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DA MATERIALIDADE À REPRESENTAÇÃO: UM OLHAR PARA AS 
CAPAS DA SÉRIE GRADUADA DE LEITURA MENINICE (1948/1949), DE 

LUIZ GONZAGA FLEURY 

Ilsa do Carmo Vieira Goulart1 
 

Considerações iniciais 
 
Este trabalho é parte da pesquisa de doutorado, “As Lições de Meninice: um estudo 

sobre as representações de livro de leitura inscritas na série graduada de leitura Meninice 
(1948/1949), de Luiz Gonzaga Fleury”. A pesquisa considera que nas palavras e imagens 
impressas nos livros de leitura, especificamente na série graduada de leitura Meninice, ocorre 
um investimento nos dispositivos tipográficos e textuais que podem indicar práticas e 
representações culturais e sociais de atividades leitoras, movidas pela ideia de livro de leitura 
de qualidade. 

A análise investigativa da pesquisa depara-se com um movimento de interação e 
dialogicidade entre o escrito e a imagem impressa e sua autoria, que acontece num jogo de 
relações em que, segundo Brandão (2005, p.267) “[...] o Objeto passa a ser algo representado 
por um Sujeito que lhe confere sentido”.  

No movimento da produção escrita deste trabalho, tem-se como sujeito do jogo de 
relações de autoria da obra, o professor sorocabano Luiz Gonzaga de Camargo Fleury, 
denominado por Melo (1954) como contista, escritor de livros para crianças, pedagogo, 
ensaísta, articulista e tradutor da Revista de Educação, professor de psicologia, diretor 
escolar, inspetor de ensino, Chefe do Serviço de Educação Primária e Pré-primária, em 1935-
1939.  

E como objeto material deste complexo comunicativo têm-se os quatro livros da série 
de leitura graduada Meninice. A análise volta-se especificamente para os volumes referentes à 
63ª edição, de 1949, de Meninice Primeiro Grau; à 92ª edição, de 1948, de Meninice Segundo 
Grau; à 86ª edição, de 1948, de Meninice Terceiro Grau e à 34ª edição, de 1948, de Meninice 
Quarto Grau. 

Partindo da concepção de apropriação cultural como invenção criadora no processo de 
produção de uma obra didática, e sabendo que os livros de leitura – materiais disponibilizados 
para o estudo – trazem em sua materialidade escritos, imagens para direcionar a prática e a 
aplicação dos textos na realização de atividades de leitura, é possível, a partir destes 
dispositivos tipográficos e textuais, identificar representações de livros de leitura de 
qualidade, tendo em vista a atuação de um leitor? E que leitor estaria representado nos livros 
de leitura: um aluno carregado de um ideário sobre a infância? 

O direcionamento da análise das capas dos livros tomam como suporte teórico as 
concepções sobre a história do livro, história da leitura, noção de representação e de práticas 

                                                           
1 Doutora em Educação, pela FE/UNICAMP, Campinas, São Paulo. E-mail: ilsa.vieira@uol.com.br. 

mailto:ilsa.vieira@uol.com.br
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de leitura de Roger Chartier (2009, 2002, 1998, 1996), de Robert Darnton (2000) e de 
Choppin (2004), pautados da perspectiva da história cultural, como também, na verificação 
das intenções que movimentam o autor ao redigir e o editor ao publicar uma determinada 
obra. 

 
A representação na materialidade do impresso 

 
Chartier (2009, p. 15) ao falar sobre a história como uma leitura do tempo, atribui à 

disciplina uma força tripla de “convocar o passado; mostrar as competências do historiador, 
dono das fontes; e convencer o leitor”. Ao discutir a história sob a forma de relações no 
passado, o autor traça um paralelo entre história-memória, história-ficção, descrevendo que 
essa disciplina pretende dar uma representação da realidade que um dia foi e que já não é 
mais. 

A pesquisa, ao deparar-se com diferentes enunciados, considera que as palavras estão 
carregadas de representações e que as diferentes maneiras de orientação e de estruturação da 
linguagem, postas e dispostas nos livros de leitura, constituem-se de um cenário de 
representação e de textualidade.  

Desta forma, o livro, entendido como objeto concreto de representatividade e de 
textualidade, assume a posição de interlocução entre o autor da obra, no âmbito da produção e 
organização do material didático, e de uma cultura escolar, que envolve diferentes sujeitos – 
o aluno, os pais, a direção escolar, o diretor de ensino, o professor – que assumem ora a 
posição leitores, ora de consumidores, no âmbito da aceitação, escolha, aquisição, ou seja, da 
recepção da obra. Neste movimento entre a produção e a recepção da obra, o material 
impresso comportará um discurso escrito para promover uma inter-relação entre ambos. Os 
enunciados presentes nos livros de leitura se tornam a concretização de uma relação dialógica. 

Assim, em relação à perspectiva metodológica, de acordo com Chartier (2009, p. 47), 
um dos principais desafios que se apresenta à história cultural está em “como pensar a 
articulação entre o discurso e as práticas”. Ao refletir sobre essa questão, adota-se a forma do 
“giro linguístico”, que, segundo o autor, se baseia em duas ideias fundamentais: uma de que 
“a língua é um sistema de signos, cujas relações produzem significados múltiplos e instáveis”, 
e a outra de que “a realidade não é uma referência objetiva externa ao discurso”, mas é 
sempre construída de e na linguagem. Toda prática se situa, se constitui na ordem do discurso. 

Para Chartier (2009), o objeto principal de uma história que se propõe a conhecer a 
forma pela qual os sujeitos dão sentido às práticas e a seus enunciados se encontra na tensão 
entre a capacidade inventiva dos indivíduos (ou comunidades) e a restrição e a limitação das 
posições de dominação do que se pode dizer, pensar e fazer. 

É nesse contexto que Chartier (2002) apresenta o conceito de “representação”, que se 
torna uma ideia determinante da nova história cultural, permitindo vincular as posições e as 
relações sociais com a maneira como os indivíduos ou grupos se percebem e percebem o que 
os envolve. 



DA MATERIALIDADE À REPRESENTAÇÃO: UM OLHAR PARA AS CAPAS DA SÉRIE GRADUADA... 
 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 1505 

Chartier (2002) aponta que as representações não ocupam um status entre ser, ou não, 
imagens verdadeiras ou falsas de uma realidade externa, mas possuem uma força própria que 
conduz à crença de uma realidade externa a partir daquilo que acredita que é. A representação 
pode ser vista como uma produção que rompe com a sociedade e se incorpora ao indivíduo. 

Frente à proposta investigativa de buscar quais representações de livro de leitura de boa 
qualidade estão concatenadas em enunciados impressos, a perspectiva teórica da história 
cultural se mostra apropriada, por estar em ascendente contribuição para o desenvolvimento 
da pesquisa em ciências sociais, oferecendo a este trabalho um suporte teórico e metodológico 
possível para se subsidiar, nortear e direcionar as propostas que priorizam estudos sobre as 
representações e as práticas culturais.  

Se, de acordo com as palavras de Chartier e Cavallo (1998, p.6), “[...] a história das 
práticas de leitura, é, portanto, uma história dos objetos escritos e das palavras leitoras”, 
constata-se uma inter-relação entre o material de leitura e as práticas que o acompanham. 
Assim, a nossa proposta de pesquisa considera que os discursos presentes nos documentos, 
nas publicações e na série graduada de leitura Meninice carregam em suas páginas 
dispositivos tipográficos e textuais que incitam a necessidade de se estender, de se aprofundar 
os estudos referentes à materialidade do impresso, bem como compreender o quanto esta 
materialidade pode ser reveladora de práticas e de representações culturais e sociais de 
atividades leitoras, a partir de uma imagem de livro de leitura de qualidade. 

Os escritores deixam impregnados nos escritos, e posteriormente os editores nos 
impressos, protocolos de leitura indicativos do que se espera de seus leitores. A ação editorial 
sobre o material impresso torna-se relevante e desafiadora para essa pesquisa, ao passo que 
requer cuidados investigativos ao considerar, também, a quem se destina este material 
impresso, uma vez que “o estudo das impressões deve ser conduzido com atenção, porque 
examina um material em que a organização tipográfica traduz, claramente, uma intenção 
editorial e porque pode revelar a marca, no próprio objeto, das maneiras populares de ler.” 
(CHARTIER, 1996, p. 99). 

Esta oscilação do escrito ou da imagem materializada no impresso, presente na 
elaboração dos livros de leitura, especificamente as capas da série gradada de leitura 
Meninice, parece atuar diretamente nas práticas pedagógicas do ensino da leitura e da escrita, 
decorrentes de um determinado tempo e lugar, o que coloca a pesquisa frente às noções de 
“apropriação, prática e representação”, entendidas e apontadas por Chartier (2002) como 
configurações que constituem objetos centrais de estudo da história cultural.  

 
Na Capa: crianças, livro e ação leitora  

 
A publicação da primeira edição da série graduada de leitura Meninice ocorre em 1936, 

pela Livraria Editora Record, tendo sido a obra reeditada em 1937, pela Companhia Editora 
Nacional, localizada na cidade de São Paulo. Trata-se de uma coleção composta por cinco 
livros, de cunho didático; cada volume estaria destinado a uma série escolar, sob a 
denominação de Grau. O livro que inicia a série graduada Meninice é a Cartilha. 
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Desta forma, assume-se como livros selecionados para compor o corpus desta pesquisa 
as capas da 63ª edição, de 1949, de Meninice Primeiro Grau; da 92ª edição, de 1948, de 
Meninice Segundo Grau; da 86ª edição, de 1948, de Meninice Terceiro Grau e da 34ª edição, 
de 1948, de Meninice Quarto Grau.  

 

    
 

Imagem 1 – Capas da série Meninice. In: FLEURY, Luís Gonzaga. Meninice. São Paulo: Companhia Editora 
Nacional, 1948/1949.  

 
Observa-se que o nome do autor destaca-se em vermelho no início da página; logo 

abaixo se encontrava o título da obra em evidência na cor preta (MENINICE), uma escrita 
que segue a mesma tipografia em todos os livros da série, assim como o formato e tamanho 
do impresso (19,5 cm x 13 cm), permanecem os mesmos, trazendo como distinção além da 
cor – uma característica na produção de livros em série – uma numeração ordinal, como um 
indicativo da série à qual o livro estava direcionado. Ao final, tem-se o nome da editora e o 
estado (Companhia Editora Nacional – São Paulo). 

O título MENINICE permite uma proximidade com a ideia de infância, de um período 
da vida marcado pelas brincadeiras, pela fantasia e pelas descobertas, um tema que foi 
ganhando espaço nas discussões sobre educação, nas primeiras décadas do século XX. Um 
título que admite, ainda, relacionar que se tratava de uma obra pensada, elaborada e publicada 
para a criança. 

Foi possível identificar três construções de imagens utilizadas para a composição da 
capa da série de leitura Meninice, são elas: a edição de 1936, a edição de 1937 e a 92.ª edição 
de 1948, que para melhor compreensão e análise, elas serão apresentadas separadamente, a 
seguir. 

 

 
 

Imagem 2 – Capa de Meninice Quarto Grau (1936) 
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A primeira edição da série de leitura Meninice, publicada pela Livraria Editora Record2, 
em 1936, traz outra imagem para compor a capa do quarto livro. A imagem de um menino 
sentado em um galho de uma árvore retrata a cena de uma criança brincando, insinuando uma 
fantasia infantil em que o galho poderia ser um cavalo. A imagem da criança está 
representada pela figura de um menino, aparentando um semblante de felicidade e 
contentamento a partir de uma brincadeira que lhe proporciona uma criação imaginária e 
divertimento.  

Ao observar a imagem da capa pode-se considerar a atuação de uma estratégia editorial 
pautada sob três elementos representativos, direcionados pela ideia do que se compreendia em 
relação à produção de livros infantis, apoiados na expressão “meninice”: primeiro, pode-se 
intuir que à infância estaria relacionada a ideia de liberdade, felicidade e de espontaneidade 
infantil; segundo, seria alusivo ao ideário de que o período da infância está relacionado ao ato 
de brincar, de divertimento, do não compromisso e obrigatoriedade, no caso ressalta-se a 
brincadeira ao ar livre; e por fim, estaria implícita certa intencionalidade na ação editorial de 
assegurar que na série graduada de leitura Meninice, poderiam ser encontradas histórias 
relacionadas aos momentos prazerosos da fantasia infantil. 

 

 
 

Imagem 3 – Capa de Meninice Terceiro Grau (1937)  
 
A publicação da série graduada de leitura Meninice pela Companhia Editora Nacional 

alterou os dispositivos gráficos de apresentação da obra. A primeira edição do terceiro livro 
da série Meninice, datada em 19373, ressalta em sua materialidade aspectos totalmente 
distintos em relação à edição de 1936, pela Livraria Editora Record. O movimento de 
alteração dos elementos tipográficos se mostra uma estratégia editorial de distinção e, deste 
modo, inaugura outra faceta representativa na publicação da obra, que parece estar sustentada 
por uma ideia não apenas de livro de leitura destinado à infância, mas, sobretudo, indica uma 
ideia de leitura e estudo. 

A ilustração da primeira edição de 1937, de Meninice Terceiro Grau, aparece composta 
pelo desenho de uma mulher, figura feminina que se pode entender como mãe ou professora, 
sentada em uma poltrona. Junto à imagem da mulher está, também, a figura de uma menina 
                                                           
2 Este exemplar foi identificado no acervo da Escola Caetano de Campos, em agosto de 2012.  
3 Esta obra foi identificada no acervo da Biblioteca do Livro Didático da Universidade de São Paulo, em 
pesquisa realizada em janeiro de 2011. 
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uniformizada com um livro sob um dos braços. A cena sugere a realização de um momento de 
conversa ou um discurso de aconselhamento, da mulher de olhar austero, com um 
posicionamento do braço e mão fechada com indicador apontando para a menina. A junção de 
tais aspectos figurativos na composição da capa permite estabelecer-se uma ideia de 
valorização do estudo como atividade a ser conduzida e instruída por alguém mais experiente. 

Esta imagem reaparece no interior da obra como ilustração de um texto pertencente à 
lição O Mágico e o boneco encantado, na página 130, do livro Meninice Terceiro Grau, de 
1937, como também nas demais edições deste volume encontradas no decorrer deste trabalho. 
Um fato indicativo de que a imagem não foi elaborada especificamente para compor a capa da 
obra, mas escolhida como uma estratégia editorial para compor a ilustração dos quatro livros 
da série – não se podendo precisar os critérios utilizados para tal escolha.  

A Companhia Editora Nacional reeditou a série de leitura Meninice, alterando os 
dispositivos gráficos que compuseram as capas da obra4. 

 

 
 

Imagem 4 – Capa de Meninice Terceiro Grau (1948)  
 
Os exemplares disponíveis para a realização do estudo da presente pesquisa - da 63.ª 

edição, de 1949, de Meninice Primeiro Grau, da 92.ª edição, de 1948, de Meninice Segundo 
Grau, da 86.ª edição, de 1948, de Meninice Terceiro Grau, e da 34.ª edição, de 1948, de 
Meninice Quarto Grau, trazem, na capa dura que envolve esta série graduada de livros de 
leitura, a mesma ilustração e os mesmos dispositivos gráficos, alterando-se o colorido, como 
forma de diferenciá-los entre si. As figuras recebem um contorno de tonalidade avermelhada e 
uma variação na cor de uma das peças do vestuário (bermuda) da figura de um dos meninos, 
referente a mesma cor predominante na capa.  

Na capa, em consonância com o título MENINICE, a ilustração está composta por três 
crianças: dois meninos e uma menina. As crianças estão bem vestidas (sapatos, meias, roupas 
apresentáveis) e usam calças curtas, insinuando que estariam cursando as séries iniciais de 
escolarização. A menina traz um laço de fita na cabeça, indicando cuidado, zelo, asseio, bom 

                                                           
4 Até este momento da pesquisa não foi possível obter informação precisa do período em que ocorreu a reedição 
e a consequente alteração das capas da série Meninice. Em pesquisa realizada ao acervo da Biblioteca Nacional 
do Rio de Janeiro, em novembro de 2012, identificou-se que a 12.ª edição de 1943 de Meninice Quarto Grau e a 
53.ª edição de 1944 de Meninice Terceiro Grau, já traziam a alteração da imagem da capa. 
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aspecto físico. O conjunto formado pelas ilustrações indica uma ideia de infância, de um 
tempo de “meninice”, de inocência, de ingenuidade e de descontração.  

A ilustração representa uma cena em que uma das crianças segura um livro aberto; 
aparentemente todos os personagens estão satisfeitos e felizes, enquanto realizam a leitura das 
páginas do objeto-livro. O olhar dos personagens se mostra fixo para o interior do livro, 
indicando uma expressão facial de absorção e envolvimento pelo conteúdo visto, o que 
insinua a realização de uma ação leitora movida pelo interesse e pela curiosidade a respeito do 
texto ou das ilustrações ali dispostas. Aponta para a ideia de que as histórias do livro seriam 
interessantes, envolventes e que, possivelmente, contribuiriam para o desenvolvimento do tão 
esperado “gosto” pela leitura.  

A composição da imagem da capa, vista como uma apresentação da obra parece trazer 
como foco a criança em proximidade com um livro. Se o discurso da época firma-se sobre a 
ideia de que um livro de leitura deveria ser apropriado para o entendimento intelectual da 
criança, trazer na capa não somente a imagem da própria criança com um livro, mas da 
interação da criança com o material de leitura, permitiria uma associação de que o impresso 
estaria de posse das características da acessibilidade ao espírito infantil e que seria provocador 
do interesse da criança, o que poderia atribuir à obra a classificação de um “bom” livro de 
leitura.  

Na capa não se encontra mais a figura de um adulto – transmissor do conhecimento – 
como em 1937, nem mais a ideia de infância – fantasia e liberdade – como em 1936, pela 
Livraria Record; tem-se, agora, a imagem de crianças com um livro – leitura e envolvimento.  

Na capa e contracapa das edições de 1948 e 1949 percebe-se que, embora os 
dispositivos textuais sejam os mesmos e na mesma sequência, eles seguem uma tipografia 
diferente da apresentada na primeira edição de 1937. Um detalhe interessante, que se poderia 
ressaltar, apareceu em relação à escrita do nome do autor, grafado com a letra z em Luiz. 

Por retratarem atos diferentes da ação leitora, as imagens nas duas produções editoriais 
de 1937 e 1948/1949, dos livros da série Meninice publicados pela Companhia Editora 
Nacional, indicam uma representação de leitura também distinta, um recurso que permite 
considerar que “as representações não são simples imagens, verdadeiras ou falsas, de uma 
realidade que lhes seria externa; elas possuem uma energia própria que leva a crer que o 
mundo ou o passado é, efetivamente, o que dizem que é.” (CHARTIER, 2009, p. 52)  

 
Considerações finais 

 
Ao elencar as ilustrações e escritos presentes na configuração gráfica das capas da série 

graduada de leitura Meninice, este trabalho procurou compreender que imagem de leitor 
estaria disposta na obra e quais representações de leitura de qualidade estariam legitimadas 
nesta produção editorial. Diante disso, foi possível perceber que a obra se mostra configurada 
a partir da imagem de leitores distintos.  

A composição da ilustração da capa possibilita a construção da ideia de que a realização 
da atividade leitora poderia ocorrer, diferentemente daquele modo ensinado pela escola, isto é, 



DA MATERIALIDADE À REPRESENTAÇÃO: UM OLHAR PARA AS CAPAS DA SÉRIE GRADUADA... 
 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 1510 

acompanhada de um ritual em que se defendia o posicionamento corporal para a realização do 
ato de ler. No entanto, as imagens inspiram uma leitura possível de ser realizada em qualquer 
ambiente, de maneiras e posições diversas, no caso, em pé, dividindo-a com outras crianças e 
não apenas solitariamente, mas de forma natural, prazerosa e compartilhada. 

As observações e análises apontam uma produção que toma como destinatário ora o 
aluno, pensado e articulado na materialidade da obra, desde a organização das capas, no tecer 
e na escolha das ilustrações, dos escritos, da fonte, quanto nos dispositivos textuais, com a 
escolha e composição dos textos, como um leitor que, embora iniciante, era considerado 
ativo, o que se tornava promissor no ramo editorial. 
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LEITURA E FORMAÇÃO DE LEITORES PLENOS NO BRASIL: CRISE OU 
DESAFIOS PERMANENTES? 

Iracema Santos do Nascimento1 
 
Levantamentos sobre o mercado editorial brasileiro demonstram que tanto a produção 

quanto a venda de livros estão em franca ascensão, assim como também o faturamento do 
setor. A pesquisa Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro mostra que, em 1990, 
houve produção de cerca de 22,5 mil títulos e quase 239,4 milhões de exemplares de livros no 
país, atingindo faturamento de R$ 901,5 milhões. Em 2012, a produção chegou a 57,5 mil 
títulos, com cerca de 485,3 milhões de exemplares e faturamento de quase R$ 5 bilhões, o que 
representa um crescimento de 155% na produção e de 452% no faturamento. Com pequenas 
oscilações negativas em alguns anos, trata-se de um negócio bastante promissor.  

Análise recente aponta o Brasil como o novo maior mercado de livros do mundo, 
segundo a Associação Internacional dos Editores, sendo o nicho editorial considerado um dos 
seis “novos mercados que estão crescendo muito no Brasil em 2013”.2 O Brasil foi o país 
homenageado em 2013 na Feira do Livro de Frankfurt, sinal do grande interesse comercial 
sobre o mercado brasileiro, em um momento de declínio do setor nos Estados Unidos e na 
Europa.3 

Para a professora Regina Zilberman há uma relação histórica entre sociedade capitalista 
e leitura, pois o capitalismo reuniu as condições para a existência de uma sociedade leitora, 
tais quais: a escola como instituição que valoriza a educação como fator de ascensão social; a 
escrita considerada como um bem ou propriedade que “atesta a existência de outras 
propriedades”; e a impressão de textos vista como um negócio lucrativo. 

 
Sabemos que escolas existiram na Grécia e em Roma, que a escrita remonta 
aos sumérios do terceiro milênio antes de Cristo e que as técnicas de 
impressão começaram com os chineses, ainda durante a Idade Média 
ocidental. Mas a reunião desses fatores ocorreu por causa da emergência e 
sucesso da sociedade capitalista, quando o capital cultural tornou-se 
igualmente importante para a acumulação do capital financeiro. (Zilberman, 
[S.I.: s.n.], Não paginado.) 

 
Já a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (Failla, 2012) revelou uma queda de cinco 

pontos percentuais na população leitora do Brasil no período de 2007 a 2011. De acordo com 
a enquete, existem, no país, 88,2 milhões de leitores, 7,4 milhões a menos do que em 2007, 

                                                           
1 Doutoranda da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Coordenadora executiva da Campanha 
Nacional pelo Direito à Educação. E-mail: iranasci@usp.br 
2 Análise publicada em 19/8/2013 no blog Brasil Link: <http://migre.me/jc9eV>. Acesso em 22 dez. 2013.  
3 Segundo o blog Acesso, nos EUA houve queda na venda de livros impressos de 9,2% entre 2010 e 2011. A 
queda foi de 7,2% no Reino Unido, de 3,9% na Espanha, de 8,2% na Irlanda e de 1,7% na Itália. 

http://blogacesso.com.br/?p=4747
mailto:iranasci@usp.br
http://migre.me/jc9eV
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quando 55% dos brasileiros se diziam leitores. Entre as razões para se ler menos, 78% dos que 
afirmaram não ler alegaram falta de interesse; em segundo lugar, vem a falta de tempo (50% 
entre os que não leem). O preço do livro aparece somente em 13º lugar, apontado como 
obstáculo por 2% dos entrevistados. 

