira salienta 
o uso do texto, em sala de aula, como uma forma de apreciação do próprio discurso escrito, 
destacando propostas pedagógicas a partir de diferentes gêneros textuais no processo de 
ensino e aprendizagem da língua escrita. 

Na busca de uma possível compreensão das aplicabilidades do texto, o trabalho observará 
diferentes atividades, realizadas por professores alfabetizadores, da rede pública de ensino, com o 
propósito de analisar como e porque desenvolvem práticas de leitura/escrita a partir do uso de 
diferentes gêneros textuais, em sala de aula. As análises serão subsidiadas pelas concepções de 
Anne-Marie Chartier (1995, 1998) a respeito da leitura escolar, de entre outros autores que muito 
contribuirão para priorizar e focalizar o olhar reflexivo a que se propõe este trabalho. 

 
O ensino da leitura e escrita como um processo interdiscursivo 

 
Ao destacar que as práticas de leituras para crianças, no ambiente escolar, proporcionam 

uma aproximação, um conhecimento e uma apreensão das diferentes configurações da 
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linguagem, seja por propiciar relações diretas com o texto escrito, com imagens, seja pela 
consideração das diversas opiniões e interpretações que a leitura produzirá, o ato de ler um 
texto proporcionará um contato direto com formas de expressão da linguagem. 

Nesta perspectiva de discussão, pode-se questionar em que medida este fazer 
pedagógico, tendo por base o texto, pode contribuir ou não no processo interdiscursivo de 
alfabetização? Como se estrutura a compreensão dessa proposta alfabetizadora, como um 
processo apreensão dos usos e da aplicabilidade da própria linguagem, e de que forma se 
estabelecem práticas de leitura a partir do texto na sala de aula? 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (1997), o 
ensino e a aprendizagem de Língua Portuguesa, na escola, pode ser compreendido como 
resultante da articulação e interação de três variáveis: o aluno, a língua e o ensino, embora 
independentes um não pode ser concebido sem o outro. O aluno é o sujeito da ação de 
aprender, aquele que age sobre o objeto de conhecimento, que é a Língua Portuguesa e o 
ensino é apreendido como a prática educacional que organiza a mediação entre sujeito e 
objeto do conhecimento. 

O que leva os PCNs (1997, p.20) a definir que “a alfabetização não é um processo 
baseado em perceber e memorizar, e, para aprender a ler e a escrever, o aluno precisa 
construir um conhecimento de natureza conceitual: ele precisa compreender não só o que a 
escrita representa, mas também de que forma ela representa graficamente a linguagem.”  

Assim, o conteúdo de Língua Portuguesa, no Ensino Fundamental, parte do pressuposto 
de que a língua se realiza no uso, nas práticas sociais. A linguagem verbal, atividade 
discursiva tem como resultado textos orais e escritos. O processo de compreensão e de 
produção da linguagem se desdobra em atividades de fala, escuta, leitura e escrita. Torna-se 
uma expansão da possibilidade de linguagem, porque ela está relacionada ao desenvolvimento 
dessas quatro habilidades – falar, ouvir, ler e escrever.  

Há uma valorização do expressar-se oralmente, por ser uma atividade que requer 
confiança em si mesmo, mas isso se conquista em ambiente favorável à manifestação do que 
se pensa, sente e do que se acredita, exigindo respeito à diferença e à diversidade de 
conceitos, opiniões, crenças e ideias.  

Ensinar a utilização da linguagem, não significa determinar uma forma de específica de 
expressão, mas antes apresentar linguagem em sua dimensão plural e dinâmica, pois há 
maneiras específicas ou adequadas de manifestar-se (de forma oral ou escrita) para cada 
instância pública, variando de acordo com as circunstâncias e com as finalidades. 

Após fazer uma releitura dos PCNs de Língua Portuguesa, Ferreiro (2001, p.4) afirma 
que a utilização da língua (oral ou escrita) acontece dentro de uma “concreta e determinada 
situação comunicativa, com condições e finalidades específicas, produz discurso que significa 
dizer alguma coisa a alguém, de uma determinada forma, num determinado contexto histórico 
e em determinadas circunstâncias de interlocução”. 