De acordo com o Inaf 2011 (Indicador de Alfabetismo Funcional), no período de 2001 a 
2011 houve, por um lado, redução de doze pontos percentuais na proporção de analfabetos 
funcionais, com queda de 39% para 27%; por outro lado, constatou-se aumento de treze 
pontos percentuais no nível básico de habilidades de leitura, escrita e matemática (de 34% 
para 47%). No entanto, ao considerar apenas os que atingem o nível pleno de habilidades, a 
proporção mantém-se praticamente inalterada no período, em torno de 25%. 

Os resultados do Inaf 2011 confirmam constatação das edições anteriores, em que a 
escolarização aparece como o principal fator explicativo dos níveis de alfabetismo da 
população. Entretanto, ao relacionar índices de alfabetismo e níveis de escolaridade ao longo 
do período entre 2001 a 2011, o Inaf revela que o aumento de anos de estudo da população 
não corresponde, na mesma proporção, a avanços no domínio das habilidades de leitura, 
escrita e cálculo. Em alguns anos, chega a haver retrocesso nos níveis de alfabetismo no 
grupo com maior nível de escolaridade: em 2001-2002, 49% dos que cursaram o ensino 
médio demonstraram domínio pleno das habilidades de leitura, escrita e cálculo, índice que 
caiu para 35% em 2011; a mesma queda ocorre entre os que possuem domínio pleno de tais 
habilidades e chegaram ao nível superior: de 76% em 2001-2002 para 62% em 2011.  

 
Leitura: crise ou constante reinvenção? 

 
Uma análise apressada dos dados das três pesquisas poderia nos levar a concluir que o 

Brasil estaria enfrentando uma “crise da leitura”, como há vários anos tem sido amplamente 
propagado pela mídia e conforme prevaleceu por muito tempo na pesquisa acadêmica sobre 
leitura no país. Já um olhar mais atento sobre os dados estatísticos, com a contribuição de 
estudos de cunho etnográfico e histórico que procuram escrutinar as práticas de leitura, 
levam-nos a perceber que sociedades cada vez mais permeadas pela cultura escrita se 
deparam, em diferentes momentos históricos, com modos e desafios distintos quanto à 
apropriação da leitura.  

Comparando os resultados do Inaf 2001 aos números da pesquisa Retratos da Leitura no 
Brasil do mesmo ano, Márcia Abreu (2003, p. 33-41) questionou o propagado “fraco interesse 
dos brasileiros pela leitura”. Segundo ela, o discurso em torno da crise da leitura embasa-se 
sobre a defesa da literatura erudita como a única leitura que “conta”.  

Ao mesmo tempo, constantemente tomamos conhecimento de projetos de leitura de 
iniciativa de comunidades periféricas, nos centros urbanos ou em remotas áreas rurais. Em 
pesquisa sobre bibliotecas comunitárias Elisa Campos Machado (2008, p. 50) observou que, 
de modo geral, os idealizadores dessas iniciativas procuram apresentá-las como diferentes da 
biblioteca pública, com “a cara de suas comunidades”, espaços de acolhimento e convivência, 
organizados com base na realidade e conhecimentos locais.  
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É o caso de questionar, portanto, se a referida “crise” não residiria sobre as políticas de 
promoção da leitura das últimas décadas, que privilegiaram a distribuição do objeto livro mais 
do que nas práticas de leitura e nos (potenciais) sujeitos leitores. Para o professor Max Butlen, 
a lógica de oferta presente nas políticas de fomento à leitura tanto na França quanto no Brasil 
não condiz com a lógica da apropriação cultural, com as práticas culturais reais. Segundo ele, 
tais políticas quantitativas centradas sobre a oferta maciça de livros e aumento dos espaços de 
leitura esqueceram-se do sujeito leitor, da necessidade de mediações, das condições de 
recepção e apropriação. Ou seja, foram desenvolvidas políticas do livro, mas não da leitura, 
com ligação insuficiente entre objeto (livro), espaço (biblioteca) e sujeito (leitor).4 Fazendo 
um balanço sobre políticas e práticas de leitura no Brasil, em 2003, Ribeiro (2003, p. 16) já 
apontava para o risco das políticas não alcançarem seus objetivos por partirem de 
pressupostos equivocados, “valores ou crenças cujos fundamentos são duvidosos”. 

 
Conclusões 

 
A perspectiva de “crise” não parece ser a abordagem mais adequada quando se trata de 

enfrentar os desafios atuais da leitura no Brasil. A emergência de novos desafios diante de 
novos contextos e usos de leitura não configura uma “crise”, exigindo, sim, revisão de 
políticas para seu enfrentamento.  

O discurso de crise normalmente ampara-se em pesquisas que partem dos pressupostos 
de que “a população brasileira não lê” ou “o brasileiro lê menos hoje do que lia no passado”, 
afirmações que ignoram indagações fundamentais como “por que se deve ler o quê e para 
quê?”. Os resultados dessas pesquisas podem orientar políticas pouco efetivas ou mesmo 
equivocadas, que deixam de lado os já e os potenciais leitores com suas práticas efetivas de 
leitura, suas possibilidades, dificuldades, necessidades e desejos.  

Refutar o discurso de crise da leitura não significa, entretanto, negar os enormes 
desafios que essa prática cultural impõe. Pelo contrário, para esmiuçá-los é preciso reconhecer 
sujeitos leitores e práticas leitoras reais, inseridos em contextos sociais concretos, em lugar de 
projetá-los a partir de uma visão idealizada de leitor e de leitura. Podemos afirmar que não 
haverá soluções definitivas para os problemas da leitura, uma vez que novas dificuldades 
emergirão de novas práticas e contextos. Os caminhos para a formação de leitores plenos são 
muitos, longos, desafiadores e variados. Afinal, como afirma o professor Max Butlen, 
“precisa de uma vida inteira para formar o leitor”. 
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A PESQUISA SOBRE AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS COM A UTILIZAÇÃO 
DE IMAGENS: FRONTEIRAS ENTRE O PERCEBIDO E O NOMEADO 

Irene Jeanete Lemos Gilberto1  
 

La primera sorpresa fue estúpida; nunca se me había 
ocurrido pensar que cuando miramos una foto de 

frente, los ojos repiten exactamente la posición y la 
visión del objetivo; son esas cosas que se dan por 

sentadas y que a nadie se le ocurre considerar 
 (Julio Cortázar) 

 
Registrar cenas do cotidiano por meio de imagens já se tornou lugar comum nesses 

tempos em que as tecnologias portáteis estão cada vez mais acessíveis e amigáveis. Pode-se 
fotografar e filmar tudo e a todos e, nessa trajetória da visualidade, as pessoas registram, por 
meio do celular, cenas da realidade. Todos nós nos transformamos em “documentaristas” e 
até colaboramos com a nossa rude produção para investigações mais pontuais. Basta apertar o 
botão e a imagem está pronta para ser enviada às redes sociais ou aos meios de comunicação. 
Isso nos leva a pensar que vivemos em tempos de um novo realismo, dominados pela cultura 
visual do “aqui” e “agora”, sem nos preocupar com a qualidade material dessa produção. 
Imagens distorcidas, borradas, mal enquadradas invadem nossas casas nas edições dos 
telejornais e, assim, ficamos “informados” sobre o que ocorre em nossa cidade ou em espaços 
mais distantes.  

Uma formação voltada para a educação estética da criança que ensinasse a observar a 
realidade, a produzir imagens e a interpretá-las será fundamental para reverter ou, pelo menos, 
minimizar esse processo que compreende a imagem como reprodução direta do que está 
sendo comunicado. Nessa direção, o conto de Cortázar (1970), Las babas del diablo, traz 
observação semelhante na fala da personagem, que é um fotógrafo:  

 
Entre las muchas maneras de combatir la nada, una de las mejores es sacar 
fotografías, actividad que debería enseñarse tempranamente a los niños, pues 
exige disciplina, educación estética, buen ojo e dedos seguros (CORTÁZAR, 
1970, p.81).  

 
Disciplina e educação estética são dois aspectos da formação que têm sido relegados 

nos processos formativos. Educar a criança para observar a realidade, incentivá-la a produzir 
imagens e a refletir sobre a produção são ações que podem constituir-se em novas 
experiências de formação e contribuir para mudanças em relação ao modo de ver a realidade 
na perspectiva do que é captado pela câmera. Para Benjamin (1987, p. 94), “a natureza que 

                                                           
1 Doutora em Letras (USP-SP), Professora pesquisadora do Programa de Pós-Graduação stricto sensu em 
Educação da Universidade Católica de Santos (SP). E-mail: irenejgil@uol.com.br 
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fala à câmara não é a mesma que fala ao olhar; é outra, especialmente porque substituiu a um 
espaço trabalhado conscientemente pelo homem, um espaço que ele percorre 
inconscientemente”.  

A reflexão de Benjamin (1987) envolve a intencionalidade de quem registra a imagem, 
aspecto que está presente na produção visual e que, muitas vezes, não é considerado quando 
se interpreta a imagem. Assim, a educação visual (estética) do sujeito configura-se como um 
momento importante da formação, questão discutida por pesquisadores em relação à arte, 
entre os quais, Hernández (2000, p.42) que nos mostra a importância da arte não apenas no 
que se refere ao desenvolvimento de habilidades manuais dos alunos, mas, “[...] sobretudo, 
delineia e fortalece sua identidade em relação às capacidades de discernir, valorizar, 
interpretar, compreender, imaginar, etc., o que o cerca e também a si mesmo”.  

Em estudo sobre fotografia e história, Mauad (2004, p. 20-21) evidencia as premissas 
para o tratamento crítico das imagens fotográficas: a) a noção de série ou coleção: b) o 
princípio da intertextualidade: c) o trabalho transdisciplinar. Isso implica compreender que a 
produção da imagem está intrinsecamente relacionada aos objetivos de quem a produziu, mas 
também de quem a interpreta e dela extrai significados relacionados ao tempo e à 
materialidade do objeto visual. Além desse aspecto, há que se ter presente o fato de que, 
diferentemente da linguagem escrita em que os signos aparecem em sequência, nas imagens, 
eles estão presentes simultaneamente (BAUER; GASKELL, 2002), o que torna complexo o 
processo da interpretação. 

No que se refere à pesquisa com imagens, estas são, no dizer de Bogdan (1994), um 
recurso que poderá trazer revelações novas à investigação. No entanto, sejam imagens 
produzidas pelo pesquisador ou por outras pessoas, a interpretação envolve um aparato 
teórico-metodológico necessário à compreensão da cultura histórica em relação à produção de 
imagens. O mesmo autor traz nesse estudo a questão sobre a interpretação de imagens do 
passado, lembrando que essa interpretação dependerá de documentos que esclareçam como e 
em que circunstâncias a imagem foi produzida. Nessa perspectiva, o estudo de Flick (2004) 
reitera a importância de o pesquisador recorrer a dados verbais, em documentos, para melhor 
compreensão da imagem como objeto de estudo.  

Na área de educação, a utilização da imagem na pesquisa data da década de 1970, 
quando pesquisadores qualitativos passaram a incorporar fotografias e vídeos na coleta de 
dados. O vídeo foi bastante utilizado nas décadas de 1980 e 1990 para gravações de aulas e de 
cursos de capacitação de professores, enquanto o uso de fotografias passou a ser um dos 
instrumentos de coleta de dados na pesquisa histórica e etnográfica.  

Bogdan (1994) traz uma contribuição relevante para o estudo sobre a utilização da 
fotografia como recurso intimamente ligado à investigação qualitativa, devido às 
características descritivas que possibilitam ao pesquisador compreender os aspectos 
subjetivos presentes na imagem, sejam eles referentes às formas de ver ou ao conteúdo 
representado na imagem. No entanto, no caso de fotografias realizadas por outras pessoas, o 
pesquisador deverá ter presente que a imagem não é uma duplicação do real, mas uma 
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composição/produção complexa, cujos signos são múltiplos e estão relacionados a 
determinados contextos históricos.  

As questões postas acima dizem respeito a dois momentos da formação para a 
compreensão da imagem como um conjunto de signos: o momento da produção e o da 
interpretação. O primeiro envolve a educação do olhar, a sensibilização do sujeito para a 
compreensão da realidade como algo complexo que, captado pela câmera, transforma-se em 
produto visual. O segundo momento trata da interpretação da imagem e da 
compreensão/recontextualização do objeto visual. 

A utilização da imagem na pesquisa, seja como produção ou análise, está diretamente 
relacionada ao problema e aos objetivos propostos na investigação. Conforme esclarece 
Bogdan (1994, p.189): “fotografar completamente uma sala de aula pode facilitar a condução 
de um inventário cultural - móveis, prateleiras, disposição dos lugares, conteúdos das 
prateleiras“. Esse modo de ver a produção da imagem pressupõe, por sua vez, outros saberes 
em relação ao uso da tecnologia e à utilização de equipamentos e de materiais que 
possibilitem alta definição da imagem.  

Barthes (1984) e, na mesma direção, Benjamim (1987) instigam o pesquisador a refletir 
sobre os processos de interpretação gerados pela imagem fotográfica. Enquanto Benjamin 
(1987) considera a fotografia como um produto cultural, que traz em si as marcas de quem a 
produziu, mais do que os referentes imediatos que a geraram, a proposta de Barthes (1984) já 
alertava para a importância do desenvolvimento da percepção do intérprete, considerando que 
o significante fotográfico “exige um ato segundo de saber ou de reflexão” (Barthes, 1984, 
p.15).  

Tanto Barthes (1984) quanto Benjamin trazem em seus estudos reflexões sobre os 
múltiplos significados da imagem, dado que esta possui uma linguagem cultural plena de 
significados que é preciso saber compreender e interpretar. Referindo-se à fotografia, Dubois 
(2004, p. 95) lembra que, embora mantenha uma relação de conexão física com seu referente, 
a ponto de ser portadora de uma presença virtual, a fotografia traz um distanciamento espácio-
temporal que se faz sentir tanto na representação fotográfica quanto na sua interpretação. 
Afirma o autor que “a pequena porção de tempo, uma vez saída do mundo, instala-se para 
sempre no caráter a-crônico e imutável da imagem, penetra em algo como o fora-do-tempo da 
morte” (DUBOIS, 2004, p. 168). Essas questões são relevantes para se compreender a 
categoria epistêmica da imagem, cujos dados revelam os cortes espaciais e temporais feitos no 
ato da produção, assim como na seleção do ângulo para o registro da imagem.  

Quando se trata de imagem publicitária, três tipos de mensagem estão presentes, 
conforme afirma Barthes (1990, p. 30): a mensagem lingüística, a mensagem icônica 
codificada e a mensagem icônica não codificada. A mensagem lingüística, cuja função está 
ligada à fixação da mensagem veiculada, traz informações sobre os objetos, no sentido de 
complementaridade da mensagem icônica. Esta, por sua vez, poderá ser decodificada ou não 
e, sob esse aspecto Barthes (1990) nos mostra que a trama de signos de que é composta a 
imagem nem sempre é perceptível aos olhos do espectador.  
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Se há dificuldade para a compreensão dos signos nas mensagens publicitárias, essa 
dificuldade aumenta quando se trata de compreender fotografias antigas, ou mesmo mais 
atuais que não sejam acompanhadas de registros verbais. Interpretar essas imagens do passado 
implica recontextualizar a cena registrada, por meio de outros documentos da época ou, ainda, 
de narrativas elaboradas por sujeitos que tenham a memória dessas imagens. A imagem, 
portanto, sempre remete a um texto, conforme nos lembra Barthes (1984).  

O estudo da imagem exige, assim, conhecimento das peculiaridades da produção, tendo 
em vista que a interpretação do signo visual abre campo para informações que vão além da 
descrição da imagem. Em outras palavras, o desvelamento da mensagem linguística da 
imagem traz infinitas interconexões, posto tratar-se de um universo permanentemente aberto a 
interpretações que podem gerar textos, relatos, narrativas ou simples legendas. A pesquisa, no 
entanto, deve buscar informações em outras fontes, de modo a cruzar dados que possibilitem a 
compreensão da imagem no conjunto da produção que envolve o olhar do fotógrafo e o que 
foi por ele registrado, o que está condizente com o pensamento de Dubois (1997, p. 226) 
quando afirma: “é no ato fotográfico que podemos observar a fotografia, e é no mesmo ato 
que encontramos a essência do fotógrafo como dispositivo: a co-presença imediata do 
universo real com o universo dos signos”.  

 
A metodologia de observação na interpretação de imagens 

 
Na área da Educação, as pesquisas que utilizam imagens não são tão freqüentes como 

em nas áreas de Antropologia e História. Os estudos de Flick (2004) sobre a utilização de 
dados visuais na pesquisa mostram que as imagens vêm sendo utilizadas pelos pesquisadores 
seja como forma de substituição dos dados verbais, seja somando-se a estes últimos.  

 
Cada vez mais, leva-se em conta o fato de que não apenas a participação do 
observador, mas também o meio de comunicação do filme e da câmera 
enquanto equipamento exercem uma influência sobre os eventos em estudo e 
sobre sua apresentação para o observador. Portanto, os procedimentos 
observacionais contribuem para a construção da própria realidade que eles 
buscam analisar – uma realidade que já é resultado de processos de 
construção social antes de ser observada. (FLICK, 2004, p. 171) 

 
De modo geral, as pesquisas em educação realizadas com a utilização de imagens 

apontam para os seguintes enfoques: pesquisas voltadas para a educação do olhar; pesquisas 
que incorporam narrativas, elaboradas a partir de imagens (produzidas ou não pelos 
investigadores), cujo foco pode ser definido como a história do cotidiano escolar com uso de 
imagens. Estes são ainda resultados parciais, com os quais estamos construindo uma história 
da pesquisa em educação com a utilização de imagens.  

Outra tendência do estudo da imagem diz respeito ao uso desse recurso como 
observação. Neste caso, a interpretação consiste na análise das próprias ações, sendo que não 
há necessidade de o pesquisador realizar qualquer intervenção no campo em estudo, conforme 



A PESQUISA SOBRE AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS COM A UTILIZAÇÃO DE IMAGENS... 
 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 1520 

afirma Flick (2004). Se utilizada como objeto de reflexão do professor sobre sua própria 
prática, conforme apontaram Gilberto e Franco (2010, 2011), a imagem reveste-se de 
instrumento relevante para a compreensão do sujeito sobre suas próprias ações, o que poderá 
contribuir para mudança nas práticas.  

Partindo do pressuposto de que o significado da imagem depende de um contexto, a 
pesquisa realizada teve como objetivo compreender as percepções de professores do ensino 
médio sobre imagens da aula, colhidas por meio de videogravação. A pesquisa foi realizada 
em dois momentos e envolveu: no primeiro momento, análise de fotografias/imagens sobre a 
sala de aula com intuito de investigar os saberes dos sujeitos sobre a interpretação de 
imagens; o segundo momento consistiu na observação das imagens das aulas gravadas e a 
posterior seleção de sequências para comentários.  

No primeiro momento da pesquisa, foi solicitado que cada um dos professores 
escolhesse uma dentre o conjunto de fotos que representavam a sala de aula em diferentes 
momentos históricos e, posteriormente, tecer comentários sobre a fotografia escolhida para 
estudo. O objetivo era observar como contextualizavam as imagens, o que foi feito apenas por 
quatro, dentre os dez professores que faziam parte do grupo. Em sua maioria, os comentários 
limitaram-se à descrição geral das fotografias, o que motivou falas espontâneas dos sujeitos, 
que passaram a interpretar as imagens a partir do olhar do presente. Esse dado da pesquisa 
contribuiu para a compreensão da formação dos sujeitos e dos saberes em relação à 
leitura/compreensão das imagens. 

Em síntese, os resultados mostraram que os sujeitos não estão habituados a 
contextualizar as imagens e a buscar aspectos da subjetividade na objetividade do produto 
final, na materialidade da imagem. Isso explica o conjunto de falas em que os sujeitos 
recortaram das fotografias a figura do professor e a dos alunos, destacando-as do cenário da 
sala de aula ali representado, separando-as de outros atores da escola presentes em algumas 
fotografias analisadas. Questionados sobre os recortes da imagem em que prevaleceu a 
relação professor-aluno, os sujeitos atribuíram ao fato de que as atitudes do professor e as 
reações dos alunos “diziam a eles alguma coisa”. Ou seja, o discurso produzido pelos sujeitos 
da pesquisa apenas reconheceu as representações dos professores e dos alunos, posto que os 
demais signos componentes das imagens sequer foram nomeados. Nesse sentido, 
concordamos com Barros (2006, p.159), quando afirma: 

 
O sentido de uma imagem, de uma pintura, de uma fotografia está envolvido 
por uma produção social, pela semântica hegemônica ou convenção de 
sentido, ainda que outros significados convivam simultaneamente.  

  
No segundo momento da pesquisa, os professores tiveram suas aulas gravadas, cujo 

conteúdo estava voltado para a leitura das imagens por parte dos alunos. A metodologia 
utilizada nesta parte da pesquisa foi a observação, metodologia que, segundo Vianna (2007, p. 
16), “traduz descrições detalhadas de acontecimentos, pessoas, ações e objetos em um 
determinado contexto”. De acordo com Tura (2003, p.184), “a observação, com as 
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características específicas de sistematização de condutas e procedimentos e de focalização em 
torno de um objeto determinado, constitui também um procedimento básico da investigação 
científica, da experimentação”.  

Este segundo momento da pesquisa propiciou a coleta de dados, realizada com base nas 
observações dos sujeitos sobre as aulas gravadas em que desenvolveram com seus alunos 
estudos sobre a leitura de imagens. Os resultados da pesquisa mostraram que os professores 
tiveram dificuldade em analisar as imagens da própria aula, porém saíram-se bem quando 
observaram as aulas do colega. Estes dados possibilitaram a análise de categorias centradas no 
reconhecimento e na memória dos fatos.  

É importante lembrar que a decodificação dos múltiplos significados que a imagem 
oferece coloca-se para o investigador como uma tarefa complexa que exige distanciamento e 
objetividade para melhor compreensão do fenômeno. Este distanciamento, no entanto, não 
ocorre no momento da observação da aula gravada, tendo em vista que o re-conhecimento 
está relacionado à memória. “Não me lembro de ter falado isso”, “parece que não sou eu 
dando aula”, “não me recordo de não ter atendido o aluno” foram algumas das falas dos 
professores diante das imagens da aula gravada que expressaram o ‘estranhamento de si’ ou a 
percepção do ‘eu’ como ‘outro”. 