Marcuschi (2003, 16-17) também explora a questão da utilização da língua dentro de 
uma situação concreta de expressão da linguagem, de maneira mais aprofundada, ao declarar 
que ao lidarmos com as práticas de letramento e oralidade, estamos lidando com os usos que 
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as fundamentam. Para o autor o letramento, como prática social ligada ao uso da escrita, 
tornou-se um bem social a ser adquirido, foi elevado ao status superior que representa 
“educação, desenvolvimento e poder”. Entretanto, para Marcuschi, fala e a escrita se 
constituem por um mesmo peso de valor, pois o homem não se define como um “ser que 
escreve”, mas como “um ser que fala”, por que “oralidade e escrita são práticas e usos da 
língua com características próprias, mas não o suficientemente opostas para caracterizar dois 
sistemas linguísticos nem uma dicotomia. Ambas permitem a construção de textos coesos e 
coerentes e informais, variações estilísticas, sociais dialetais e assim por diante”.  

  
O trabalho pedagógico de leitura e escrita na perspectiva dos gêneros textuais  

 
A proposta para o ensino da leitura e da escrita orientada pelos PCNs (1997, 22) 

concebe que a apropriação da linguagem ocorre num processo discursivo, por isso propõe um 
trabalho pedagógico a partir da interação verbal dos interlocutores, o que não pode se 
desconsiderar o seu vínculo com a situação concreta de produção, visto que é “no interior do 
funcionamento da linguagem que é possível compreender o modo desse funcionamento. 
Produzindo linguagem, aprende-se linguagem”. 

O trabalho pedagógico com a língua compreende que ao produzir discurso se produz 
textos, seja na oralidade, seja na escrita, formando um todo significativo e acabado, 
independente de sua extensão. Conforme os PCNs (1997, p. 23), o texto trata-se de “uma 
sequência verbal constituída por um conjunto de relações que se estabelecem a partir da 
coesão e da coerência. Esse conjunto de relações tem sido chamado de textualidade”.  

Desta forma, para que um texto seja considerado texto ele deve ser compreendido como 
unidade significativa global, o que atribui uma textualidade, e quando isso não ocorre, pode-
se dizer que não passa de um amontoado aleatório de enunciados. 

Conforme os PCNs (1997, p. 23), todo texto se organiza dentro de um determinado 
gênero. Os vários gêneros existentes, por sua vez, constituem formas relativamente estáveis 
de enunciados, disponíveis na cultura, caracterizados por três elementos: conteúdo temático, 
estilo e construção composicional. 

Os gêneros podem ser definidos como fenômenos históricos, como formas culturais e 
cognitivas da ação social. Não são entidades estáticas, mas maleáveis, dinâmicas e plásticas, 
surgindo e estruturando-se a partir da necessidade social. (BAKHTIN, 2003; MARCUSCHI, 
2000; MENDONÇA, 2007). 

Partindo desta perspectiva teórica, observa-se que nos últimos anos ocorre um 
movimento intenso de inserção na prática pedagógica alfabetizadora de um trabalho a partir 
da diversidade textual. Firmado sobre a concepção do alfabetizar letrando (SOARES, 2004; 
SANTOS, 2007), investe-se numa proposta de ensino da língua a partir da diversidade textual, 
como as orientações apresentadas pelo Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa (2012, 
p. 8) cabe à escola a sistematização dos conhecimentos relativos à produção e à compreensão 
de textos orais e escritos. Por conta disso, enfatizamos junto aos professores a importância de 
favorecer o contato dos alunos com textos diversos [...]” 
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Práticas de leitura e escrita com textos: da intencionalidade à espontaneidade 

 
A pesquisa ao coletar dados a respeito das ações pedagógicas com o uso do texto em 

sala de aula de alfabetização utilizou-se de enquetes sobre a prática cotidiana com professores 
de diferentes escolas públicas3, tomando as seguintes questões: Quais materiais de leitura são 
usados em sala de aula? Quais gêneros textuais são usados nas séries iniciais? Quais objetivos 
norteiam a proposta pedagógica com o texto?  

A partir das respostas procuramos delinear um panorama das diferentes possibilidades 
de uso dos textos nas séries iniciais como um recurso de ensino. Dentre os gêneros textuais 
mais recorrentes, em sala de aula, aparecem: 

 

Gêneros textuais citados no trabalho pedagógico: 

Textos de livros didáticos 

Poemas diversos 

Narrativas curtas 

Contos de fadas 

Narrativas longas 

Letras de música 

Textos informativos 

Textos literários 

Trava-línguas 

Parlendas  

Livros de literatura infantil 

 
Quadro 1- Gêneros textuais citados no trabalho pedagógico de alfabetização. Fonte: arquivo da autora. 