Sob esse aspecto, Bogdan (1994) esclarece sobre a importância do registro das imagens 
para análise da reação das pessoas investigadas, seja em relação à interação umas com as 
outras, seja em relação ao seu próprio comportamento. Fischman (2004) afirma que  

 
O crescente interesse dos estudiosos em investigar as experiências visuais e 
os estudos sobre os observadores (aqueles que observam as imagens) e o 
observado (as imagens) se pautam por uma realidade social inconfundível: 
as imagens se tornam onipresentes e meios esmagadores de confundir 
signos, símbolos e informação. (FISCHMAN, 2004, p. 114) 

 
A pesquisa mostrou que à medida que as falas revelavam o estranhamento do sujeito, 

eram completadas por ele com narrativas que ilustravam acontecimentos ocorridos em outras 
ocasiões, com a mesma turma de alunos. A ação de comentar a imagem por meio de relatos 
que, de certa forma, contraditavam as imagens gravadas, foi compreendido como o 
‘apagamento’ da imagem que estava sendo analisada e o desvelamento de imagens 
cristalizadas na memória. Do ponto de vista do discurso, estabeleceu-se um contraponto entre 
a imagem gravada, que remetia a atitudes negativas do sujeito (“não ter atendido ao aluno”, 
por exemplo) à memória de fatos mais distantes, porém mais positivos para o sujeito.  

Do ponto de vista da análise, observou-se a importância dos dados verbais para a 
interpretação das percepções dos sujeitos sobre as imagens da aula. Sob esse aspecto, o estudo 
sobre os observadores configurou-se como uma experiência importante para a compreensão 
da cultura visual no campo da pesquisa em educação. A questão é saber quais aspectos são 
priorizados pelos sujeitos ao observar a própria imagem e quais ele procura ocultar, ao 
suspender o julgamento/valorização da imagem como se desejasse silenciar a cena. No 
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entanto, como a cena foi presentificada na imagem, o sujeito procurou substituí-la (ou 
justificá-la), inserindo relatos/narrativas com aspectos positivos.  

  
Considerações finais 

 
O presente trabalho abordou a imagem como um produto cultural que envolve formas 

de sensibilização para a compreensão de fenômenos e que pode ser significativa na 
reconstituição da memória por meio de estímulos imagéticos. Com base em dados da pesquisa 
realizada com professores do ensino médio, trouxe reflexões sobre o processo de interpretação 
de imagens em dois momentos: leitura/interpretação de fotografias sobre a aula e imagens 
coletadas/gravadas da aula.  

Os resultados mostraram as dificuldades iniciais dos sujeitos na compreensão do papel 
relacional da produção das imagens, o que envolve questões metodológicas específicas e 
intencionalidades do pesquisador e que serviram para reflexão posterior do grupo de 
professores sobre a importância da leitura e interpretação da imagem na formação dos alunos.  

A interpretação das imagens pelos sujeitos possibilitou aprofundar aspectos da 
investigação para além do discurso produzido. Contribuiu, também, para compreender a 
metodologia da observação, que trouxe nova luz sobre os significados da utilização da 
imagem na pesquisa em educação, tendo em vista que dados descritivos podem gerar 
narrativas/relatos sobre a imagem produzida, confirmando, assim o pensamento de Read 
(2001) ao afirmar que ”vemos o que aprendemos a ver, e a visão torna-se um hábito”. 
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CASOS DE ENSINO E PROCESSOS REFLEXIVOS: CONTRIBUIÇÕES AO 
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE PROFESSORES 

ALFABETIZADORES 
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Os casos de ensino são narrativas de episódios escolares que possibilitam aos seus 

usuários a reflexão a partir da prática docente, à medida que trazem descrições que ilustram e 
detalham situações da trajetória formativa e profissional, permitindo o estabelecimento de 
relações entre a teoria e a prática. Se destacam como um importante instrumento de interface 
entre formação e investigação no processo de aprendizagem e desenvolvimento profissional 
da docência. Dentre as muitas características, os casos de ensino possibilitam a reflexão em 
qualquer momento do processo de aprendizagem, com diferentes grupos de professores, em 
diferentes modalidades de ensino, de temáticas variadas dentre outras. 

Nesse artigo apresentamos o processo de intervenção realizado por meio do Portal dos 
Professores – UFSCar, no curso: “Casos de Ensino e Teorização de Práticas Pedagógicas – 
professores alfabetizadores”, na perspectiva de formação continuada de dezesseis docentes 
do Ensino Fundamental I (Anos Iniciais – 1º, 2º e 3º ano), que atuam como alfabetizadoras. A 
pesquisa teve como objetivo analisar episódios do processo de desenvolvimento profissional 
vivido por professoras alfabetizadoras ao fazerem uso dos casos de ensino, em ambiente 
virtual.  

O processo de intervenção com os casos de ensino via formação continuada foi 
organizado para um período de aproximadamente oito meses, com carga horária de 120 horas, 
distribuídas em diferentes etapas interdependentes: (1) Leitura, análise e (re)análise individual 
de casos de ensino de outros professores e das questões a partir das situações de docência 
relacionadas às suas trajetórias profissionais e suas práticas pedagógicas como 
alfabetizadoras, entre outros. (2) Discussão em rede dos casos de ensino analisados 
individualmente junto ao grupo de professoras alfabetizadoras via fóruns de casos. (3) 
Elaboração dos próprios casos de ensino sobre temáticas relacionadas à prática das 
alfabetizadoras. (4) Socialização por pequenos grupos (afinidade de temática) e por todo 
grupo via fóruns. 

Cada caso de ensino utilizado no curso possibilitou, apoiado pelos fóruns, reflexões 
individuais e/ou coletivas sobre determinadas temáticas referentes ao conhecimento 
profissional da docência de alfabetizadores. Nesse recorte, apresentamos 3 casos de ensino 
analisados pelas professoras alfabetizadoras (Caso de Ensino 2, 3 e 4): “Modos de Falar, 
Modos de Escrever” (BERTONI-RICARDO; SOUZA, 2008, p. 67-69), “Minha História 
Verdadeira” (RODRIGUES, 2009, p. 160-164) e “Falar, Ler e Escrever em Sala de Aula” 
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(BERTONI-RICARDO; SOUZA, 2008, p. 59-60). Como forma de sintetizar as análises dos casos 
de ensino organizamos um quadro, inspirada por Nono (2002), em que é possível visualizar as 
principais temáticas analisadas e discutidas. 

  
Quadro 1 – Temáticas analisadas e discutidas nos Casos de Ensino 2, 3 e 4. 

  
Temáticas analisadas e discutidas nos Casos de Ensino 

Modos de Falar, Modos de Escrever (Reflexão sobre a língua - relação língua escrita e falada) 
Processo de avaliação: papel do erro e avaliação diagnóstica; Concepções de aprendizagem; 
Concepção de linguagem: oral e escrita; Concepções sobre metodologia: métodos tradicionais 
(fônico e silábico) e abordagem construtivista; Formas de agrupamento dos alunos; Dificuldades 
específicas na aprendizagem da leitura e da escrita e formas de intervenção; Hierarquização do 
currículo e dos conteúdos: língua oral e língua escrita; Listas de palavras e ditado com o mesmo 
campo semântico e com palavras: dissílabas, trissílabas etc.; Ensino da ortografia-gramática; 
Práticas de alfabetização e práticas de letramento; Processo de aquisição da língua escrita: pré-
silábico, silábico e alfabético (Psicogênese da Língua Escrita); Propostas embasadas nos modelos da 
cartilha (ex.: exercícios de fixação-memorização); Relação fala - escrita (oralidade-escrita) e relação 
som-letra (fonema-grafema); Uso do ditado para ensinar e/ou avaliar; Gêneros textuais e produção 
textual; Uso do dicionário. 

Minha História Verdadeira (Língua escrita - prática de leitura e de produção de texto) 
Conhecimentos sobre a “Psicogênese da Língua Escrita”; Teorias sobre o desenvolvimento humano; 
Conhecimento sobre os alunos, suas características e o contexto educativo; Conhecimentos 
relacionados ao processo de alfabetização e de letramento; Concepções sobre a infância; 
Atendimento individual aos alunos e formas de intervenções; Avaliar as dificuldades dos alunos e 
autoavaliação dos professores; Uso de materiais e situações didáticas e pedagógicas que estimulem 
a leitura e a escrita; Necessidade da qualificação profissional; Uso de diferentes gêneros textuais; 
Produção textual, a escrita de narrativas e o uso de regras gramaticais; O erro como um processo 
construtivo; Concepção sobre métodos de alfabetização inspirado no modelo da cartilha; 
Hierarquização dos conteúdos: sílabas simples e sílabas complexas; Currículo: relação entre os 
saberes escolares e saberes do cotidiano; Concepção de linguagem: língua escrita; Ideologias sobre 
o fracasso e sucesso escolar. 

Falar, Ler e Escrever em Sala de Aula (Língua oral - variantes linguísticas) 
Gêneros textuais: histórias em quadrinhos; Variantes e preconceito linguístico; Conhecimento dos 
alunos e a relação com seus contextos sociais, culturais e econômicos; Relação entre língua culta e 
coloquial e entre modos de falar e prestígio social; Hierarquização dos saberes e modalidades da 
fala; Concepção de linguagem: língua oral; Práticas pedagógicas que envolvem a língua oral; 
Reflexão sobre o papel da escola frente às diferenças dialetais; Formas de intervenção com práticas 
de oralidade; Relação entre erros na fala e variantes linguísticas. 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 
  
Os Casos de Ensino 2, 3 e 4 apresentam temáticas diretamente relacionadas ao ensino 

da linguagem: língua oral (relação fala - escrita), língua escrita (leitura e produção de texto), 
reflexão sobre a língua (variantes e preconceito linguístico). Dentre as abordagens teóricas 
que dão sustentação a esse trabalho apresentamos os estudos de L. Shulmam (1986, 1987) 
sobre a base do conhecimento para o ensino. Para o autor os conhecimentos da base de 
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conhecimento podem ser sintetizados da seguinte forma: (a) conhecimento pedagógico geral 
(princípios e estratégias de gestão e organização de classe); (b) conhecimento de conteúdo 
específico (conhecimento do conteúdo específico da matéria); (c) conhecimento pedagógico 
do conteúdo (combinação entre o conhecimento da matéria e conhecimento do modo de 
ensinar). Assim, apresentamos a seguir a relação das temáticas analisadas nos Casos de 
Ensino 2, 3 e 4 com a base de conhecimento para o ensino: conhecimento de conteúdo 
específico e conhecimento pedagógico geral. Ao enquadrar os temas dentro de conteúdo 
específico e conhecimento pedagógico geral, alguns aspectos devem ser esclarecidos. Não foi 
possível inserir o conhecimento pedagógico do conteúdo no quadro a seguir, em função das 
especificidades desse conhecimento, que não pode ser representado apenas pela descrição do 
tema desenvolvido, e do protagonismo do professor. 

  
Quadro 2 – Temáticas relacionadas ao conhecimento de conteúdo específico e de conhecimento 
pedagógico (L. SHULMAN, 1986, 1987). 

 
Base de conhecimento para 

o ensino 
Principais temáticas analisadas e discutidas 

Conhecimento de Conteúdo 
Específico 

Concepção de língua-linguagem; Currículo/conteúdos/materiais: língua 
oral (relação fala - escrita), língua escrita (leitura e produção de texto), 
reflexão sobre a língua (variantes e preconceito linguístico); Método de 
alfabetização (analíticos e sintéticos); Processo de aquisição da escrita 
(fases: pré-silábica, silábica, alfabética). 

Conhecimento Pedagógico 
Geral 

Teorias pedagógicas: processos de ensino-aprendizagem, 
desenvolvimento humano etc.; Concepção de infância; Processo de 
avaliação: função do erro; Características dos alunos e seus 
processos educativos; Contextos educacionais: escolares e sociais 
(micro e macro); Papel da escola e das familiares na aprendizagem 
dos alunos; Agrupamento e outras formas de intervenção. 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 
  
Quando as alfabetizadoras discutem os conhecimentos que compõem a base de 

conhecimento para o ensino, percebe-se que elas destacam em suas reflexões os conhecimentos 
sobre o ensino e aprendizagem da leitura e da escrita e também seus entendimentos sobre ensino, 
aprendizagem, avaliação, planejamento, papel do professor, aluno etc. 

A reflexão dos conhecimentos, que compõem a base de conhecimento, parece ter 
interferido e contribuído para o processo de raciocínio pedagógico (WILSON, SHULMAN E 
RICHERT, 1989 apud NONO, 2005) das alfabetizadoras, mesmo que de forma diferente em 
cada uma delas. Os trechos a seguir sinalizam esse processo de aprendizagem da docência e 
reconstrução das práticas pedagógicas: 

 
[...] que a maior delas foi a proposta da escrita em grupos. Sempre relutei 
em propor atividades que os alunos tivessem que trabalhar em duplas ou 
trios, tendo que apresentar autonomia para atingir o que foi proposto. Esta 
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minha resistência era porque, para mim, eu não iria saber direcionar a 
atividade, intervir, questionar. O como fazer, era a minha maior dúvida. 
Também aprendi que crianças do primeiro ano podem produzir textos desde 
que a proposta da atividade seja dotada de significados para eles [...] (P14). 
 
Estou mais atenciosa ao que peço aos alunos como meta a cumprir, tenho 
mais empenho e desprendimento no desenvolvimento de minhas aulas [...] 
Hoje, com certeza, eu reflito muito mais, até mesmo durante a prática em 
como possibilitar maior conforto e segurança aos alunos no 
desenvolvimento da aprendizagem (P4). 

 
Constatamos, pelos dados obtidos, que as alfabetizadoras potencializam suas reflexões 

quando estimuladas a analisarem e escreverem casos de ensino. Por meio dessa ferramenta as 
alfabetizadoras são capazes, de diferentes formas e intensidades, de descreverem suas formas de 
atuação, explicitarem concepções sobre aspectos relativos aos processos de ensino e 
aprendizagem e (re)significarem suas formas de agir e suas bases do conhecimento para o ensino. 
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IMPLICAÇÕES DAS ESCOLHAS METODOLÓGICAS EM PESQUISAS 
SOBRE ATIVIDADES DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

REALIZADAS NO COMPUTADOR 

Isabel Cristina Alves da Silva Frade1 
Julianna Silva Gloria2 

Mônica Daisy Vieira Araújo3 
 

Introdução 
 
Este trabalho busca apresentar e refletir sobre o desenho metodológico elaborado para a 

pesquisa de intervenção, com crianças do ciclo de alfabetização em várias situações de 
desenvolvimento da escrita e da leitura em meio digital na escola pública. A pesquisa é 
financiada pela FAPEMIG/CAPES, com duração de três anos, envolve coordenação da 
FAE/UFMG/CEALE e o edital propõe um trabalho articulado entre universidade e escola 
básica.  

Almejando articular investigação científica e intervenção na escola básica, importa-nos 
compreender o nível de interatividade do sujeito/aluno com as interfaces da máquina e dos 
programas do computador; a maneira como ele executa as atividades de escrita no 
computador, sua concentração e empenho; gestos e comportamentos diante da escrita e da 
leitura digital; sua relação com a escrita produzida no computador (relação com a letra, com a 
palavra, sua expressividade e comunicação etc); e sua a percepção sobre a cultura escrita 
digital, impressa e manuscrita.  

 
A construção da abordagem metodológica 

 
Com uma perspectiva metodológica qualitativa, o trabalho de campo apresenta-se como 

possibilidade de conseguir, não apenas aproximação com aquilo que desejamos conhecer e 
estudar, mas de criar conhecimento, partindo da realidade presente no campo de investigação. 
Temos buscado conjugar recursos diferentes para ter uma visão melhor de como o 
computador - integrado à cultura escrita cujos gestos, valores e sociabilidades próprias de um 
tempo estão em movimento - pode contribuir no processo de apropriação da escrita dos 
sujeitos/crianças, alargando o campo de estudos sobre a relação entre a história dos materiais 
utilizados na escrita escolar e seus efeitos. (FRADE,2005) 

Para realizar nossa análise partimos do uso de dados descritivos registrados a partir 
observações, filmagens do laboratório de informática em dois ângulos: acompanhando a 
turma como um todo na execução das atividades e focando um aluno na tarefa de leitura e 
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escrita no computador. Após a aula realizamos entrevistas semiestruturadas com os alunos 
acompanhados pela filmagem. Abaixo a transcrição de parte de um registro da primeira aula:  

 
Contexto: A professora havia planejado aula com jogos de alfabetização 
disponíveis na Internet; entretanto, no dia da aula, a Internet não funcionou. 
Portanto, ela propôs aos alunos entrarem no programa de texto do Linux 
(Libre Office) para escreverem seus próprios nomes. Cada aluno estava de 
frente para um computador de uso escolar, esperando os comandos e 
orientações da professora. 
 
Professora: O mouse serve para quê? 
Alunos/alguns: Pra gente mexer. 
Professora: Põe a mão no mouse. 
Descrição: O aluno 1 assim como os demais fazem exatamente o que a 
professora pede; entretanto, o aluno 3 e o aluno 4 não se contêm apenas em 
mexer o mouse, mas saem clicando e explorando os programas que se 
encontram na área de trabalho. 
Professora: Agora mexe com o mouse na tela; o que tá acontecendo? 
Aluno 2:Nossa! Tem uma setinha se mexendo! 
Descrição: O aluno 1 fica de olho no aluno 2 que está em uma máquina ao 
seu lado; olha os gestos do amigo e o que acontece na tela dele. Procura 
verificar se acontece o mesmo em sua tela. 
Professora: Aaaaah... tem uma setinha mexendo, né? 
Descrição: o aluno 1 testa de olho em sua tela. 
Professora: Pra que serve essa setinha? 
Aluno (não está sendo filmado): pra clicar. 
Descrição: o tempo todo o aluno 1 levanta-se, olha o que está acontecendo 
no computador dos colegas ao lado e mexe no mouse. 
Professora: Aaah, pra clicar nas coisas que a gente quer clicar. 
Logo em seguida... 
Professora: Clicar é apertar... 
Nesse instante, o aluno 3 manifesta-se eufórico: ô, professora, vem cá; olha!! 
A professora olha e diz: tô vendo que você já chegou aí (ela está se referindo 
à entrada do aluno em um dos programas do computador)!! 
Professora: Vocês estão vendo um pinguim ou um pezinho no canto da tela: 
Clica nele. 
Descrição: O aluno 1 tenta controlar o mouse, mas ele não entendeu ainda 
onde deve clicar. 
Aluno 2: Põe no x (aluno 2 tenta ajudar o aluno 1) 
Pesquisadora: Aluno 1, clica no pinguim ali no final da página ( faço essa 
intervenção, pois percebo que não sabia onde clicar). 
[...] 
Professora: agora cada um vai escrever seu nome; mas antes apertem essa 
tecla (ela levanta um teclado e aponta para a tecla Caps loock). As letras vão 
ficar todas maiúsculas. 
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Descrição: os alunos realizam o procedimento;  
Aluno 1: oh, acendeu! ( aluno 1 aponta para a luzinha que acende ao apertar 
a tecla) 
Professora: Agora digita seu nome. 

 
No planejamento da primeira aula a equipe decidiu, com a professora, explorar o 

suporte digital com atividades lúdicas, optando por trabalhar com o alfabeto através de jogos 
digitais e procuramos sites que pudessem fornecer jogos de qualidade que trabalhassem com o 
alfabeto, outra dimensão importante da pesquisa. No entanto, houve uma mudança de planos, 
visto que às vezes a internet da escola pode ficar fora do ar. Sobre o evento transcrito, temos 
dois comentários a fazer. 

Em primeiro lugar, os próprios dados evidenciam a riqueza e o ineditismo da percepção, 
pelos alunos, de como funciona o instrumento. Ribeiro (2003) apresenta algumas categorias 
envolvidas na usabilidade: a facilidade com que o usuário aprende a lidar com as ferramentas 
do sistema; a eficiência ou agilidade com que utiliza as ferramentas do sistema; a 
memorização das ferramentas e tarefas do sistema; a frequência e gravidade dos erros 
cometidos pelos usuários. Isso permite analisar diversos comportamentos das crianças no 
processo de incorporação da tecnologia no ato de escrever, retomando a noção entre 
materialidade do instrumento e o início da incorporação de procedimentos práticos e mentais. 
Ressaltando as lógicas envolvidas na materialidade do novo suporte Chartier (2002, p. 114) 
observa que “o cruzamento das duas lógicas que regulamentaram os usos dos suportes 
precedentes do escrito (o volumen, depois o códex) define de fato uma relação com o texto 
totalmente original”. 

O segundo aspecto relaciona-se à própria atividade. Mesmo não experimentando os 
jogos digitais de alfabetização, os alunos se divertiram muito com a aula, apesar da 
semelhança dessa atividade com as tarefas feitas em sala de aula. E o que provoca mudança? 
Sem dúvida o suporte, ou seja, o computador e seus recursos.  

 
Professora: Agora digita seu nome. 
Descrição: o aluno 1 faz tudo com empolgação; ele digita seu nome usando 
o dedo indicador da mão. Observo que ele escreve seu nome faltando letra. 
Mas ele não percebe isso. Ele permanece satisfeito , olhando seu nome 
escrito na tela do computador. Como da outra vez, vi que ele verificou como 
o colega (aluno2) ao lado digitou o nome dele. Constato que o aluno 2 tem o 
mesmo nome que o aluno 1. Entretanto, o aluno 2 digitou o nome com todas 
as letras necessárias. Mesmo olhando o nome do colega na tela e apontando 
para a própria tela, mostrando que os dois têm o mesmo nome, o aluno 1 não 
percebe que digitou o próprio nome de forma indevida. Ele se mantém 
eufórico. 
Aluno 1: É para escrever de novo? 
Pesquisadora: Espere para vê o que a professora vai falar agora. (Trecho da 
transcrição da primeira aula) 
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Mesmo que o sujeito realize uma escrita possível de acontecer no manuscrito, ela se 
transforma. Na atividade de escrita de nome, tão comum nas escolas, o computador possibilita 
ao aprendiz reconhecer a letra, digitar o nome no teclado, ao invés de memorizar sua forma e 
ainda ter que desenhá-la, liberando a preocupação com a grafia, ao mesmo tempo que 
possibilita o domínio de outros conhecimentos referentes ao uso do computador.  

Após essa aula, entrevistamos dois alunos envolvidos na filmagem, buscando a 
percepção deles em relação à tarefa realizada. Quando cruzamos os dados confirma-se a ideia 
de que a aula foi prazerosa: os alunos salientam o quanto foi interessante colorir a letra, 
colocá-la pequena ou grande, ressaltando aspectos da experimentação com o grafismo. Isso 
mostra que, mesmo para crianças pré-silábicas, é importante utilizar não apenas jogos digitais 
- onde recai a escolha de vários professores - mas atividades de escrita, desde as mais simples. 

 
Considerações Finais 

 
Através dos encaminhamentos metodológicos dados à nossa investigação, esperamos 

contribuir para a reflexão crítica sobre o acesso e uso do computador como instrumento para 
alfabetização, cooperar para a seleção de planos de aula que desenvolvem tarefas/atividades 
de alfabetização usando o computador e que possam ocorrer ao longo do ciclo de 
alfabetização e em consonância com as atividades desenvolvidas em sala de aula. Por fim, 
almejamos envolver os professores no debate sobre o computador como instrumento de 
alfabetização e compreender como negociar nossos objetivos com a rotina da professora, 
relacionando a intervenção proposta com o desenvolvimento geral das crianças na sala de aula 
e com o contexto escolar. 
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PALAVRAS, DISCURSOS E ASPIRAÇÕES CULTURAIS NO MUNDO 
ESCOLAR 

Isabel Cristina dos Santos Rodrigues1 
Marcelo Vicentin2 

 
Para que sejam favorecidos os mais favorecidos e 

desfavorecidos os mais desfavorecidos, é necessário 
e suficiente que a escola ignore, no âmbito dos 

conteúdos do ensino que transmite, dos métodos e 
técnicas de transmissão e dos critérios de avaliação, 

as desigualdades culturais entre as crianças das 
diferentes classes sociais. 

Pierre Bourdieu 
 
A LDB preconiza que a educação deve objetivar o desenvolvimento e o exercício da 

cidadania, e dispor dos bens culturais produzidos pela humanidade é uma forma de alcançá-la. 
A chegada do trem na estação, a nave que pousa em um dos olhos da Lua, o massacre na 
escadaria em Odessa, o assobio do assassino a espreita da vítima, um monolito negro, entre 
outros momentos, são imagens que representam o século XX, uma sociedade em 
transformação, em que o cinema triunfou como sua maior representação artística, 
transformado em prática social, interferindo formação cultural e educacional das pessoas. 

Ao incluir o suporte cinematográfico como material de apoio às novas mudanças 
curriculares, a Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo (SEE), em 2008, 
incorporou oficialmente ao currículo toda uma representação simbólica, promovendo 
alterações no campo simbólico escolar.  

O projeto pôs o cinema em diálogo com a educação, reconhecendo-o como uma prática 
pedagógica; logo, para além de mero entretenimento; uma vertente para a socialização das 
pessoas através do seu imenso campo de representações, auxiliando na construção de valores 
e conhecimentos, tal qual a educação formal escolar. Aqui atuando como ferramenta 
interdisciplinar em campos simbólicos de difícil abordagem no espaço escolar ou na 
promoção de temas atuais. 

 
Assuntos delicados e complexos como preconceito, violência, exclusão 
social, sexualidade, injustiça, entre tantos outros, fazem parte do cotidiano 
dos jovens e de seus professores que, como todos nós, tem dificuldades em 
lidar com eles. [...] Os textos e orientações deste Caderno visam, justamente, 
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dar instrumentos para que você, professor, possa mediar essas discussões. 
(CASTRO, 2008, p. 3). 

 
Assim, para a proposta curricular da SEE, o currículo também é cultura, com a 

possibilidade diminuir as distâncias presentes entre cultura e conhecimento no espaço escolar. 
Por esta ótica, há a possibilidade do surgimento de diferentes leituras desse encontro. 

Mas, como observa Silva (2009), ao escolher-se o que se deve ser ensinado, diretamente 
está se escolhendo que protótipo de pessoa é ideal para a formação e ocupação dos espaços 
sociais. O currículo não é apenas espaço de um legado tradicional resumido a uma grade 
curricular ou uma lista de conteúdos, é o lugar onde se discute qual conhecimento deve ser 
ensinado e o que se deve saber; logo, a inserção do cinema como ponto de apoio ao currículo 
também pressupõe uma determinada formação para o aluno, o que faz do currículo uma 
questão identitária e construtora de sujeitos. Por conseguinte, a proposta de inserção do 
mundo cinematográfico no espaço escolar traz em seu bojo uma formação identitária para o 
aluno, pelo exposto no projeto, pautada para além da formação estética cinematográfica: em 
um sujeito reflexivo sobre o mundo atual que o circunda. 

Cabe observar que, como sujeitos, vivemos em um momento de instabilidade e 
deslocamento gerando uma crise de identidade, em que se reconhecer dentro de classe, 
gênero, sexualidade, etnia, raça ou nacionalidade, não é suficiente. E o projeto curricular da 
SEE, reserva à escola a formação de um de sujeito crítico-reflexivo, que de certo modo, terá 
de constituir-se a partir da conscientização de um atual processo de desumanização 
desencadeado pela globalização, através, também, da linguagem cinematográfica, que 
proporciona múltiplas formas de representação da sociedade. 

A proposta curricular enfatiza que a sociedade atual faz uso intensivo do conhecimento, 
primordialmente, através das tecnologias de comunicação na organização da vida social e 
cidadã, gerando, este fato, novas formas de exclusão material e cultural. Isto se traduz na 
existência de uma multiplicidade de identidades presentes na organização social e, para que as 
diferenças possam ser atenuadas, faz-se necessário um processo de democratização e inclusão 
destas tecnologias na vida escolar, com um diferencial: qualidade. Uma qualidade de 
educação que proporcione às pessoas sua inclusão, ou exclusão, a grupos sociais, como 
também as tornem críticas e capazes da prática do exercício da cidadania. 

Ao aproximar cidadania de qualidade, aproxima-se o currículo dos hábitos e práticas 
comerciais, incorporando em seu discurso o universo semântico da economia. Deste modo, o 
sujeito preconizado pela proposta curricular, além de apto para as transformações 
tecnológicas, históricas, culturais que o credenciam para a prática cidadã, é também um 
sujeito, ao menos semanticamente, apto para o consumo de produtos, de informação, de 
cultura. Bourdieu (1989) observa que há uma dinâmica de dominação através de mecanismos 
sociais de reprodução da ordem e das hierarquias, que a escola faz parte, que através da 
presença de uma dinâmica ideológica e manipuladora dos meios e das mensagens, transforma 
bens culturais em mercadorias. 
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Deste modo, a escola, o currículo e o conhecimento se tornam, como observado por Ball 
(2004) mais um tipo de serviço, que a qualquer momento podem ser padronizado, calculado, 
qualificado e comparado por instrumentos e parâmetros curriculares que definiram a gestão e 
a política curricular. E para uma boa gestão, uma gestão de qualidade, uma vida cidadã de 
qualidade, nem todas as opções são as adequadas. A proposta curricular em questão observa 
que determinadas escolhas podem mais dispersar e confundir ao entreter do que promover o 
conhecimento adequado aos alunos, ao passo que, deste modo, como observa Vicentin (2013), 
determinados filmes representam um referencial de qualidade que o currículo e o 
conhecimento escolar se propõem alcançar, além de encerrarem em si - ou em similares de 
acordo com a cultura cinematográfica do professor – uma qualidade estética intrínseca, por 
promoverem a interação entre as disciplinas e despertarem para uma reflexão sobre o mundo, 
que outros não devem alcançar. 

Bourdieu (1989) observa que relações simbólicas podem ser estruturas que orientam a 
ação através de instrumentos que possibilitam um conhecimento e uma construção de mundo, 
estabelecendo um sistema de padrões comportamental e representacional, interferindo sobre o 
agir e o pensar dos sujeitos durante seu desenvolvimento social. Este processo de aquisição de 
símbolos e referências culturais através instâncias produtoras de bens simbólicos, como a 
escola e o cinema, tende a reiterar uma concepção homogênea do mundo, do tempo e do 
espaço, produzindo consenso acerca dos sentidos do mundo. 

Deste modo, os sistemas culturais agem como instrumentos de dominação, em que as 
trocas simbólicas não estão destinadas apenas a serem compreendidas e decifradas; são 
também signos a serem avaliados, signos de autoridade a serem obedecidos, instrumentos de 
ação e poder. Portanto, não existe neutralidade. Impõem-se categorias de percepção, 
estruturas de um pensamento, formas de perceber o mundo, ou seja, reitera que os elementos 
culturais, apesar de também serem instrumentos de um conhecimento ativo e integrador – 
cumprem uma função ideológica e política por imporem uma forma particular de 
conhecimento do mundo: aqui, uma dinâmica para a lógica de consumo do neoliberalismo. 

Esta associação entre cinema e currículo, de acordo com a proposta curricular, torna-se 
uma experiência na formação social dos sujeitos escolares, interferindo na formação de 
saberes, identidades, valores sobre o mundo; enfatiza uma construção de identidades crítico-
reflexivas perante o momento contemporâneo de asfixia do processo identitário; possibilita 
questionamentos perante as dúvidas e incertezas produzidas pela atual circunstância histórica. 
Porém este currículo não é neutro; é fruto de contingências que atentam para certos valores e 
crenças, e não para diferentes visões constituidoras do mundo e do mundo escolar, para uma 
ampla gama de diferenças estilísticas de gênero(s) que possibilitem outras visões, outras 
vozes que pouco ou nada se ouvem, sobre as diferenças, o outro. 
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GÊNEROS TEXTUAIS INJUNTIVOS EM LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA 
PORTUGUESA 

Isabel Romena Calixta Ferreira1 
Maria das Graças Soares Rodrigues2 

Introdução  
 
O trabalho com os gêneros textuais tem se tornado constante nas práticas de ensino de 

língua portuguesa, até porque é uma exigência dos documentos oficiais que regem o ensino 
em nosso país, em particular os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), com a orientação 
de que “a noção de gênero, constitutiva do texto, precisa ser tomada como objeto de ensino” 
(BRASIL, 1998, p. 23) e não mais o conjunto de regras gramaticais. A variedade de gêneros 
existentes na sociedade se impôs como sendo de fundamental importância a fim de favorecer 
o desenvolvimento de competências textuais e discursivas do aluno e instigar a reflexão 
crítica.  

Diante da grande diversidade de gêneros existente na sociedade, não é possível estudar 
todos eles no contexto da sala de aula, por isso os PCNs recomendam que seja feita uma 
seleção criteriosa. No caso do Ensino Fundamental, este documento recomenda que “os textos 
a serem selecionados são aqueles que, por suas características e usos, podem favorecer a 
reflexão crítica, o exercício de formas de pensamento mais elaboradas e abstratas [...]”. 
(BRASIL, 1998, p. 24). Nesse sentido, a prioridade dá-se pelos gêneros textuais “cujo 
domínio é fundamental à efetiva participação social, encontrando-se agrupados, em função de 
sua circulação social, em gêneros literários, de imprensa, publicitários, de divulgação 
científica, comumente presentes no universo escolar”. (Ibidem, p. 53).  

Essas recomendações, além das pesquisas na área de ensino, têm norteado os autores de 
livros didáticos e professores, tanto na seleção dos gêneros a serem ensinados quanto no 
tratamento que eles devem receber nas atividades de leitura, produção e análise linguística 
realizadas em sala de aula. Porém, sabemos que nem sempre os gêneros cumprem o papel 
devido nas práticas de ensino de língua portuguesa, pois muitas vezes ainda servem de base 
para o exercício da análise gramatical.  

Pensando nessa problemática e sabendo que o livro didático (LD) é um dos principais 
instrumentos do ensino, o presente trabalho3 investiga como os gêneros textuais injuntivos 
apresentam-se em LDs de língua portuguesa do Ensino Fundamental, analisando o tratamento 
que lhe é dedicado e o tipo de atividade proposta para seu estudo. Para a análise, o corpus 
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selecionado foi um livro LD do 5º ano, da coleção Infância Feliz, inscrita entre as 11 coleções 
pesquisadas pelo Grupo de Estudos do Projeto Ler/Contar, financiado pelo Observatório da 
Educação/CAPES/UFRN. Essa seleção se deu tendo em vista que o gênero injuntivo mostrou-
se constante no referido LD, que dedica quatro seções para o estudo deste gênero.  

A pesquisa realizada segue uma abordagem qualitativa de base interpretativa e baseia-se 
em postulados da Linguística Textual e da Análise Textual dos Discursos – ATD (ADAM, 
2011), considerando principalmente as discussões sobre texto e gênero textual, sendo esta 
última noção retomada da abordagem bakhtiniana de gêneros do discurso (BAKHTIN, 2003). 
Além disso, seguimos o que dizem os PCN de Língua Portuguesa (BRASIL, 1998) e uma 
pesquisa sobre os gêneros instrucionais/injuntivos em livros didáticos (SANTOS & 
FABIANI, 2012). 

 
Análise das atividades propostas com os gêneros textuais injuntivos  

 
Teoricamente, estamos considerando que o gênero textual injuntivo é caracterizado por 

ser predominantemente composto de sequências imperativas (Cf. SANTOS & FABIANI, 
2012, p. 66) e que “um gênero realiza várias sequências de tipos textuais [...]” 
(MARCUSCHI, 2002, p. 31). As sequências definem-se como “[...] unidades textuais 
complexas, compostas de um número limitado de conjuntos de proposições-enunciados [...]” 
(ADAM, 2011, p. 204). 

O LD analisado contêm quatro unidades onde estão inseridos três capítulos em cada 
uma, somando doze capítulos. Na introdução do capítulo três (INVENTAR E BRINCAR!) da 
unidade um (INVENTOS E INVENTORES), encontramos a apresentação da temática do 
capítulo a qual informa que o aluno irá conhecer regras e terá que seguir algumas instruções. 
Nesse capítulo, há três questões relacionadas ao texto mostrado adiante. A essas perguntas o 
autor pede que o aluno responda-as oralmente. As perguntas são: “Qual o título do texto?”, 
“O que mostra o desenho que acompanha o texto?”, “Do que deve tratar este texto?”. No LD, 
a reportagem serve de base para o estudo do gênero injuntivo que, aos poucos, vai sendo 
trabalhado no capítulo, com o objetivo de que as tarefas previstas se desenvolvam.  

Como forma de apresentar uma breve amostra da análise realizada, elaboramos um 
quadro no qual constam as seções, os comandos do livro didático e as descrições das 
atividades propostas para o gênero reportagem. 

 
SEÇÃO COMANDO DA SEÇÃO DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

Seção Um/Lá 
vem... 
Reportagem! 

O comando dessa seção diz 
como o aluno poderá realizar o 
jogo que se encontra na 
reportagem, informando o 
número de participantes, o 
material utilizado e o objetivo do 
jogo. 

As perguntas tratam do assunto 
discutido na reportagem que se refere a 
um trecho diferente que aparece junto ao 
desenho comparando-o com outros 
trechos do texto e onde o texto foi 
publicado. Essas perguntas devem ser 
respondidas juntamente com um colega. 

Seção Dois/ 
O texto e as 

O comando pede que as 
atividades sejam feitas no 

O caráter das perguntas – fundamentado 
em Marcuschi (2008) – pode ser 
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ideias caderno. As dez questões 
propostas ainda são 
correspondentes à reportagem 
supracitada. Já que a entrevista 
da reportagem fala de como criar 
e realizar jogos, dando 
instruções.  

dividido em objetivo (relacionado aos 
trechos da reportagem) e geral 
(relacionado à subjetividade, a 
conhecimentos do aluno e as suas 
experiências).  
 

Seção Três/ 
Ler e 
participar 

O comando dessa seção propõe 
que a reportagem Botando a 
cabeça pra brincar seja 
apresentada oralmente como se 
fosse um noticiário de televisão.  
 

As atividades sugerem que o aluno se 
reúna a um grupo para reler o texto e 
decidir que parte da reportagem caberá a 
cada um, a fim de ensaiar a leitura 
oralmente com os colegas para o 
momento de participar. Após o 
comando, são dadas algumas dicas para 
que os alunos apresentem o noticiário de 
forma adequada. Ao término da leitura 
da reportagem, cada grupo deverá ler o 
texto para os demais colegas para 
discutirem as leituras realizadas. 

Seção Três/ O 
texto e a 
forma 

O comando da seção pede que o 
aluno realize as atividades no 
caderno. Dez exercícios 
sugeridos relacionam-se, ainda, 
com a reportagem anteriormente 
mencionada. 

As perguntas tratam do texto 
instrucional, auxiliado por quadros. Na 
última questão, são expostas uma receita 
de bombom delicioso, uma orientação 
para plantio de semente e um manual de 
instruções de espremedor de frutas. Em 
seguida, o aluno deverá responder qual 
texto apresenta cada uma das 
características seguintes: dá instruções 
sobre como montar um brinquedo; 
ensina como fazer um doce; orienta 
como plantar uma semente e orienta 
como utilizar um eletrodoméstico. 

Quadro 1: Seções, comandos do livro didático e descrição das atividades propostas. 
 
No quadro, percebemos que as perguntas, situadas em cada seção, prestigiam o estudo 

do gênero, a estrutura que o compõe e o estilo que ele pode assumir. As atividades propostas 
ao aluno são sempre relacionadas ao que diz no texto que inicia o capítulo. Sendo adquirido o 
conhecimento do aluno, o conteúdo a ele apresentado poderá ser aplicado na produção de 
textos orais e escritos em sala de aula.  

 
Palavras finais 

 
A análise realizada evidenciou que o gênero injuntivo/instrucional é abordado em 

atividades de compreensão, cujo objetivo é fazer com que o aluno compreenda o que lê, com 
foco central nas características do gênero (o conteúdo, a estrutura composicional e o estilo), e 
em atividades de produção textual, as quais exploram a produção de textos orais e escritos, 
com o propósito de aperfeiçoar as habilidades do aluno a respeito do que ele entende da 
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leitura feita. A finalidade dessas atividades é aprimorar o conhecimento do aluno acerca do 
gênero injuntivo, a fim de que ele possa aprender, descrever e reconhecer o gênero nas mais 
diversas situações humanas. 
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FORMAÇÃO DE LEITORES: A DIMENSÃO AFETIVA NA MEDIAÇÃO DA 
FAMÍLIA 

Isabela Ramalho Orlando1 
Sérgio Antônio da Silva Leite2 

 
O presente trabalho tem por objetivo observar e analisar a dimensão afetiva nas 

situações de relação entre o sujeito e as práticas de leitura, dando ênfase ao processo de 
mediação ocorrida no ambiente familiar. Enfatizam-se os aspectos afetivos nas práticas de 
mediações observadas na família. Buscaram-se sujeitos que se reconheciam como leitores 
autônomos, aqueles que leem por iniciativa própria, dentre estudantes dos anos iniciais de 
cursos de graduação da UNICAMP. Foram selecionados três sujeitos, sendo eles estudantes 
de diferentes áreas do conhecimento (biológicas, exatas e humanas). Os dados estão sendo 
coletados através do processo de Entrevistas Recorrentes e organizados em Núcleos 
Temáticos. Neste artigo serão apresentados os resultados obtidos com o sujeito estudante de 
Física Médica, visto que a coleta e análise dos dados com este sujeito estão em estágio mais 
avançado. A pesquisa fundamenta-se em teorias da área da Psicologia, principalmente nas 
ideias de VYGOSTSKY (1998, 2005) e de WALLON (1968, 1979).  

 
Leitura e afetividade 

 
Os estudos acerca do desenvolvimento humano, realizados por VYGOSTSKY (1998, 

2005) e WALLON (1968, 1979), permitem a superação da concepção dualista de homem, em 
que as relações entre razão e emoção e entre cognição e afetividade são dicotômicas. Tal 
superação sustenta-se na visão monista de ser humano, em que o homem é visto como um 
todo. Nessa concepção, os aspectos afetivos e os cognitivos são indissociáveis para o 
desenvolvimento humano. 

WALLON (1999) afirma que o desenvolvimento humano é contínuo processo dialético 
entre as funções cognitiva, afetiva e motora, as quais, por sua vez, constituem a “pessoa”. 
Além disso, são as trocas e construções estabelecidas na interação com o “outro” que 
permitem ao indivíduo caracterizar-se como um sujeito único, com base na construção de um 
universo simbólico pessoal. 

VYGOTSKY (1998, 2005), igualmente, considera que a constituição do indivíduo se dá 
através da interação com o outro, apresentando o conceito de mediação. Segundo este autor, o 
indivíduo apropria-se dos elementos de sua cultura (valores, práticas, ideias) através do 
processo de internalização, em que o sujeito reconstrói internamente, a partir de sua reflexão 
pessoal, aquilo que experienciou, a princípio, externamente. Desta forma, o indivíduo 
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constitui seus sentidos e significados, construindo assim um universo simbólico amplo e 
complexo. 

Além disso, assume-se uma visão dialética de leitura, segundo a qual ler é produzir 
sentidos, e não mera decodificação do código escrito. CHARTIER (1996; 1998) defende o 
caráter criador do ato de ler, o que garante a pluralidade de leituras e sentidos. Segundo o 
autor, um mesmo texto é apropriado de modos diferentes, uma vez que há a intervenção 
criadora nos polos de recepção- os leitores- que são marcados pelo seu contexto histórico, 
conhecimento prévio e sua cultura. Nesta perspectiva, a leitura permite ao sujeito dialogar 
com as ideias do autor e, assim, revisar e aprimorar suas ideias e valores, ampliando seu 
universo pessoal.  

 
Coleta e análise de dados 

 
Os dados foram coletados através do procedimento de Entrevistas Recorrentes e, 

durante o processo de análise, foram agrupados em Núcleos Temáticos (LEITE e 
COLOMBO, 2006). Na primeira entrevista, o pesquisador apresenta uma questão básica ao 
sujeito e solicita que ele verbalize livremente sobre o tema.  

Na segunda entrevista, o pesquisador apresenta ao sujeito uma matriz com os dados da 
primeira e solicita que ele altere/ comente/ proponha novos núcleos, além de esclarecer 
possíveis dúvidas. Após a segunda entrevista, o pesquisador inclui novas informações e faz as 
devidas alterações nas matrizes. Outras entrevistas podem ser realizadas, seguindo o mesmo 
procedimento, até que pesquisador e sujeito concordem que a questão foi esgotada. 

Os Núcleos Temáticos visam responder às questões centrais da pesquisa. Este 
procedimento, verificado em ZANELLI (1992), tem sido utilizado em pesquisas que se 
inserem na temática da afetividade pelos membros do Grupo do Afeto. A organização destes 
núcleos consiste na identificação de trechos das entrevistas que representem o conteúdo 
analisado e o agrupamento desses trechos segundo sua natureza e função. Nesta pesquisa, 
indicam os aspectos relacionados com as dimensões afetivas identificadas nas experiências de 
leitura vivenciadas na família e relatadas pelos sujeitos. 

 
Caracterização do sujeito 

 
O sujeito está atualmente no 3° semestre do chamado “cursão” da Unicamp, curso que, 

a partir do 3° semestre, se divide em Engenharia Física, Física, Física Médica e Biomédica, 
Matemática, Matemática Aplicada e Computacional. O sujeito optará pela área de física 
médica. Sua escolha foi feita pelo fato de que essa área, além de envolver a física, matéria da 
qual ele gosta, também tem seu lado “humanitário”, em suas palavras. Ele diz que a ideia de 
trabalhar em um hospital e em contato com outras pessoas o anima para seguir esta carreira. 
Uma característica muito marcante sobre este sujeito é sua paixão pelo conhecimento, pelo 
saber. Ele mostra que gosta muito de aprender e parece sempre buscar novos conhecimentos. 
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Além disso, demonstra grande entusiasmo pela leitura e fala com propriedade sobre os autores 
e livros de que gosta, resultado do hábito de sempre pesquisar sobre literatura. 