 
De acordo com a predominância de determinados gêneros textuais, pode-se a partir das 

práticas efetuadas listar diferentes interesses e possibilidades da atuação docente com as 
atividades de leitura e escrita, que se mostram planejadas e realizadas com, sobre e para o 
texto: 

 

                                                           
3 Estes professores fazem parte do Programa de Pós-Graduação Latu Senso em Alfabetização e Letramento, 
entre 2013-2014, organizado pelo Instituto Federal do Sul de Minas – Campus Muzambinho e AMOG. 
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Texto e sua aplicabilidade pedagógica 
Textos (diversos) Atividades com ênfase na aprendizagem da 

leitura e escrita. 

Textos de livros didáticos Apresentação, construção, memorização de 
sílabas e frases curtas. 

Poemas  Apresentação, construção e memorização de 
letras, sílabas, palavras geradoras e de rimas, 
para a consciência fonológica. 
Articulação da expressão oral através da 
leitura em voz alta. 

Narrativas curtas Apresentação e construção de sílabas, 
palavras e frases. 
Exploração da noção de texto (estrutura 
textual: início, desenvolvimento da história e 
desfecho). 

Contos de fadas 
Revistas em quadrinhos 
Literatura Infantil 

Projetos de leitura 
Leitura espontânea - distração  
Produção de textos individual ou coletivo 
Articulação da oralidade. 

Textos informativos Conteúdos curriculares, como Ciências 
Sociais e Naturais. 

 
Quadro 2 – Relação de textos e sua aplicabilidade pedagógica. Fonte: arquivo da autora. 

 
A relação de atividades desenvolvidas a partir de diversidade textual, em relação ao 

ensino da leitura e da escrita, é inúmera, contudo elas se estruturam a partir de dois focos de 
trabalho: um direcionado pelo professor com uma intenção de ensino imediato, pautado no 
desenvolvimento de aspectos linguísticos, de formação da competência leitora, da capacidade 
de compreensão ou, simplesmente, com a intenção de oferecer um momento de distração, de 
entretenimento.  

Na variedade do trabalho pedagógico alfabetizador, um aspecto observado se mostra 
em relação aos modos de uso do texto que são determinados a partir do pressuposto do que o 
texto traz como temática em seu enredo, ou ao gênero textual. Assim, por exemplo, com um 
poema as professoras exploram atividades de leitura e de escrita de palavras e frases curtas, 
mais direcionadas aos aspectos da apreensão do código linguístico, a partir da consciência 
fonológica, como também a oralidade da criança ao recitá-lo. Diferentemente do trabalho com 
um texto informativo, que parece explorar apenas a leitura e compreensão de um determinado 
tema curricular. 

Com o texto também se observa um trabalho voltado para a articulação da expressão 
oral. A leitura parece impulsionar comentários do que se pensa sobre a história ou sobre os 
personagens. O trabalho com textos parece estimular atividades da produção escrita, seja a 
partir da história como um modelo de estrutura textual, como, por exemplo, a atividade de 
reconto, que se mostra, além de um incentivo à criação imaginária, um recurso pedagógico de 
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organização textual, seja na oralidade tendo o professor, incialmente, como escrita, seja na 
escrita da criança. 

 
Considerações finais 
 

As observações das respostas da enquete realizada com as professoras apontam que o 
texto escolhido para o trabalho pedagógico alfabetizador ocorre em decorrência do gênero 
textual. Observa-se que o gênero textual exerce influência na orientação ou produção das 
atividades pedagógicas, agindo como um fator determinante das práticas de leitura 
desenvolvidas na sala de aula. Este efeito mobilizador do texto pode se consolidar a partir de 
duas perspectivas: uma planejada, pensada e elaborada pelo professor com pretensão 
pedagógica, movida por uma intencionalidade em suas atividades: com o objetivo da 
construção das capacidades de leitura e escrita e da formação do leitor; outra conduzida e 
realizada sem pretensão pedagógica, ou seja, uma prática direcionada pela intencionalidade do 
desfrute, desprovida de preocupações com temas e conteúdos pedagógicos, trata-se de uma 
leitura marcada pela espontaneidade, com um objetivo apenas de distração e deleite.  
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