 
Resultados obtidos 

 
Os relatos do sujeito permitiram a organização de dez Núcleos Temáticos, referentes a 

pessoas, instituições e experiências que foram significativas para que o sujeito se tornasse um 
leitor autônomo. Os núcleos são: pai, mãe, irmã, avô, o professor de literatura, o acesso aos 
livros, escola, o efeito da leitura, o livro marcante e as vivências de leitura. Tais núcleos 
foram organizados pela pesquisadora e, posteriormente, discutidos com o sujeito, que 
concordou que todos os aspectos elencados foram importantes para ele. 

O sujeito relata que, desde sua infância, aprendeu a admirar os livros com seu pai, o 
qual tinha uma biblioteca em casa. O sujeito diz que aprendeu a gostar do material e achava 
bonito ver os livros organizados nas prateleiras. Junto a isso, tinha acesso a materiais 
adequados para sua idade, como gibis da Turma da Mônica e os livros do Capitão Cueca. 
Também, durante a infância, sua mãe criou o hábito de levar o sujeito e sua irmã à Biblioteca 
Municipal de sua cidade e a feiras de livros.  

Teve também grande influência do avô, já que através dele percebeu a possibilidade de 
se adquirir conhecimento com os livros. O avô frequentou a escola por poucos anos, mas 
desenvolveu o hábito de leitura: lia livros sobre história e ciências. O sujeito diz sempre ter 
admirado como o avô, sem escolaridade, podia ter adquirido tanto conhecimento através dos 
livros. Ele conta que costumava receber indicações e emprestar livros de seu avô. Destes, o 
mais marcante foi um livro sobre a história americana, que, como conta o sujeito, “já estava 
caindo aos pedaços”, porque o avô o havia lido muitas vezes. 

Já na adolescência, quando o sujeito começa a ler livros que ele descreve como “mais 
maduros”, recebeu apoio de um professor de literatura. Este professor soube perceber quais 
eram os interesses do sujeito e recomendar-lhe livros afins. Desta forma, indicou o livro 
Espumas Flutuantes, de Castro Alves, já que o sujeito aproximou-se do Romantismo. Este 
livro foi tão marcante para o sujeito que até hoje ele o relê e o tem como livro de cabeceira.  

A leitura de Castro Alves desencadeou a busca por novos autores, muitos dos quais 
eram citados no livro Espumas Flutuantes. O sujeito fala com propriedade sobre autores como 
Goethe e Schiller, uma vez que não apenas lia os livros, mas também procurava conhecer a 
biografia dos autores. Seu acesso a estes livros foi garantido pela mãe, que concordou em 
reservar uma verba mensal para a compra de novos livros. Com isso, o sujeito diz que já tem 
“uma boa biblioteca em casa”.  

Depois que iniciou a graduação, o sujeito percebe que seu ritmo de leitura diminuiu 
muito, especialmente devido à falta de tempo. A solução que encontrou para conciliar estudos 
e literatura foi procurar livros de leitura mais dinâmica, como contos e histórias quadrinhos e 
a buscar livros sobre sua área de estudos, a física. O sujeito afirma que, independente da falta 
de tempo, a literatura é algo que ele sabe que vai levar por toda sua vida. Para ele, “a leitura é 
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tudo, é completa”; é ao mesmo tempo um entretenimento, como uma forma de adquirir novos 
conhecimentos. 
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A POLÍTICA DO FAN VID: LER A TV, ENCENAR A DENÚNCIA 

Isabella Santos Mundim1 
 
É noite em uma residência não identificada. Na televisão, uma série de TV aproxima-se 

do fim. Nesse momento, a espectadora comum seguiria em frente com sua rotina. Mas essa 
não é a residência de uma espectadora comum. Essa pessoa faz parte de um grupo 
diferenciado: fãs que “sofrem” de um certa “obsessão analítica”, para quem o texto televisivo 
desencadeia as mais variadas indagações, que não cessam até que uma resposta seja oferecida. 
Tal resposta se materializa, às vezes, como mensagens em fóruns de discussão, às vezes como 
ensaios em blogs, às vezes como fan fiction (ficção de fã). E tal resposta se materializa 
também como fan vid, um vídeo musical que a própria fã produz. 

 Na prática de vidding, as fãs se apropriam de trechos de uma série televisiva ou filme 
favorito e os editam e rearranjam ao seu bel prazer ao som de uma música pré-selecionada, 
produzindo um “ensaio visual que encena uma argumentação”2 e privilegiando a sua voz em 
detrimento da do criador original (COPPA, 2014, §1.1). Motivadas pela sua fascinação com o 
texto fonte e sua frustração relativa à recusa de estúdios e produtores levarem ao ar o tipo de 
histórias que elas querem assistir, as vidders se comprometem a apresentar uma re-criação do 
texto favorito, uma re-criação que pode remediar ou criticar aspectos insatisfatórios ou 
problemáticos, ou acentuar interesses até então inexplorados. Nessa perspectiva, fica claro 
que a prática de vidding trata de assumir controle das imagens da cultura de massa e sujeitá-
las à vontade das fãs, com as vidders enfatizando os aspectos da série que mais lhes 
interessam e afetam emocionalmente. 

 Neste sentido, “traçar a história da prática de vidding das fãs é traçar o surgimento de 
uma estética visual e abordagem crítica distintivamente femininas” (COPPA, 2014, §2.1). 
Tudo começa em 1975, quando a fã de Star Trek (Jornada nas Estrelas) Kandy Fong apresenta 
o que dizem ser o primeiro vid – um slideshow projetado ao som de uma música – numa 
convenção de fãs. Na época, Fong conduz sua apresentação com um único projetor de slides e 
um toca-fitas. Ela passava de um slide ao próximo de acordo com o que a música ditava, 
“essencialmente editando imagens ao vivo, incorporando seu corpo ao processo de criação” 
(COPPA, 2014, §3.3). Essa estética evolui durante os anos 80 e 90, com as fãs reunindo-se ao 
redor de aparelhos de TV e videocassetes com o propósito de criar vids usando dois VCRs, 
um para exibir os trechos selecionados e outro para gravá-los. Mais recentemente, na chamada 
era digital, as mulheres (e alguns homens) valem-se de software de edição de vídeo quando 
pretendem “retalhar” o texto da mídia antes de re-organizá-lo numa “criação produtora de 
sentido de sua autoria” (BUSSE, 2009, p. 106). 

Os últimos 39 anos são testamento dessa tradição cinematográfica indissociável de uma 
sensibilidade visual marcadamente feminina. Ademais, independente do recurso audiovisual 
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que adotam, essas fãs compartilham um mesmo impulso inquisidor que as incita à ação. Mais 
importante, elas compartilham um impulso advindo do fato delas serem mulheres numa 
cultura patriarcal e sexista, fazendo o melhor de um texto problemático / amado e tentando 
conciliá-lo ao contexto de vida feminino. Assim, mediante a prática de vidding, a fã pode se 
manifestar criticamente com relação ao texto favorito ao mesmo tempo que ela opera para 
garantir sua vitalidade (TURK, 2010, p. 88-91). 

Duas fãs que assumem a responsabilidade de questionar um texto favorito são 
Luminosity e Sisabet. Fãs da série de TV Supernatural (2005-), as duas acompanham as 
aventuras da dupla protagonista – os irmãos caçadores de demônios Sam e Dean Winchester – 
desde sua estreia. A promessa de um filme de horror de 40 minutos cada episódio e, 
especialmente, a representação do laço fraternal as atraem semanalmente há nove temporadas. 
Tal devoção, entretanto, não faz as fãs hesitar quando elas decidem denunciar problemas no 
texto. Em um vid de 2007 intitulado “Women's Work”, a dupla reage à representação de 
corpos, papeis e destinos das personagens femininas de Supernatural, expondo o caráter 
sexista da série. 

Reunindo imagens de personagens femininas secundárias presentes nas duas primeiras 
temporadas, as vidders investigam algumas convenções problemáticas comuns a Supernatural 
e outras narrativas televisivas, nomeadamente a relação que a série estabelece entre o 
sofrimento, desmembramento ou morte de mulheres e a progressão da trama. Sejam elas a 
mãe dos protagonistas ou a namorada de um deles, sejam elas uma coadjuvante ocasional ou a 
vítima da semana, sejam elas uma mulher monstruosa contra quem os irmãos Winchester 
lutam, a brutalização das personagens femininas importa apenas e tão somente na medida em 
que faz progredir a história de um personagem masculino. Elas adentram o texto para se 
transformar em vítima ou monstro e para sofrer uma morte sexualizada e violenta nas mãos 
ou do vilão da vez (no caso das mocinhas em apuros) ou dos próprios herois (no caso das 
mulheres “más”). 

Luminosity e Sisabet explicitam a denúncia já nos primeiros instantes do vid. “Women's 
Work” começa com a erotização do medo feminino. Os clipes iniciais trazem uma criança na 
cama, exposta e vulnerável, cercada de sombras e ostensivamente amedontrada; o clipe 
seguinte traz uma garota pré-pubescente, também na cama, também assustada. O vid vai então 
dessa imagem para imagens de mulheres adultas em perigo – algumas desnudas, outras semi-
nuas – todas prestes a enfrentar uma ameaça que é de natureza sexual. Isto é referência ao 
corpo feminino e à sua violação, à possibilidade de violência sexual que acomete 
especificamente a mulher. Além disso, isto refere-se ao fato das mulheres serem violadas e 
erotizadas mesmo na morte, seus – sempre belos – corpos dispostos em poses sugestivas, 
arranjados em tableaux que são tão visualmente arrebatores quanto sangrentos. 

A próxima parte do vid continua a investigação da tradição de representação feminina 
na mídia. As mulheres, mais uma vez, ficam à mercê do espectador, com o “olhar” da câmera 
focando naquelas partes do corpo feminino que, presumivelmente, despertam o desejo 
masculino. Essas mulheres – quase todas – sem nome são objetos de fetiche, sua presença 
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reduzida a tomadas de seus seios e nádegas. Depois de cumprir a função de conquista sexual 
dos herois, elas são descartadas sem cerimônia, para nunca mais serem vistas. 

Importante notar que o modo como Luminosity e Sisabet usam a música é instrumental 
na sua investigação da questão de gênero no universo da série. Em “Women's Work”, a 
canção escolhida é “Violet”, da banda de rock Hole, liderada por Courtney Love. A melodia 
carregada de fúria e adrenalina e a letra que expressa indignação feminista informam a criação 
e recepção do vid: a música em questão estrutura a narrativa do vid ao mesmo tempo que 
orienta a experiência do espectador, comentando as imagens que as duas vidders editaram, 
agindo feita uma “lente interpretativa”, através da qual “o espectador pode ver o texto-fonte 
num viés diferente” (COPPA, 2014, §1.1). 

A justaposição de som e imagem é particularmente marcante quando chega o refrão da 
canção. Enquanto Courtney Love canta as palavras “When they get what they want, they never 
want it again/Go on, take everything, take everything I want you to”, o vid exibe vários clipes 
de mulheres tentando se proteger, temerosas do perigo que se aproxima; de mulheres sob 
ataque, suas roupas sendo arrancadas; de mulheres sendo assassinadas nestes momentos de 
quase nudez e vulnerabilidade. E à medida que isto transcorre a câmera parece se demorar em 
close-ups de sofrimento feminino, sujeitando essas mulheres e seus corpos ao olhar erotizado 
de um suposto espectador (predador) masculino. Com essas imagens ocupando a tela, os 
versos “You should learn when to go/You should learn how to say no” – uma repetição da fala 
relativa à “responsabilidade” que cabe às mulheres na defesa da sua integridade física – soam 
feito fúria irremediável e indignação amargurada. Finalmente, 

 
“You should learn how to say no” significa tão pouco para as mulheres aí 
retratadas quanto para qualquer mulher subjugada, e significa o mesmo para 
[…] a audiência feminina da série. Porque o significado adicional do vídeo é 
o fato dele se endereçar a uma audiência de mulheres, de fãs tão habituadas a 
este tipo de história e progressão narrativa que [elas, Luminosity e Sisabet 
incluídas,] são cúmplices dessa prática: Courtney Love canta / grita “Take 
everything” e [as fãs] fazem o mesmo, apaixonadas que estão por histórias 
que dependem da [sua] (nossa) própria destruição (MICOLE, 2014). 
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LUGARES IMAGINÁRIOS - ENTRE PENSAMENTOS, IDEIAS E 
SILÊNCIOS 

Ivânia Marques1 
 

 
 

Figura 1: Lugares Imaginários I. Arquivo pessoal.  
 
Durante a experimentação com cartões-postais com alunos do 6º ano vivenciamos 

alguns códigos culturais e estéticos da fotografia. São eles status de credibilidade, que 
apresentam aos estrangeiros a ideia de modernidade, poder, ostentação e progresso. São 
propagandas de um lugar. 

Cartões-postais? Aproveitamos essas imagens como disparadoras e provocadoras de 
pensamentos para nossa experimentação.  

A leitura dos livros de Boris Kossoy nos permite uma ampla visão do uso dos postais. 
Descreve como os cartões foram aceitos e assimilados pelos meios de comunicação como 
expressão de verdade. Os cartões-postais surgiram na virada do século XIX para o XX e 
foram uma inovação, uma revolução cultural. Um mundo acessível e portátil. Permitiam 
conhecer lugares e viajar sem sair de casa. Facilmente distribuídos, consumidos, adquiridos e 
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transformados em objetos de desejo para a população. Foram usados de maneira artística, 
comercial, cientifica e promocional. Serviram para diferentes ideologias, manipulação e 
veiculação. Essas são algumas das proposições lançadas por Kossoy em seus livros. A fácil 
aceitação surge pelo forte apelo da crença de que são “espelhos fiéis dos fatos” (KOSSOY, 
2009, p.22). Alguns historiadores e pesquisadores usam as imagens como reconstituição 
histórica tentando desvendar o passado. O uso da imagem dá às pessoas “a posse imaginária 
do passado irreal” (SONTAG, 2004, p.19). 

Ouvi dos alunos do 6º ano: 
 

— Postal mostra um pedaço da cidade. 
— É sempre bonito! 
— É antigo também. 
— Tem nome de onde é para gente saber. 
— Depois a gente compra para dar para um tio. 
— O lugar é sempre limpo e certinho. 

 
A fotografia fica marcada como documental. Ainda hoje vemos em livros oficiais, 

didáticos, propagandas contaminando com suas realidades e verdades. Questionamos essas 
verdades? E os alunos? Damos a eles tempo em nossas aulas para esses questionamentos? 
Temos esse tempo? 

Devemos considerar a obra fotográfica como múltipla conexão de fatores, construções e 
montagens? Diante do postal as imagens dariam “pistas de eventos não diretamente 
experimentáveis pelo observador” (KOSSOY, 2009, p.41). 

 

 
 

Figura 2: Lugares Imaginários II. Arquivo pessoal. 
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Na experimentação os alunos, de posse dos postais, invadiram as imagens e sugeriram 
as mudanças em sua superfície. A criatividade transbordou rapidamente pelos postais. Houve 
necessidade de papeis, linhas e agulhas. Tudo para a “transformação da cidade” apresentada. 
Enquanto brincavam com as imagens pensava nas palavras de Roland Barthes, que afirma que 
a fotografia se caracteriza por uma relação direta com o referente, sem o qual não pode existir 
(BARTHES, 1984, p.116). A fotografia como índice, marca de algo que se conecta 
fisicamente com seu referente, com o objeto retratado. Para entender melhor, devemos pensar 
nos raios luminosos que se refletem nos objetos e sensibilizam a película como vestígio. Com 
os alunos essa afirmação é tão poderosa que eles perguntaram se poderiam ou não modificar a 
imagem.  

 
— A gente pode mudar a cidade? 
— Só o prefeito pode mudar? 
— A gente muda a cidade? 

 
Até hoje a fotografia é colada com essa marca de realidade. Diferentemente, Machado 

(2001) afirma que tudo poderá ser índice, já que para esse autor a refração da luz acontece de 
maneira geral e poderá ocorrer no contato direto nos processos de fotogramas e de 
fotomontagens. Ele nomeia de ícone aquilo que mantém a semelhança com o referente e que 
se torna símbolo para uma interpretação físico-química do referente quando se operada pelo 
equipamento, pelos materiais sensíveis e pelos processos de revelação. No padrão fotográfico 
“[...] a película fotográfica só pode responder à paisagem focalizada com a gama de cores que 
ela é capaz de produzir.” (MACHADO, 2001, p. 124). 

O que retiro do postal e o que lhe acrescento já estavam lá?  
Paira sempre a dúvida entre o constituído e o construído, em relação com a fotografia 

documental. Pesquisando, deparei-me com alguns fotógrafos em biografias e exposições. 
Muitos movimentaram meus pensamentos e Geraldo Barros, com suas imagens, me faz 
acreditar nas possibilidades da linguagem fotográfica. Conseguiu inovar, brincar e 
constantemente criar, contrariando uma época. Alimenta a ideia de olhar de maneiras 
diferentes a mesma coisa de invenção. Muda nossa perspectiva. Não poderia deixar de citá-lo. 
Foi uma surpresa ler seu livro Fotoformas. Ainda ins-pira outros fotógrafos curiosos. 

Com essa experimentação os alunos entraram em contato com as imagens dos postais e 
tiveram a oportunidade de “despregar as fotografias do real que as aprisiona, fazendo-as – e a 
eles – delirar em proliferações ainda impensadas” (OLIVEIRA JR.; SOARES, 2012, p.117). 
Os alunos precisaram de um pequeno espaço de tempo para compor suas ideias e tudo foi 
fluindo. As experimentações de uns iam contaminando as dos outros. As derivações da 
imagem durante a experimentação aproximaram a arte e a cultura, as 
construções/desconstruções. Múltiplas conversas deslocaram pensamentos acerca do lugar 
onde vivem. Deixaram de ser reféns e passaram a ser multiplicadores de pensamentos. A 
presença dos pares, colegas, deslocou as ideias. 
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A proximidade das imagens, moradores da mesma cidade, lugar onde vivem, 
possibilitou uma variação entre os alunos. Eles nomeavam que queriam ver no postal da 
praça, da igreja, de cima (foto aérea), da avenida... Havia uma preferência pessoal em suas 
escolhas. Sorte, poder atendê-los. O mesmo ocorreu com o material. Todos experimentaram 
tudo. Parada para pensamos... Seria diferente se a escolha não fosse possível? 

Arte. Era isso que ficou da produção. Fizemos arte, no sentido de brincar e criar. Arte 
como inovação, prazer e apreciação de suas obras. Satisfeitos e querendo mais.  

Os alunos têm necessidade de criação, de produção, de invenção, de vida. Repetindo as 
palavras de Sontag (2004, p.164), questionada sobre fotografia e arte: “mais importante do 
que a questão de ser ou não a fotografia uma arte é o fato de que ela anuncia (e cria) ambições 
novas para a arte”. Elo entre vida e arte característica da arte contemporânea. 

Caminho pelas bordas com os cartões-postais e volto a falar de Geraldo de Barros, um 
precursor da fotografia e arte. Criou novas paisagens, lugares, criou um entre lugar. 
Estranhamento, curiosidade, acomodações carregadas de sentido envolvendo o espectador. 
Espectador envolvido experimenta. 

 

 
 

Figura 3: Lugares Imaginários III. Arquivo pessoal. 
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O convite à experimentação surgiu depois da conversa e, mesmo duvidando, mudaram e 
encontraram outro jeito de mirar o lugar, a cidade.  

Na experimentação disponibilizamos materiais e uma abertura para que as imagens 
ajam (WUNDER, 2008, p.95) como um “pulular linhas criadoras” (DELEUZE; GUATARRI, 
1995, p.85). O convite foi aceito e algo diferente brotou entre as mãos hábeis dos alunos. A 
imagem provocou e caminhou além de informar, explicar e exemplificar.  

Oliveira Júnior e Soares (2012) destacam o uso dos “verbos mostrar, transmitir, 
reproduzir (o real), indicando o íntimo vínculo entre fotografia e a ideia de documento, de 
ilustração visual do texto, de prova objetiva”. Por que não criar/ brincar com imagens? Seria 
possível sair do banal? 

 

 
 

Figura 4: Lugares Imaginários IV. Arquivo pessoal. 
 
Na tentativa de encontrar outras maneiras de fugir do já dado os alunos criaram outros 

mundos e outras formas de evidenciar suas intensidades. Perfuramos as imagens e delas 
resistimos com/pela arte e mobilizamos pensamentos acerca do espaço (MASSEY, 2008). A 
experimentação é parte dos estudos de meu mestrado, que seguiu por águas criativas, 
fabulantes e por Geografias, múltiplas e singulares, como forma de movimento e pensamentos 
para perceber melhor o mundo à nossa volta. 
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LITERATURA E SURDEZ: ENCANTAMENTOS E DESAFIOS DE 
EXPRESSÃO 

Ivanice Ferreira Azeredo1 
Ângela Cogo Fronckowiak2 

 
Introdução 

 
O que nos faz pensar, nos mobiliza e nos inquieta senão o outro? Contar histórias para 

crianças, nessa perspectiva, congrega a possibilidade de que, através da força de nossa voz, 
possamos introduzí-las na real irrealidade da linguagem. Serão seus comentários, silêncios, 
olhares e expressões – de admiração, de medo, de prazer, de encantamento – que nos levarão 
a conhecer o modo como experimentam os textos. Para as crianças surdas, a resposta 
dependerá da qualidade da contação em Língua Brasileira de Sinais – Libras3. Além de ser 
instrumento legítimo de construção do acesso cultural e do desenvolvimento linguístico por 
parte de uma minoria, a Libras se constitui poderoso estímulo à produção de significados, 
podendo ampliar a percepção das coisas do mundo, o gosto pela literatura e pela diversão para 
as crianças surdas através da imaginação. 

Neste ensaio, refletimos sobre como a audição de contos maravilhosos em Libras 
favorece experiências intensas de fruição sobre o mundo e a vida. Por meio da narração de 
Chapeuzinho Vermelho e Joãozinho e Mariazinha, na versão dos Irmãos Grimm, para um 
grupo de crianças surdas entre 5 e 6 anos, do primeiro ano do fundamental, encontramos 
espaço para investigar as crianças, as infâncias e a surdez em sua relação com a literatura. 

 
Sobre as crianças, as infâncias, a surdez e a literatura 

 
As crianças, seres humanos concretos, sempre existiram, mas as sociedades, ao longo da 

história, pensaram de modos diferenciados sobre suas vidas. Esta constatação, recente no 
cenário educativo, permitiu diferenciar os dois conceitos e compreender que as infâncias são 
plurais, pois as crianças, só por serem crianças, não estão condicionadas as mesmas 
experiências. Nesse sentido, a infância não pode ser vista como uma etapa estanque da vida, 
já que deixa marcas, permanece e habita os humanos ao longo de toda a existência. 
(BARBOSA, 2009). 

                                                           
1 Graduada em Letras, professora de crianças surdas da rede pública estadual do RS e intérprete de Libras na 
Universidade de Santa Cruz do Sul. E-mail: ivaniceaz@gmail.com 
2 Doutora em Educação, professora de Literatura Infantojuvenil na Universidade de Santa Cruz do Sul. E-mail: 
acf@unisc.br 
3 Libras - Língua Brasileira de Sinais – língua utilizada pela comunidade surda, na modalidade visoespacial, 
sendo considerada língua natural e com sistema linguístico legítimo, ou seja, símbolos abstratos complexos com 
estrutura interior (configuração de mão, movimento, ponto de articulação e expressão não manual). 

mailto:ivaniceaz@gmail.com
mailto:acf@unisc.br


LITERATURA E SURDEZ: ENCANTAMENTOS E DESAFIOS DE EXPRESSÃO 
 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 1555 

Uma infância, visitada pela literatura, se abre para significar e ressignificar as interações 
e os acontecimentos cotidianos, o que projeta entrelaçamentos entre o real e o imaginário. A 
maioria das crianças gosta de ouvir histórias, sejam surdas ou ouvintes. Para Miguez (2003), o 
livro de literatura possui características particulares e a cada leitor cabe a cultura desse solo 
criativo, já que, como diz Rodari (1982), criatividade literária é divergência em relação aos 
sentidos explícitos da linguagem usual. Contudo, a literatura levada aos surdos se constitui de 
resumos, que privam o enredo de imagens, facilitam os textos e imputam às crianças a 
experiência de uma língua sem substância, reduzida a uma mecânica de letras e de 
combinações artificiais.  

Experiências intensas de contação de histórias em Libras influenciam tanto o processo 
de desenvolvimento linguístico quanto o cultural das crianças surdas. Conforme Lebedeff 
(2004, p.135), é com a língua de sinais que a criança será inserida nas práticas discursivas e 
que lhe serão apresentados gêneros textuais, assim como será nessa língua que ela produzirá e 
lerá seus primeiros textos. A voz entregue às crianças surdas vem das mãos e das expressões 
corporais que o contador utiliza para ser lido e compreendido. Para Quadros (1997, p.119), as 
línguas de sinais envolvem movimentos que podem parecer sem sentido, mas que significam 
a possibilidade de organizar as ideias, estruturar o pensamento e manifestar o significado da 
vida para os surdos. Pensar sobre a surdez requer penetrar no “mundo dos surdos” e “ouvir” 
as mãos, buscando o entendimento e o envolvimento daquele que vê/ouve/lê com as emoções 
possíveis dentro de um ambiente linguístico visogestual. 

 
Inquietações de quem conta a história: desafiando a própria “voz” 

 
A contação precisava dar conta dos detalhes e das entonações necessárias para ser 

compreendida. O exercício visual, os movimentos que enfatizam as ações, os diálogos, os 
sentimentos dos personagens, os espaços, os trajetos tinham que tomar vida e tornarem-se 
visíveis. Tornar o encontro com a literatura uma experiência prazerosa, agradável e 
compreensível requeria uma grande responsabilidade de expressão para alcançar os olhares 
infantis.  

Para além da simpatia, a escolha pelos contos maravilhosos se deu por personificarem a 
imagem da criança, da menina e do menino, protagonista. Essas narrativas abrem, cada uma a 
seu modo e por meio de seus encantos (a coragem e a ternura infantil de Chapezinho 
Vermelho e a cooperação e inteligência de Joãozinho e Mariazinha), espaço para a 
imaginação criativa, a construção e a reconstrução de valores e significados. Em ambas, de 
acordo com Coelho (1998, p.75), o sobrenatural, o maravilhoso, as metamorfoses, o destino 
são a grande presença [...] mostrando a vida como [...] extremamente valiosa e merecedora 
dos mais extremos sacrifícios. 

Para cada momento da história, foi necessário imprimir movimento, a expressão e os 
sinais necessários que representassem da melhor forma possível o que acontecia na história. 
Por exemplo, a caminhada de Chapeuzinho pela floresta incorporou ao sinal um balanço 
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corporal e expressão condizente. A contação em Libras permite tornar o contexto inteiro em 
espaço visogestual, sem restrições, sem limitadores linguísticos.  

A ênfase, a ampliação do sinal, a “dramatização”, a parada para observar e visualizar as 
imagens foram extremamente importantes para dar maiores possibilidades aos alunos de 
sentirem, imaginarem e compreenderem o que estava sendo contado. 

Os movimentos e expressão são fundamentais nesta tarefa, são eles que dão à história o 
tom desejado. A língua se complexifica ao utilizarmos diferentes formas de expressão e não 
somente os sinais convencionados para as situações, ou seja, explicar e descrever contextos, 
espaços, possibilitando a percepção de sua densidade. Estes aspectos são muito relevantes na 
comunicação em sinais, em que deve haver recursos para dar volume e emoção, tom e 
colorido às histórias contadas/sinalizadas. 

As expressões das crianças – de susto, admiração, apreensão – e também seus 
comentários, que revelavam sentimentos frente à história, demonstrava seu entendimento e 
sua preferência por essas histórias, assim sinalizadas, demonstrando que a aproximação das 
crianças surdas com a literatura e o gosto pela leitura, podem ser construídos através da 
literatura infantil contada em Libras, desde que possibilitado um passeio criativo entre 
histórias, imaginário, experiências e reelaborações, em um contexto linguístico diferente, o 
contexto das crianças surdas. 

Assim, esse estudo não encerra conclusões, mas abre possibilidade de considerarmos a 
leitura, a contação de histórias e a surdez enquanto espaço para socializar a literatura, 
passeando por diferentes grupos linguísticos. 
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HISTÓRIAS DE LEITURAS DE EDUCANDOS JOVENS E ADULTOS, DO 
COLÉGIO ESTADUAL HENRIQUE BRITO1 

Ivonete de Souza Susmickat Aguiar2 
 

Breves considerações sobre leitura e Educação de Jovens e Adultos 
 
Adentrar pelo universo da leitura, tendo como objetivo analisar as histórias de leitura de 

educandos jovens e adultos, buscando compreendê-las, a partir da relação que elas mantêm 
com o contexto social, histórico e cultural na qual elas estão inscritas, implica entender a 
leitura como prática cultural, plural, conforme Chartier e Bourdieu (2001), intrinsecamente 
ligada às relações sociais estabelecidas em determinado espaço-tempo. Implica, também, 
reconhecer essa prática como experiência (YUNES, 2003), necessária à sobrevivência e à 
formação intelectual e humana do sujeito, possibilitando o posicionamento crítico do ser-no-
mundo. Para Silva (1984), a leitura é um caminho possível para o desenvolvimento da 
consciência crítica, desde que seja realizada de tal forma. A realização de uma leitura crítica 
possibilita ao leitor muito mais do que a apropriação do sentido do texto; ela é mola 
propulsora para a construção do próprio sujeito-leitor, auxiliando-o no processo de 
compreensão, para além do texto escrito, do texto-mundo.  

É necessário reconhecermos, no entanto, que a leitura, discutida como direito de todos, 
tem, na realidade, se constituído como privilégio de uma minoria. Conforme Soares (2004, p. 
24-25), o acesso ao mundo letrado, para as camadas populares, em geral, é dificultado ou até 
mesmo impossibilitado, restringindo-se, muitas vezes, à alfabetização. A modalidade de 
ensino Educação de Jovens e Adultos (EJA) tem, em sua base documental, o intuito de 
propiciar aos educandos o acesso à leitura para além da alfabetização. As Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos, estabelecidas no ano 2000, 
preveem o caráter idiossincrático dessa modalidade de ensino, afirmando que ela “[...] 
considerará as situações, os perfis dos estudantes, as faixas etárias e se pautará pelos 
princípios de eqüidade, diferença e proporcionalidade [...]”. (BRASIL, 2000, p. 01).  

Diante dessas considerações, interessou-nos investigar as histórias de leitura dos 
educandos jovens e adultos. A investigação se situa no âmbito da Metodologia das Histórias 
de Vida, conforme estudos de Josso (2004; 2010). A metodologia propõe como caminho a 
narrativa biográfica, pois é através dela que as subjetividades do sujeito são afloradas. Para 
Josso (2004, p. 30), por mais que a narrativa biográfica tente dar conta da globalidade da vida, 
na maioria das vezes a história produzida pela narrativa limita-se ao fornecimento de material 
para um projeto específico, nesse caso a autora afirma que a metodologia trabalhada por ela é 

                                                           
1 Este texto é resultado do trabalho final produzido no curso de Especialização em Educação de Jovens e 
Adultos, ofertado pela Universidade do Estado da Bahia – CAMPUS X, sob orientação da professora Me. Karina 
Lima Sales. 
2 Mestranda em Letras; Universidade Estadual de Santa Cruz/UESC; Ilhéus, Bahia. E-mail: vanasusmickat@hotmail.com. 
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colocada a serviço de um projeto e que se torna mais adequado falar em abordagem biográfica 
ou abordagem experiencial. A nossa pesquisa enquadra-se nesse viés da abordagem 
experiencial, uma vez que o foco foi as histórias de leitura como uma possibilidade de 
conhecimento. Os educandos jovens e adultos, como autores de suas narrativas, resgataram na 
memória as suas itinerâncias, a partir das categorias: práticas leitoras na infância, na 
adolescência e na atualidade, os lugares de formação e os principais mediadores de leituras. 

 
Histórias de leitura dos educandos jovens e adultos do Colégio Estadual Henrique Brito, 
em Teixeira de Freitas 

 
O Colégio Estadual Henrique Brito, localizado em Teixeira de Freitas, Bahia, foi o 

locus da pesquisa, realizada com quatro sujeitos-leitores. Nas narrativas de leituras dos 
sujeitos jovens e adultos pesquisados a concepção de leitura como condição de sobrevivência 
apareceu em diferentes momentos. Mostrou-se comum nas narrativas, a relação existente 
entre ler o impresso e as necessidades mais utilitárias do cotidiano, como mostram os 
depoimentos: “A leitura é muito importante porque é... Na verdade, às vezes a gente tem que 
ter interesse pra ler, porque um exemplo, se eu vou entrar num ônibus e preciso viajar, eu 
preciso saber o que tá escrito ali, né... [...]” (SUJEITO 03) e “A leitura é importante porque 
sem a leitura você não compra um remédio, é aquela dificuldade pra comprar um remédio, 
você quer pegar o ônibus, tem que ficar perguntando pra onde esse ônibus vai [...]”. 
(SUJEITO 01). Yunes (2003, p. 42), afirma que “[...] ler é uma condição de sobrevivência. 
Aos homens que não lêem, e não apenas o verbal, não é fácil sobreviver”. Os depoimentos 
acima partilham dessa ideia de leitura. Outros depoimentos sinalizam a relação entre leitura e 
experiência, leitura e conhecimento, como percebemos em: “A leitura... é... ensina a gente... a 
experiência. Mesmo que você não saiba, não estudou muito, você aprende muita coisa com o 
livro, você fica informado de tudo” (SUJEITO 02) e “A leitura é importante porque a gente 
adquire muito conhecimento, né, desde que seja uma leitura saudável, que você aprende, que 
você pode passar também informação, né, é ótima, além de abrir a mente” (SUJEITO 04). 
Silva (1995, p. 12) afirma que “O ato de ler é, fundamentalmente, um ato de conhecimento.”, 
que nos possibilita compreender as relações existentes no texto, entre o texto e o contexto, nas 
práticas sociais nas quais os textos se inserem. 

A inserção do sujeito no mundo da leitura de suportes impressos se dá, muitas vezes, muito 
antes de sua experiência escolar, através do contato com esses materiais, no seio familiar. No 
entanto, em muitos casos, é a entrada na escola que chancela a entrada do sujeito no universo 
da (s) leitura (s). Os leitores pesquisados trouxeram em suas narrativas relatos de uma 
infância marcada por ausências e presenças de materiais destinados à leitura, como é o caso 
dos sujeitos 03 e 04, que relatam: “Durante a minha infância, não tinha livros em casa, apenas 
algumas revistas. [...] Nos primeiros anos, [na escola] só me lembro do ABC pequeno e 
grande e de uma cartilha. (SUJEITO 04)” e “Na época dos meus 5 aninhos eu sai da roça[...]. 
Comecei a aprender a soletrar nessa escola. [...] Na escola comecei a aprender a ler, pois onde 
eu morava não tinha livro para mim aprender a ler” (SUJEITO 03). 
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Nas narrativas sobre as leituras na adolescência, período marcado por conflitos e 
mudanças, o sujeito 02 sinaliza o silenciamento das leituras realizadas na infância, 
restringindo-se à leitura obrigatória para as provas, como percebemos na afirmação: “Na 
adolescência eu não me interessei por leitura, só quando eu era bem novinha, depois que eu 
fiz meus 16, 17 anos eu não me interessei mais por leitura, não... nem... como é que chama... 
por horóscopo (risos)”. Percurso diferente percorreu o sujeito 03, nessa etapa, conforme 
notamos em seu relato: “Na adolescência, eu gostava mais de ler livros de frases, poemas, 
porque até hoje eu me amarro em poesia, em frases... [...] lia, fazia poemas [...] eu amava de 
mais...”. A adolescência do sujeito 03, além de ter sido marcada pela leitura de livros de frases 
e poemas, foi permeada pela escrita. O sujeito continuou desenvolvendo suas práticas leitoras, 
a exemplo das que desenvolvia na escola, durante a infância, mas, agora, se descobriu, além 
de leitor, autor. Yunes (2009, p. 66.) afirma que “Quem toma gosto pela palavra quer ler mais 
e quer também escrever.” e complementa “Um leitor de textos em qualquer linguagem sonha 
em colocar sua própria leitura em um suporte para tornar-se autor”. Durante a adolescência do 
sujeito 03, leitor e autor caminharam de mãos dadas e ele se sentia extremamente satisfeito 
com isso. 

As experiências de leitura na atualidade apareceram marcadas pela atuação da escola e 
da igreja, como notamos nos excertos: “Hoje eu leio bastante os assuntos que a professora 
passa [...] (SUJEITO 01), “Hoje, continuo lendo a Bíblia, pois sou evangélica e [leio] tudo o 
que é educativo e traz conhecimento [...]” (SUJEITO 04) e “Hoje, a leitura que mais 
influencia a nós alunos e que fazemos em sala de aula é a literatura [...]” (SUJEITO 03). 

Em linhas gerais, as narrativas de leitura pesquisadas evidenciaram que os percursos 
formadores dos sujeitos-leitores foram marcados, seja na infância ou na adolescência, e ainda 
são por diferentes espaços de formação e por sujeitos que atuaram e atuam como mediadores 
de leitura para os jovens e adultos. As figuras da mãe e da professora como mediadoras de 
leitura aparecem muito fortemente nas narrativas, assim como a influência da escola e da 
igreja, como espaços de formação leitora. 
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“SOBRE A ATUAL VERGONHA DE SER BRASILEIRO”, DE AFFONSO 
ROMANO DE SANT’ANNA: UMA CONSTRUÇÃO INTERTEXTUAL 

Ivonete de Souza Susmickat Aguiar1 
 

Breves considerações sobre intertextualidade 
  
O caráter intertextual dos textos remonta à própria origem do ato de criar, de tecer 

histórias e versos; todavia, é a partir dos estudos do pensador russo Mikhail Bakhtin, nas 
primeiras décadas do século XX, que as relações entre os textos começaram a ser discutidas 
de modo mais sistematizado. Esses estudos motivaram o surgimento de uma perspectiva de 
análise do discurso que considerava o caráter dialógico da linguagem. Não se pode afirmar 
que Bakhtin tenha proposto formalmente uma análise, ou uma teoria, dialógica do discurso, 
porém é possível dizer que suas contribuições foram imprescindíveis para os estudos da 
linguagem, seja no âmbito da Linguística Textual ou da Teoria Literária. (BRAIT, 2006). 

Dois conceitos são fundamentais na obra bakhtiniana, a citar: dialogismo e polifonia. O 
primeiro diz respeito ao fato que todo discurso carrega em seu bojo relações com outros 
discursos, todo dizer é cercado de outros dizeres e todo texto é resultado de textos anteriores. 
Para Bakhtin “A linguagem só vive na comunicação dialógica daqueles que a usam. É 
precisamente essa comunicação dialógica que constitui o verdadeiro campo da vida da 
linguagem.” (2002, p. 181). O segundo conceito, postulado a partir da análise da obra 
“Problemas da poética de Dostoiévski” (1929), nos permite depreender que há múltiplas 
vozes que emanam do texto, seja através de citações, referências, do discurso indireto ou a 
partir de diferentes enunciadores discursivos. 

A concepção bakhtiniana de linguagem, enquanto instância que se sustenta na 
dialogicidade, e a concepção de gênero polifônico abriram caminho para os postulados da 
semioticista Julia Kristeva, no final da década de 60, sobre intertextualidade. Ela cunhou o 
termo para designar as relações existentes entre os textos, pois para ela todo texto se constrói 
citando, absorvendo e transformando outros textos (KRISTEVA, 1974). 

A intertextualidade encontra espaço bastante prolífero na construção literária, uma vez 
que a literatura é plurissignificativa e multifacetada. Segundo Perrone-Moisés (1978, p. 59) 
“Em todos os tempos, o texto literário surgiu relacionado com outros textos anteriores ou 
contemporâneos, a literatura sempre nasceu da e na literatura.”. Dialogando com textos 
diversos e de diferentes épocas, a literatura, conforme Cury, Paulino e Walty (2005, p. 22), 
assume-se “[...] devoradora de outros textos”. 

Compartilhando dessa concepção metaforicamente antropofágica de literatura, 
selecionou-se para análise o poema “Sobre a atual vergonha de ser brasileiro”, de Affonso 
Romano de Sant’anna. Esse poema se constitui a partir da égide da intertextualidade, já que o 
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poeta recorre a inúmeros outros textos, para pintar, com muita nitidez e criticidade, retratos do 
Brasil e do povo brasileiro.  

 
Análise de alguns jogos intertextuais presentes no poema “Sobre a atual vergonha de ser 
brasileiro” 

 
“Sobre a atual vergonha de ser brasileiro” traça, a partir de um eu lírico desencantado, 

longo panorama histórico, social e político do Brasil. Publicado, inicialmente, na obra 
“Política e Paixão”, em 1984, mostra-se, em sua totalidade, extremamente atual. Com um 
olhar apurado, recheado de criticidade e ironia, o poeta aponta mazelas arraigadas na 
construção da identidade nacional, questionando, dentre outras coisas, se é este o país 
tropical, onde se mistura morte e carnaval. 

Segundo Dourado (2008, p. 127), Sant’anna é um escritor que se desponta por fundir, 
em seu trabalho, aspectos do pessoal e do público, do individual e do geral, do autobiográfico 
e do histórico. Para a estudiosa, os poemas do autor “[...] estão imersos na sua percepção da 
história [...]. Eles não estão a serviço de uma causa, mas brotam quase sempre do livre exame 
das realidades políticas de uma sociedade e de uma época”. 

Assim é o poema analisado nesse trabalho. Logo como epígrafe, o poeta faz referência 
ao historiador brasileiro João Capistrano de Abreu, citando o artigo, de um projeto de 
Constituição atribuído a ele, que afirma: “Art. 1º - Todo brasileiro deve ter vergonha na cara./ 
Parágrafo único: Revogam-se as disposições em contrário.” (SANT’ANNA, 1997, p. 54)2. Do 
grego, epi significa em posição superior e graphé escrita, ou seja, é uma escrita que introduz 
outra e, ao se fazer presente, tem seu sentido modificado, ao passo que modifica o texto que a 
agrega. (CURY; PAULINO; WALTY, 2005, p. 26). Ao escolher essa epígrafe para abrir o 
seu poema, Affonso Romano de Sant’anna revela a sua intenção de que a vergonha sentida 
pelo eu poético, e, possivelmente, por ele mesmo, fosse estendida a todas as pessoas; já 
antecipa que ter vergonha deveria ser lei, em um país onde “É abrir jornal, lá vem desgosto./ 
Cada notícia/ - é um vídeo-tapa no rosto.” (1997, p. 54). 

Outros tipos de intertextualidade pontuados por Cury, Paulino e Walty (2005) aparecem 
no poema, dentre eles, destacamos: a alusão, que se trata de uma leve menção a outro texto ou 
a algum elemento dele, presente nos versos “Que vergonha, meu Deus! ser brasileiro/ e estar 
crucificado num cruzeiro/ erguido num monte de corrupção.” (1997, p. 54) e a referência, tipo 
de intertexto no qual o elemento a que se está referindo aparece explicitamente, como em: 
“Valei-nos Santo Cabral/ nessa avessa calmaria/ em forma de recessão/ e na tempestade da 
fome/ ensinai-me/ - a navegação” (p. 56) e no fragmento “Um país pererê?/ folclórico?/ 
tropical?/ misturando morte/ e carnaval?/ - Um povo de degradados?/ - Filhos de degredados/ 
largados no litoral?/ - Um povo-macunaíma/ sem caráter nacional?”. Há, também, inúmeras 
referências a expressões populares, como mostra os versos: “E, no entanto, há quem julgue/ 
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que somos um bloco alegre/ do ‘Comigo Ninguém Pode’,/ quando somos um país de cornos 
mansos/ cuja história vai dar bode” (p. 57, grifos nossos). 

Além da alusão e da referência, encontramos a citação, recurso ilustrado pelo excerto 
“Ce n’est pas um pays sérieux!3” e a paródia, caracterizada, pelas autoras supracitadas, como 
“[...] uma forma de apropriação que, em lugar de endossar o modelo retomado, rompe com 
ele, sutil ou abertamente”. (2005, p. 36), como nos versos: “Espelho, espelho meu!/ há um 
país mais perdido que o meu?/ Espelho, espelho meu!/ há um governo mais omisso que o 
meu? / Espelho, espelho meu!/ há um povo mais passivo que o meu? (p. 59). 

O entendimento desses jogos intertextuais mostra-se fundamental para a compreensão 
do texto poético. A partir dos fragmentos acima, podemos construir algumas significações 
possíveis para a intertextualidade explorada pelo poeta: primeiro, a presença da alusão à 
chegada dos portugueses ao Brasil e a referência irônica a Pedro Álvares Cabral, nos 
permitem entrever que o motivo da vergonha de ser brasileiro começa desde esse momento. 
As referências a expressões populares exemplificam certa passividade, resignação, 
acomodação do povo brasileiro, diante do cenário nacional mostrado pelo poeta. Segundo, o 
neologismo “povo-macunaíma” sintetiza bem a construção do povo brasileiro. Macunaíma 
personifica a ausência de caráter, “oportunista e acomodatício, desconhecia o espírito de luta e 
sacrifício”. (COUTINHO, 1997, p. 291). Personagem formado por pedaços do Brasil, 
Macunaíma é o retrato da gente brasileira, tirado pela lente, extremamente, satírica de Mário 
de Andrade. E por fim, a paródia do conto clássico “Branca de Neve” nos traz um espelho 
responsável pela difícil tarefa de elucidar questões sobre a atuação do governo e sobre o 
posicionamento do povo brasileiro. É como se o espelho personificasse o leitor, que é 
convidado à reflexão, após apreciar os retratos do país e do povo, tecidos sob os jogos 
intertextuais empregados pelo poeta.  

Nesse momento, salientamos que caso o leitor não partilhe do mesmo universo 
histórico-social e cultural do autor, a leitura do poema será superficial. Já uma leitura 
profunda, analítica, capaz de apreender os sentidos tencionados para o texto, capaz de 
extrapolar as linhas textuais, só se faz possível se o leitor for capaz de buscar os diálogos 
estabelecidos com outros textos e, a partir desses diálogos, construir significados para o 
poema analisado.  
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A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE HOMOSSEXUAL EM SALÃO DE BELEZA 

Izaaque Paulino Coelho1 
 

Introdução 
 
A obra Salão de Beleza (2007), de Mário Belattin, nos é apresentada da perspectiva de 

um narrador personagem, que pertence a um grupo historicamente refutado pela sociedade, 
por estar na contramão da orientação sexual tida como única, legítima e aceitável. O narrador 
em questão (sem nome próprio) é dono de um salão de beleza que outrora frequentado pelas 
mulheres de sua cidade, é transformado em “Morredeiro”, ambiente onde se hospedam 
homossexuais em fase terminal, vítimas de uma incurável e contagiosa peste. Deste modo, o 
narrador vivencia aquilo que registra, ou melhor, que registra aquilo que vivencia. Assim, 
podemos dizer que a imagem do homossexual em Salão de Beleza, constitui um autorretrato 
do protagonista, que na realidade pode ser considerado um digno representante de seu grupo. 
E essa imagem vai se delineando a partir do início da obra, nas aventuras e desventuras, pelas 
quais passa o narrador em suas investidas em busca de sua realização sexual 

 
Na última vez que fui à sauna me lembrei de uma história que um amigo me 
contou uma noite quando estávamos esperando homens numa esquina 
bastante movimentada. Ele gostava de se vestir de forma extravagante, 
sempre usava plumas, luvas e acessórios desse tipo. (BELATTIN, 2007, p. 
16) 

 
Outro momento revelador dessa identidade homossexual é explicitado através do 

transformismo a que faz uso, ao vestir-se com roupas femininas. Fato registrado nas seguintes 
passagens 

 
Quando me tornei um aficionado das Carpas Douradas, por exemplo, além 
da calma que me causava sua contemplação, eu sempre buscava alguma 
coisa dourada para enfeitar os vestidos que usava nas noites. (BELATTIN, 
2007, p.12-13) 
[...] 
É verdade que cumpria com minhas obrigações diárias, mas não via a hora 
de chegar um dos dias da semana que tínhamos reservado para sair para aruá 
vestidos de mulher. Fomos adotando também o costume de nos vestir assim 
para atender às clientes. Parecia-me que desse modo se criava um ambiente 
mais íntimo no salão. As clientes podiam se sentir mais á vontade. 
(BELATTIN, 2007, p.45-46) 
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É importante ressaltar que o “transvestir”, nesta obra, parece ganhar uma conotação 
simbólica, vindo a significar a transmutação e, o consequente afastamento de uma identidade, 
que em princípio é aceita pelo grupo hegemônico, porém em seguida passa a ser deslocada 
para um ambiente periférico. Em relação a isso Bhabha (1998, p.87) afirma que “O que se 
interroga não é simplesmente a imagem da pessoa, mas o lugar discursivo, disciplinar de onde 
as questões de identidade são estratégica e institucionalmente colocadas”. 

Há ainda em Salão de Beleza, referências que comprovam a preferência sexual do 
narrador personagem por pessoas do mesmo sexo, corroborando, assim para sua 
homossexualidade: 

 
Aqui todos os usuários sabem a que vem. Uma vez que se está coberto 
apenas por toalhas, o território é todo da gente (...) a única coisa que se tem 
que fazer é descer as escadas que conduzem ao porão. (...) Dali em diante, 
qualquer coisa pode acontecer. (BELATTIN, 2007, p. 17-18) 
[...] 
Emocionou-me constatar que aquele rapaz não foi alheio ás minhas 
preocupações. De alguma forma também me demonstrou seu carinho, 
inclusive algumas vezes estive em situação íntima com aquele corpo 
decomposto. ( BELATTIN, 2007, p.25) 

 
O que revela, portanto, uma identidade focada e descrita de dentro do seu interior, com 

seus pormenores expostos e com o selo de quem realmente vive tal realidade. 
 

A identidade hegemônica: um olhar homofóbico? 
 
Antes de examinar as reações da sociedade heterossexual diante das atitudes do 

personagem-narrador de Salão de Beleza, façamos antes uma reflexão sobre a ideia de 
homofobia, neologismo bastante recorrente na sociedade pós-moderna, sobretudo pelos 
ativistas do movimento Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis,Transexuais e Transgêneros - 
LBGT. 

A palavra “homofobia” teve origem na psicologia e resulta da combinação das palavras 
gregas phobos (medo) e homo (igual), “como remissão à palavra homossexual”, daí, medo 
dos que optam pelo semelhante. Ainda de acordo com essa acepção, fobia seria assim, o medo 
irracional (instintivo) de algo igual, capaz de desencadear atitudes de recusa, aversão, 
discriminação e, consequentemente perseguição. Para alguns linguistas essa terminologia é 
problemática, uma vez uma vez que o sentido da palavra “medo” estaria sendo modificado ao 
exprimir intolerância. 

A questão meramente terminológica pouco nos interessa nessa pesquisa, por isso 
fiquemos apenas com a ideia daquilo que se pretende designar com a palavra homofobia, ou 
seja, a oposição aos homossexuais, fato detectado em Salão de Beleza e que pode ser 
comprovado quando examinamos a forma de tratamento dispensado aos personagens 
homossexuais, pela sociedade na qual estão inseridos. Um fato exemplar da intolerância para 
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com os homoafetivos da obra de Belattin é o que se registra no relato do narrador quando este 
fala sobre o ato de se transvestir 

 
Achava que me vestir dessa cor podia me trazer sorte. Talvez me salvar de 
um encontro com o Bando dos Matacabros, que rondavam pela região do 
centro da cidade. Muitos não sobreviviam aos ataques, mas acho que se 
alguém saía com vida depois de um enfrentamento era pior. Nos hospitais 
onde eram internados, tratava-nos sempre com desprezo, e muitas vezes não 
queriam recebe-los por medo de que estivessem doentes. (BELATTIN, 
2007, p. 13) 

 
Como vimos no fragmento acima, a sociedade é representada pelos que ocupam o 

centro: “rondavam pela região do centro da cidade”. Nesse caso, passa a ter sentido 
metafórico, referindo-se ao lugar reservado á sociedade hegemônica. A minoria representada 
pelos homossexuais apenas anseia conquistar seu espaço, mas é afastada pela maioria 
dominante. Ao refletir sobre o assunto, Bhabha (1998, p. 19) afirma que: “neste fin de siécle, 
encontra-nos no momento de trânsito em que espaço e tempo se cruzam para produzir figuras 
complexas de diferença e identidade, passado e presente, interior e exterior, inclusão e 
exclusão”. 

É de se destacar também o preconceito, as injúrias e o isolamento à que são submetidos 
o narrador e os demais personagens da obra em questão, por ocasião da revolta popular que 
pedia o fechamento do Morredeiro 

 
A campanha que se desencadeou contra mim foi bastante desproporcionada 
[...] Os vizinhos afirmavam que o local era um foco infeccioso, que a peste 
tinha ido se instalar nos seus domínios [...]. No dia seguinte, o primeiro sinal 
de alarme foi dado por várias pedras que quebraram as vidraças das janelas 
que dá para a rua [...] Lá fora, a multidão começava a se exaltar. Tive que 
fugir pelo lado do galpão onde durmo. Deixei os hóspedes à mercê da turba. 
Com o que me sobrava de forças corri várias quadras. [...] Depois de fazer 
algumas ligações, continuei correndo até chegar à delegacia de polícia. Tive 
que me expor às frases sarcásticas dos agentes. (BELATTIN, 2007, p. 33 a 
35) 

 
Conforme notamos no fragmento acima, diversas situações que demonstram o tamanho 

da intolerância e da repulsa a que se pode chegar o ser humano diante daqueles que não 
comungam da mesma opção sexual e que, portanto, seriam aberrantes. Ao investigar as 
relações de identidades, Silva afirma que:  

 
A normalização é um dos processos mais sutis pelos quais o poder se 
manifesta no campo da identidade e da diferença. Normalizar significa 
eleger- arbitrariamente identidade específica como o parâmetro em relação 
ao qual as outras identidades são avaliadas e hierarquizadas. Normalizar 
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significa atribuir a essa identidade todas as características positivas possíveis 
em relação “as quais as outras identidades só podem ser avaliadas de forma 
negativa. (SILVA, 2000, p. 83) 

 
Em relação ao isolamento ao qual os hóspedes do Morredeiro são condenados, é 

possível depreender que mais uma vez Belattin volta a lançar mão do recurso metafórico para 
fazer referência, de forma indireta ao processo de separação e classificação das identidades. 
Nas palavras de Silva 

 
A identidade e a diferença estão estreitamente relacionadas às formas pelas 
quais a sociedade produz e utiliza as classificações. As classificações são 
sempre feitas a partir do ponto de vista da identidade. Isto é, as classes nas 
quais o mundo social é dividido não são simples agrupamentos simétricos. 
Dividir e classificar significa, neste caso, também hierarquizar: deter o 
privilégio de atribuir diferentes valores aos grupos assim classificados. 
(SILVA, 2000, p. 82) 

 
Considerações finais 

 
Conclui-se, a partir desta análise sobre a construção da identidade homossexual das 

personagens de Salão de Beleza, bem como a de seus oponentes, um reflexo da relação entre 
as identidades, sobretudo as sexualmente antagônicas, que coexistem na contemporaneidade. 
As relações conflituosas que emergem dessa disputa tem levado as pessoas às situações de 
extremismos. Os requintes são muito semelhantes aos presenciados na obra: insultos, injúrias, 
antipatias no convívio social, assassinatos, enfim, atitudes daqueles que não aceitam a 
diferença como parte ativa da identidade. 
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O IMPLÍCITO NAS “HOMENAGENS” VEICULADAS EM OUTDOORS ÀS 
PERSONALIDADES POLÍTICAS 

Izaaque Paulino Coelho1 
 

Introdução 
 
A utilização de outdoors com mensagens de felicitação natalícia a pré-candidatos a 

cargos políticos é um fenômeno que vem se acentuando nos tempos atuais e tem ganhado 
destaque, sobretudo no ano imediatamente anterior ao da realização de eleições, valendo-se, 
para isso, da prerrogativa da Justiça Eleitoral que somente passa a monitorar com maior rigor 
o uso desse mecanismo de propaganda após o dia cinco de julho dos chamados anos eleitorais 
(Art.42 da lei n° 9.504/1997). 

Outro fator que sustenta a “legalidade” do uso desse expediente é o fato de que, os 
enunciados utilizados nas citadas homenagens são estrategicamente elaborados de modo a não 
apresentar alusão explícita à corrida eleitoral. Assim, tal artifício não pode ser qualificado 
como propaganda eleitoral antecipada, por não apresentar menção ao pleito futuro, indicação 
do partido e da ação política a ser realizada em atenção ao disposto no Art. 36 da Lei Eleitoral 
n° 9.504/1997, que regulamenta a propaganda eleitoral. Entretanto, uma leitura mais apurada 
desses enunciados, à luz dos dispositivos teóricos da Análise de Discurso, levar-nos-á ao 
entendimento de que existem nestas formações discursivas, a presença de subentendidos, 
expressando tendências ideológicas que são propositadamente escamoteadas.  

 
Considerações Preliminares 

 
Inicialmente convém esclarecer que a idéia de discurso que adotamos neste trabalho 

investigativo está ancorada nas reflexões de Orlandi (2007) e, assim, se define como “efeito 
de sentido entre locutores”. Nesta perspectiva, descarta-se a proposição elaborada a partir do 
esquema: emissor, receptor, código, referente e mensagem. Esquema que pressupõe a língua 
como mero instrumento de transmissão de informação. 

Em relação ao fenômeno linguístico que nos propusemos investigar, recorremos à 
concepção de subentendido, elaborada pelo seu próprio propositor inaugural, Ducrot, para 
quem o termo em questão 

 
[...] resulta de uma reflexão do destinatário sobre as circunstâncias da 
comunicação da mensagem e deve ser captado, através da descrição 
linguística, ao final de um processo totalmente diferente, que leva em conta, 
ao mesmo tempo, o sentido do enunciado e suas condições de ocorrências e 
lhes aplique leis lógicas e psicológicas gerais. (DUCROT, 1987, p.25) 
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Assim, o subentendido seria a mensagem que podemos obter através de uma leitura que 
consiga atravessar a superfície do texto e que, portanto, possibilite enxergar as verdades que 
se escondem na opacidade daquilo que é posto.  

Neste caso, quando se busca interpretar o subentendido em uma determinada situação 
enunciativa, seja ela oral ou escrita, não se deve ficar preso a uma análise de conteúdo, mas 
sim, devemos explorar os processos de produção dos sentidos que se mantêm velados, pois, 
de acordo com Pêcheux  

 
(...) todo enunciado é linguisticamente descritível como uma série de pontos 
de deriva possível oferecendo lugar à interpretação. Ele é sempre suscetível 
de ser/tonar-se outro. Esse lugar do outro enunciado é o lugar da 
interpretação, manifestação do inconsciente e da ideologia na produção dos 
sentidos e na constituição dos sujeitos. (Apud ORLANDI, 2007, p.59) 

 
Outra noção acionada nesta atividade de análise é a de ideologia, uma vez que esta se 

encontra essencialmente vinculada ao discurso, o nosso objeto de estudo. Entretanto, convém 
ressaltar que a definição de ideologia é algo bastante controversa, tratando se, portanto de um 
conceito aberto. No nosso caso, limitando- nos a trabalhar com as ações e reações desencadeadas 
pela ideologia, tal como reconhecer Orlandi (2007, p.46), ao afirmar que “é o trabalho da 
ideologia: produzir evidências, colocando o homem na relação imaginária com suas condições 
imaginárias de existência.” A autora atesta ainda que a ideologia interpela o indivíduo em sujeito, 
subordinando o seu dizer àquilo que pensa e àquilo que faz, enquanto sujeito ideológico. Assim, 
para ela, “o efeito ideológico elementar é a constituição do sujeito. Pela interpelação ideológica do 
indivíduo em sujeito inaugura-se a discursividade”. (idem, p. 48). 

  
A constituição do corpus 

 
Passemos à descrição do material discursivo encontrado nos recortes abaixo, que na 

realidade compreendem dois outdoors que foram dispostos em movimentadas vias públicas 
do município de marabá- PA no ano de 2009: 

 

  
Fig. 1. Arquivo pessoal.  Fig. 2. Arquivo pessoal. 

 
 
De acordo com o que podemos notar nos exemplos acima, via de regra, as homenagens 

a que nos propormos investigar, se constituem de um arranjo verbo-visual em que se 
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destacam uma enorme fotografia do homenageado, acompanhada de uma sequência verbal 
que se prende mais em enaltecer os “feitos”, as “qualidades” do político do que propriamente 
parabenizá-lo pela data natalícia, que, aliás, costuma vir grafada discretamente em área 
periférica do painel, dando provas de que o que está em jogo, é de fato, da maior notoriedade 
política ao propenso candidato. 

Outro aspecto que chama atenção nessa forma de prestar homenagem refere-se à 
questão da autoria. É fato que as referidas homenagens levam sempre a assinatura de uma 
suposta coletividade: “seus amigos”, “o Pará”, “O povo”. Esse gesto de se transferir a autoria 
de uma ação que possivelmente partiu de um indivíduo particular para uma entidade coletiva 
sugere uma artimanha para dificultar uma (im) provável investida judicial. 

 
A análise 

 
No exemplo 1, o homenageado é o então presidente da assembleia legislativa paraense, 

deputado Domingos Juvenil. Conforme podemos notar no referido painel, os enunciados são 
escritos numa escala gradativa de tamanhos de fonte, em que se destaca em primeiro lugar: 
“aliados fiel do povo paraense” seguido de “15 de maio. Parabéns deputado Juvenil” e, 
finalmente da assinatura genérica dos supostos mentores do cartaz: “seus amigos”. 

No caso em questão, o que está sendo dito não é que o aniversariante está de parabéns 
pela passagem natalícia. Tanto é que, os enunciados que realmente fazem referência ao evento 
e suas respectivas datas são posto em planos inferiores. O que se pretende externar é que ele 
(o político aniversariante) é uma pessoa que merece atenção do povo, especialmente do 
eleitor, pelas suas ações públicas “aliado fiel do povo paraense”, construindo para o 
interlocutor (eleitor) uma imagem do político. 

O grupo nominal aqui utilizado: “aliado fiel” faz referência a alguém que faz uma 
aliança, torna-se amigo, companheiro de batalha e que se mantém perseverante e leal aos 
compromissos e promessas que faz. Tal tradução torna evidentes as marcas de 
comprometimento político e ideológico de seu autor, que se sente autorizado a falar em nome 
de toda uma sociedade, “o povo paraense”, e atestar as “virtudes” de uma personalidade 
política, a quem muitos sequer conhecem. De acordo com Orlandi (2007, p.46), “este é o 
trabalho da ideologia: produzir evidências, colocando o homem na relação imaginária com 
suas condições materiais de existência”. 

No exemplo 2, a figura posta em evidência é a do então secretário de esportes do estado 
do Pará, Valdir Ganzer. Aqui também, a exemplo do que foi visto e discutido no exemplo 
anterior, a ênfase é dada a um enunciado que soa antes como um slogan de campanha eleitoral 
do que com uma mensagem de felicitação, com o agravante de que os dizeres que se fazem 
subentender neste painel são reforçados por uma série de imagens que o compõem. 

O enunciado: “uma história que todo mundo ajudou a construir” é a única mensagem 
constitutiva do cartaz se considerarmos que, o que resta nele, são apenas a data do aniversário, 
o nome do homenageado e a assinatura dos responsáveis pela honraria. Este fato contribui 
para a comprovação da tese que defendemos neste trabalho, de que o uso do gênero discursivo 
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outdoor como veiculo transmissor de homenagens alusivas ao aniversário de políticos tem se 
prendido a dar suporte à divulgação de suas imagens. 

Não pode passar despercebida nesta nossa análise, a presença da estrela vermelha, 
símbolo do partido a que o referido homenageado faz parte, posta na confluência das letras 
“V” e “G”, iniciais do nome do secretário. Isso remete à ideia de que a ideologia tem cor, tem 
ícones que, por vezes se reúnem em torno de um projeto “gráfico discursivo”, como afirma 
Brait (2005), que não deve ser dissociado ou desprezado numa análise discursiva. 

 
Considerações finais 

 
Conforme pudemos observar não há uma única ideia dentro do que se imaginaria ser 

apenas uma mensagem destinada a dirigir felicitações ou cumprimentos a uma personagem 
política. Outros interesses estão em jogo nessas formas de prestar homenagens e são 
manifestadas no nível do subentendido, sendo que colabora para isso, a combinação de 
elementos verbais e visuais que se fundem em favor do propósito de transmitir ao público 
uma boa referência do homenageado e, assim render-lhe maior visibilidade política. 

Convém ressaltar ainda que a cenografia construída objetivando descaracterizar essa 
jogada de marketing e ao mesmo tempo persuadir o leitor comum, que, se desatento, acaba 
caindo numa cilada, ao conceber o texto como uma mera manifestação de carinho popular ao 
aniversariante, quando na realidade o que se tem ali é uma grande armadilha publicitária. 
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LEITOR – UM CAÇADOR EM TERRAS ALHEIAS 

Jacqueline Martins da Silva1 
Fernanda de Araújo Frambach2 

Liliane Balonecker Daluz3 
 
Este trabalho apresenta contribuições teóricas sobre o desenvolvimento da leitura como 

prática social, sua importância para o aprimoramento da escrita e a figura do professor como 
mediador desse processo. Além de compartilhar experiências de leitura e formação de leitores 
a partir de contextualizações com as diversas linguagens que se manifestam no mundo, 
desenvolvidas em uma escola municipal de Niterói - RJ.  

 
A leitura na escola 

 
Na Escola Municipal Djalma Coutinho de Oliveira, situada no bairro Riodades, no 

município de Niterói-RJ, no período de 2008 a 2012, foi desenvolvido um trabalho 
enriquecedor e prazeroso no que tange a leitura e escrita, tendo como finalidade a formação 
cognitiva, social e cultural dos educandos.  

Em todos esses anos, a leitura de histórias por meio das rodas de leitura, leitura 
compartilhada, rodas de apreciação literária, o trabalho com diferentes gêneros textuais, a 
construção coletiva de projetos didáticos tendo o estudo da língua como identidade cultural, foram 
atividades planejadas e permanentes na sala de aula. E por serem ações interligadas e cotidianas, 
trouxeram em si o potencial de ajudar a construir uma comunidade de leitores e escritores. 

 Dentro desse contexto, temos as atividades permanentes que acontecem ao longo de um 
determinado período de tempo na rotina e são importantes para o desenvolvimento de 
conceitos, procedimentos e atitudes.  

Apresentaremos, ao longo do texto, algumas das atividades realizadas. Tínhamos a roda 
de leitura, momento em que os alunos liam o texto/ livro escolhido para os outros colegas da 
classe ouvirem. Esses momentos eram muito significativos, pois os estudantes podiam 
antecipar a leitura, formular hipóteses, criar expectativas e integralizar os não alfabetizados 
que também mergulhavam no mundo imaginário da literatura.  

No tocante à participação dos alunos nas práticas de linguagem, é preciso ir além das 
vivências. Propomos, então, um trabalho progressivo e aprofundado com os gêneros textuais, 
orais e escritos, que circulam entre os diversos grupos sociais, no dia a dia a fim de promover 
participação social efetiva. .  
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 Assim, segundo Lerner: 
 

Para que a leitura como objeto de ensino não se afaste demasiado da prática 
social que se quer comunicar, é imprescindível “representar” e “apresentar”, 
na escola, os diversos usos que ela tem na vida social. Em consequência, 
cada situação de leitura responderá a um duplo propósito. Por um lado, um 
propósito didático: ensinar certos conteúdos constitutivos da prática social da 
leitura, com o objetivo de que o aluno possa reutilizá-los no futuro, em 
situações não didáticas. Por outro lado, um propósito comunicativo relevante 
desde a perspectiva atual do aluno. (LERNER, 2007, págs. 79-80) 

 
Partindo dessa perspectiva, cabe ao professor ser o mediador da turma, auxiliando os 

alunos na elaboração de objetivos e expectativas de leitura, na criação de hipóteses antes e 
durante o ato de ler, correlacionando os conhecimentos prévios dos aprendizes com aqueles 
que se pode reconhecer no texto, sejam implícitos ou explícitos. 

Dessa maneira, Brandão atribui ao docente “a tarefa de propor a leitura de textos 
interessantes, que tenham significado para seu grupo de alunos, assim como proporcionar um 
bom trabalho de exploração e compreensão desses textos”. (BRANDÃO, 2006, págs.60-61) 

Leitura é uma atividade interativa de construção de sentidos. O leitor é um caçador que 
percorre o texto a fim de produzir sentido, assenhorear-se de sentidos. Logo, o sentido não é 
uma propriedade do texto, é uma ação produzida por quem o processa. O leitor, na medida em 
que lê, se constitui, se representa, se identifica dando sentido ao mundo. 

 A leitura literária, por exemplo, é associada à reflexão e à imaginação, quando estimula 
nossa percepção a romper com o automatismo da rotina cotidiana. Exerce, assim, sua função 
social. Por isso, concordamos quando Lajolo destaca que 

 
A literatura é importante no currículo escolar: o cidadão, para exercer 
plenamente sua cidadania precisa apossar-se da linguagem literária, 
alfabetizar-se nela, tornar-se seu usuário competente, mesmo que nunca vá 
escrever um livro: mas porque precisa ler muitos. (LAJOLO, 1997, pág.106) 

 
Por isso, acontecia, semanalmente, dentro de sala de aula, o troca-troca literário: 

momento em que havia empréstimo de livros anotados em um caderno pelos próprios alunos 
e, em seguida, a roda de apreciação literária em que havia comentários e análises das obras, 
no que diz respeito à estruturação, identificação de gênero textual, temática, intencionalidade 
do texto, exploração das ilustrações, do título e do suporte textual. Além das idas à sala de 
leitura e realização de atividades lúdicas de leitura, compreensão, interpretação e produção 
com textos.  

 No momento da leitura compartilhada em que líamos para os alunos textos literários ou 
não literários, aproveitávamos para explorar conhecimentos prévios dos estudantes, 
favorecendo o desenvolvimento da oralidade e de reconhecimento de informações explícitas. 
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Nessa perspectiva, pretendemos desenvolver o pensamento crítico-social dos alunos, 
levando-os a entender a função social dos textos e proporcionando a apropriação cada vez 
maior e mais abrangente da linguagem escrita dos textos que circulam socialmente. Também 
pensamos na possibilidade de aperfeiçoar a compreensão leitora e as possibilidades de 
estabelecimento de relações e construção de sentidos, bem como a fluência e a expressividade 
na leitura pelos alunos. Utilizando a leitura como fonte de prazer e informação, ampliando o 
repertório dos alunos com diferentes gêneros de textos, autores, ilustradores e recursos da 
linguagem escrita, construindo, assim, uma história de leitor. 

 

O texto escrito 
 
O ato de escrever leva-nos a colocar no papel aquilo que em nossa mente é apenas um 

projeto textual. Transformamos esse projeto em palavras, em frases, isto é, em enunciados 
para comunicar algo. Como processo interacional e articulado, a escrita pode apresentar várias 
funções, como: marcar uma posição, realizar uma ação sobre o outro, informar, surpreender, 
convencer, agradecer, entre outras. 

A produção de um texto pelas crianças requer um minucioso trabalho de pesquisa, 
reflexão e síntese de ideias, que serão organizadas no texto. Esse trabalho exige que a criança 
mobilize uma série de capacidades no que diz respeito ao uso da língua escrita e também ao 
uso da progressão temática para organizar as ideias no texto. Além de buscar referências às 
leituras já realizadas. 

Através da produção coletiva de texto, os alunos aprendem muito sobre o ato da escrita 
e sobre os textos trabalhados, como esclarece Guerra: 

 
No momento da produção de um texto, vários conhecimentos são 
mobilizados tanto em relação ao tema quanto em relação aos gêneros 
discursivos. Na produção coletiva do texto, não é diferente, mas, além de 
organizar esses conhecimentos para a escritura do texto, o aluno é desafiado 
a explicitar tais conhecimentos para que a partir da troca de ideias, 
sentimentos, valores e informações venha a interagir com o outro (aluno e/ 
ou professor) para que sejam tomadas as decisões coletivas, levando o grupo 
a avaliar e selecionar as informações e ideias que irão constituir o texto. 
(GUERRA, 2009, pág. 61)  

 
Como diz Guerra (2009), as situações de produção coletiva de textos são ricas 

oportunidades, por possibilitarem a explicitação de estratégias de escrita. As crianças 
aprendem sobre a linguagem, mas aprendem também sobre os processos de construção textual 
que envolve planejamento, revisão, avaliação dos textos.  

Leitura e escrita são ações que caminham juntas no processo de apropriação do 
conhecimento. Por meio delas, o indivíduo se inscreve na sociedade como cidadão consciente 
da sua função social. Por isso, diversificar as estratégias de ensino para melhorar a 
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aprendizagem corrobora para abertura de novas capacidades, valorização das potencialidades 
do aluno e ampliação do repertório linguístico e cultural dos alunos. 

 
Considerações Finais 

 
Priorizamos, em todos os momentos, os eixos de leitura, oralidade, produção textual e 

análise linguística. Oferecer aos alunos a oportunidade de identificar, analisar e comparar as 
práticas sociais atuais e passadas, expressas por meio de situações de leitura e escrita é um 
direito de aprendizagem. 

Garantimos com essa proposta de trabalho a apropriação pelos alunos da prática de 
leitura como uma atividade em si, propícia ao estabelecimento de relações intersubjetivas, 
promovendo uma participação social efetiva. Ampliar o grau de letramento do aluno, 
percebendo-o como um caçador a desbravar histórias, narrativas, possibilidades; pressupõe 
ações sistemáticas. A escola tem muito a realizar nessa caminhada.  
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LETRAMENTO LITERÁRIO NO ENSINO FUNDAMENTAL: DESAFIOS E 
POSSIBILIDADES NO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DA LEITURA E 

ESCRITA 

Jacy Alice Grande da Soledade 
 
A Secretaria Municipal de Educação de Manaus, no ano de 2010 implementou o 

Programa “Viajando na Leitura”, a partir das orientações do Ministério da Educação que visa 
a ampliação do Ensino Fundamental em 09 anos, bem como uma proposta lúdica de 
alfabetização que utilizasse a literatura infantil na aquisição da leitura e escrita. 

A partir da Lei 11274/2006 as crianças de 06 seis anos estão inseridas no ensino 
fundamental. Para tanto, seria necessário uma nova adequação para atender estas crianças, 
antes atendidas na educação infantil. Dentro deste programa foi estimulado a produção de 
conhecimentos nas escolas em busca de novas metodologias e práticas pedagógicas lúdicas e 
interativas.  

O Programa então ressaltou que os três anos iniciais do ensino fundamental devessem 
assegurar a alfabetização e o letramento para que haja a continuidade da aprendizagem.  

Segundo as Orientações Pedagógicas da Secretaria Municipal de 2012, o Programa 
tinha o objetivo de  

 
Subsidiar a prática pedagógica das escolas da rede municipal de ensino, 
criando ações direcionadas ao atendimento das necessidades peculiares ao 
processo de ensino-aprendizagem da alfabetização, possibilitando mudanças 
nas práticas pedagógicas na tentativa de minimizar os índices de 
analfabetismo na rede (2012,p.76,). 

 
Segundo as orientações da Resolução Nº 7, de 14 de dezembro de 2010 que fixa 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos a serem 
observadas na organização curricular dos sistemas de ensino e de suas unidades, orienta-se no 
Art. 30 que os três anos iniciais do Ensino Fundamental devem assegurar a alfabetização e o 
letramento. 

De acordo com esta Lei, considera-se os três anos iniciais do Ensino Fundamental como 
um bloco pedagógico ou um ciclo seqüencial não passível de interrupção, voltado para 
ampliar a todos os alunos as oportunidades de sistematização e aprofundamento das 
aprendizagens básicas, imprescindíveis para o prosseguimento dos estudos. 

Dessa maneira, elaborou-se um projeto de pesquisa aplicado na Divisão Regional de 
Educação II, vinculada a Secretaria Municipal de Educação de Manaus, intitulado “O 
Letramento em minha sala de aula”, que trabalhou a formação dos alfabetizadores numa 
perspectiva pautada no letramento. 

As formações deram-se na perspectiva preconizada pela pesquisadora argentina Emília 
Ferreiro e pela Professora Heloísa Vilas Boas através de sua proposta metodológica, imbuída 
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na construção de unidades temáticas a partir do texto e de jogos para o desenvolvimento da 
linguagem.  

O método da professora Heloísa Vila Boas foi elaborado na década de 70/80 e considera 
o aluno como o sujeito ativo do processo de aprendizagem e, ao mesmo tempo, valoriza 
também o professor, mediador na construção das unidades temáticas. 

Os encontros formativos tinham como objetivo subsidiar teoricamente os professores 
alfabetizadores, do primeiro ano do ensino fundamental com propostas de alfabetização e 
como princípio avaliativo de observação dos níveis conceituais da pesquisadora argentina 
Emília Ferreiro e da proposta metodológica da professora Heloisa Vila Boas. 

Foram atendidas 41 escolas, com professores de 1º ao 3º ano do ensino fundamental, 
professores do Programa Aceleração da Aprendizagem bem como os Monitores do Programa 
“Mais Educação”, totalizando 100 participantes. 

Mensalmente, os professores participavam das oficinas pedagógicas e realizavam o 
planejamento de suas aulas embasado nas explicações teóricas. 

No final do ano 2012, foi realizado como repertório de atitude crítico-reflexiva entre 
educadores um Relato de Experiências Pedagógicas, onde pode-se contemplar que as crianças 
foram alfabetizadas de acordo com o Projeto, utilizando a literatura infantil dos escritores 
regionais amazônicos, principalmente a escritora Ana Maria Peixoto. 

Suas obras destacam a figura do “caboco amazônida”, que interage com a floresta, com 
os bichos e as frutas regionais, bem como suas aventuras na figura da personagem Aninha, 
muito querida entre as crianças da região. 

Esse contato com as obras literárias da região norte no processo de alfabetização, 
possibilitou uma interação da criança com sua realidade e as emoções que a leitura, a 
contação de histórias provoca, enriquecendo seu domínio linguístico, e, criando novos textos. 

 
Letramento Literário e alfabetização 

 
A busca por uma nova alternativa didática para a alfabetização em que, os alunos 

aprendam de forma lúdica, prazerosa é um desafio a todos os educadores que almejam por um 
país que saiba utilizar a leitura e a escrita em seus diferentes contextos. Esta foi a proposta de 
trabalho com resultado satisfatório a partir do empenho dos docentes com as crianças, de 
forma quantitativa e qualitativa. 

Qualitativa no sentido de uma nova proposta de alfabetização imbuída dos pressupostos 
que interligam ao letramento. Quantitativa pelo demonstrativo das (50) cinqüenta escolas de 
ensino fundamental atendidas pela Divisão Regional de Educação II, (41) quarenta e uma se 
inscreveram e participaram ativamente do processo de formação e aplicação da metodologia 
proposta. No Seminário de Leitura e escrita (2012), as escolas apresentaram em seus relatos 
de experiências, práticas educativas extremamente positivas. 

As escolas trabalharam com a proposta metodológica de Heloisa Vilas Boas, onde 
enfoca a gradação das relações fonemas e grafemas a serem explorados a cada unidade e as 
etapas metodológicas, utilizando os textos literários como ponto de partida. 
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Feito isso é selecionado palavras-chaves que seguem a seguinte orientação: 
 

1ª UNIDADE - B/C com som de K ; M ; T no padrão silábico simples vogais A e O. 
2ª UNIDADE - V; L; P; N ; vogal E. 
3ª UNIDADE – F, D, S e R intervocálico, LH, vogais I e U. 
4ª UNIDADE –S e R inicial; J; NH. 
5ª UNIDADE –SS e RR; G antes das vogais A, O E e U 
6ª UNIDADE – N, R e S travando sílabas( no final da sílaba); C junto das vogal E, que na 
comutação estará perto de I; QU 
7ª UNIDADE- R após a consoante B( realizar a comutação com outras consoantes 
CR;DR;PR; FR;VR;TR;GR); Z;CH e GU 
8ª UNIDADE- L após as consoantes (PL; BL; GL ;CL; FL;TL); G perto das vogais E e I, 
H, Ç E X 

 
Os planejamentos dessas unidades foram realizadas de acordo com as obras literárias, 

mas também garantindo o processo de dialogicidade, problematização e interdisciplinaridade, 
onde as crianças eram livres para escolher as palavras para a produção de novos textos, onde 
elas mesmos recontavam e produziam. 

Como reconto das obras, foram produzidos teatros, contação de histórias, pinturas, feira 
de ciências, elaboração de livros feitos pelas crianças, criação de personagens entre outros, 
colaborando também, na formação de leitores. 

Além disso, os professores se sentirem a vontade na formação, sem demonstrarem 
resistência. Assim, ao voltarem para suas salas de aula realizaram atividades e relatam em 
outros encontros formativos, evidenciando o esforço na alfabetização das crianças. 

Essa perspectiva traz em seu bojo o desafio no ensinar e aprender. Não realizar um 
ensino tradicional e obsoleto, que inculca traumas nas crianças e não forma leitores, cidadão 
letrados. É necessário que a alfabetização seja prazerosa, lúdica e que traga consigo o amor 
pelo conhecimento. Como diz Emília Ferreiro:  

 
Era uma vez uma criança [...] que estava em companhia de um adulto [...] e o 
adulto tinha um livro [...] e o adulto lia. E a criança, fascinada, escutava 
como a língua oral se torna língua escrita. A fascinação do lugar preciso em 
que o conhecido se torna desconhecido. O ponto exato para assumir o 
desafio de conhecer e crescer (FERREIRO, 2002, p. 63).  

 
Esta fascinação precisa ser estimulada a cada dia, a cada formação continuada, a cada 

planejamento, assim, os desafios são enfrentados e superados ano após ano de empenho, 
compromisso e atitude de mudança da prática pedagógica. O discurso não pode se perpetuar 
como “culpa do aluno que não consegue aprender”, mas, como compromisso da escola e do 
educador em compreender os processos de aprendizagens da criança (como a criança aprende) 
para que seu caminho na aquisição da leitura e escrita seja traçado por experiências 
possibilitadoras de compreensão e transformação da sua realidade social.  
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BOM DIA, CAMARADAS, “FALTAVA SEMPRE 20 MINUTOS” PARA A 
UTOPIA: A LITERATURA ANGOLA JUVENIL NA SALA DE AULA 

Jaime dos Reis Sant’Anna1 
 

Introdução 
 
O objetivo geral deste artigo é contribuir para a formação de leitores literários, 

inserindo-se no âmbito das preocupações refletidas nos documentos balizadores do ensino de 
língua materna, tais como os PCNs (1997), as OCEMs (2006) e as DCEs do Paraná (2008). O 
objetivo específico é discutir as funções humanizadoras da literatura e sua capacidade de 
desvendar as vozes ideológicas escamoteadas no texto literário, sobretudo em alguns 
elementos utópicos – outras formas subjacentes de representação das “terceiras margens” – 
presentes no romance juvenil do angolano Ondjaki, intitulado Bom dia, camaradas (Angola, 
2001; Brasil, 2014). 

Tal empreitada constitui-se em atividade acadêmica de tripla natureza “utópica”. Por um 
lado, investigar no romance de Ondjaki, através da perspectiva do personagem Menino 
(intencionalmente não nomeado), as contradições que marcaram Angola nos anos 80: período 
concomitante de guerra civil pós-independência e de ansiadas utopias, contrastando, por meio 
do personagem camarada-cozinheiro António e seu recorrente jargão crítico-emblemático 
“falta 20 minutos”, a utopia como resultado de processos de alienação, cujos principais 
sentidos (político-social, epistemológico e fragmentação do eu) geram um sonho possível, 
desde que atendendo aos pré-requisitos da sublevação das hierarquias e do escapismo 
propositivo. Por outro lado, propor a utilização das literaturas africanas de língua portuguesa 
no Ensino Básico, como instrumento de formação de leitores críticos, cuja mundividência se 
alarga para o campo das idiossincrasias identitárias que aproximam os povos de África e 
Brasil. Por fim, o terceiro lado (ou margem?) da tríplice natureza utópica proposta pelo artigo 
é contribuir para a construção de um instrumental teórico-metodológico que capacite o 
professor de Língua Portuguesa na formação de leitores, por meio de atividades em sala de 
aula com as literaturas africanas voltadas para o público juvenil. O espaço restrito destas 
reflexões impõe-me a necessidade de um contingenciamento que, certamente, poderá 
prejudicar o resultado almejado. 

 
As literaturas africanas no Brasil: um sonho possível 

 
As literaturas africanas de língua portuguesa são ainda pouco conhecidas do público 

brasileiro. Até o final do século XX, ocupavam apenas os currículos de disciplinas eletivas em 

                                                           
1 Doutor em Letras pela FFLCH/USP; professor de Metodologia e Prática de Ensino de Língua Portuguesa e 
Literaturas da Universidade Estadual de Londrina; coordenador do Projeto “Ideologia, Literatura Juvenil 
Brasileira Contemporânea e formação de leitor”. jsantann@hotmail.com 
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alguns poucos cursos de Letras. Autores angolanos, como Castro Soromenho, Agostinho 
Netto, José Luandino Vieira, Pepetela, Arnaldo Santos e Uanhenga Xitu; autores cabo-
verdianos, como Baltazar Lopes, Manuel Ferreira e Orlanda Amarilis; autores moçambicanos, 
como Luís Bernardo Honwana, Orlando Mendes e Carneiro Gonçalves, somente viriam a ser 
conhecidos no Brasil de forma fragmentária, por meio de antologias como as Estórias 
Africanas, organizada por Maria Aparecida Santilli, e publicada pela Editora Ática, em 1985. 
Vale destacar que foi a coleção “Autores Africanos”, desta mesma editora, que ao longo dos 
anos 1980 e 1990 – com obras de autores de outros países africanos, além das três ex-colônias 
portuguesas – a responsável pela divulgação da cultura literária dos povos africanos por meio 
de textos integrais. 

No entanto, a baixa tiragem das edições não permitia um projeto que avançasse para 
além do espaço universitário e que pudesse alcançar um contingente maior junto ao Ensino 
Básico. Lembro-me de uma consulta formal que fiz à Editora Ática a respeito do número de 
exemplares da coleção disponíveis em estoque. O objetivo era logístico: avaliar se havia 
disponibilidade de material suficiente para dar início a um trabalho de formação de leitores de 
literaturas africanas de língua portuguesa junto ao alunado das escolas públicas de São Paulo. 
O resultado, porém, desacorçoou-me: a maioria dos títulos não ultrapassava algumas poucas 
dezenas de exemplares espalhados pelas livrarias do país. Se de um lado crescia o número de 
pesquisadores das literaturas africanas de língua portuguesa nos cursos de pós-graduação, o 
mesmo não ocorria com as edições das obras. 

No final da década de 1990, autores como o angolano Pepetela e o moçambicano Mia 
Couto, passam a ocupar espaço nada desprezível no mercado editorial brasileiro, lançando 
novos títulos e transpondo os muros das universidades em direção a um público leitor mais 
abrangente. Mas ainda era muito pouco. 

A mudança mais promissora surge com a sanção da lei 10.639, de 2003, a primeira 
assinada pelo governo Lula, determinando o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira, 
estabelecendo-as como parte do conteúdo programático da Literatura no Ensino Básico. O 
fato merece destaque, pois revela que tais matérias precisam ser tratadas no âmbito da política 
educacional e não apenas através de atitudes individuais. A partir da promulgação da lei, não 
obstante o caráter insipiente das ações, as editoras de grande porte começam a adaptar seus 
livros didáticos e a publicar velhos e novos autores africanos, sobretudo, os angolanos e 
moçambicanos. Em linguagem utópica, um sonho possível. 

 
A geração da utopia, Ondjaki e Bom dia, camaradas 

 
A publicação, no Brasil, de A geração da utopia (2000), de Pepetela, guerrilheiro que 

colaborou com o MPLA (Movimento para a Libertação de Angola), parecia vaticinar um 
medo presente numa geração de poetas de engajamento revolucionário: “A utopia morreu. E 
hoje cheira mal como qualquer corpo em putrefação”, pois “nunca nenhuma [revolução] é 
como o sonho dos sonhadores” (PEPETELA, 2000, p.131). Mais recentemente, em A planície 
e a estepe (2009), o autor parece despir-se dos sonhos coletivos de nação justa para nutrir-se 
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do sonho individual de amor proibido, deslocando o foco para o vazio dos discursos 
ideológicos e da irrelevância das palavras de ordem. 

Entretanto, ao traço melancólico com que se construiu a crítica aos sonhos da geração 
dos poetas-guerrilheiros, como o mencionado Pepetela, paradoxalmente, surge uma nova 
geração de escritores angolanos, que não viveu o período colonial, mas que reflete, a seu 
modo, a utopia. Dentre esses, destaca-se Ondjaki. 

Natural de Luanda, capital de Angola, em 1977, dois anos após a conquista da 
independência, Ondjaki nasce com a liberdade política e a efervescência utópica. O jovem 
autor é profícuo e eclético: ao longo de pouco mais de 10 anos de carreira, publicou poesia 
(Actu sanguíneu; Há prendisagens com o xão; Materiais para a confecção de um espanador de 
tristezas; Dentro de mim faz Sul seguido de acto sanguíneo), teatro (Os vivos, o morto e o 
peixe-frito), contos (Momentos de aqui; E se amanhã o medo) e romances (Bons dias, 
camaradas; O assobiador; Quantas madrugadas tem a noite; Os da minha rua; AvóDezanove e 
o segredo do soviético; Os transparentes; Uma escuridão bonita). Ondjaki produziu, ainda, 
literatura infantil: Ynari, a menina das cinco tranças; O leão e o coelho saltitão; O voo do 
golfinho; Ombela, a origem das chuvas. 

Em Bom dia, camaradas, o protagonista e narrador autodiegético é o Menino, assim 
chamado pelo personagem António, representante da geração que viveu sob o jugo português. 
O Menino abre a narrativa com a estupefação ideológica que permeia todo o romance: “Mas, 
camarada António, tu não preferes que o país seja assim livre?” (ONDJAKI, p.11). O 
camarada-cozinheiro António contrapõe o conceito de liberdade à materialidade prática de 
quem apenas trocou o patrão luso pelo nacional: “Ê!, menino, naquele tempo a cidade estava 
limpa... tinha tudo, não faltava nada... [...] tinha sempre pão na loja, menino, os 
machimbombos funcionavam... (ONDJAKI, p.12). Em contraste com os impeditivos da 
realidade angolana dos conturbados anos 80: “Era livre sim, podia andar na rua e tudo...” 
(ONDJAKI, p.13).  

O conflito do Menino, em face às contradições entre utopia e realidade, é recorrente no 
romance e revela, conforme avaliação de Luiz Rufatto, na 4ª capa da edição brasileira, 

 
a marca que assinala e diferencia toda a literatura de Ondjaki [...], o lirismo. 
Um lirismo que envolve tudo no véu da poesia, que a uns pode parecer 
ingenuidade, mas que com certeza é utopia – essa ideia vaga e abstrata que 
modifica o mundo. (ONDJAKI, 2014, 4ª capa) 

 
Na verdade, a falsa noção de ingenuidade, associada à natureza utópica do texto, se dá 

por conta da opção pelo foco narrativo que privilegia a perspectiva do Menino, sugerindo que, 
nos novos tempos, utopia é um estágio infantil. Grosso modo, a chave hermenêutica para 
compreender a constituição da utopia, em Bom dia, camaradas, é a investigação quanto à 
existência ou não dos estágios necessários para sua realização, conforme apontado por Paul 
Ricoeur (1991, p.467-488): primeiro, a fragmentação do eu gera um sonho possível; depois, o 
atendimento às inquietações que resultam em sublevação das hierarquias; e, por fim, o 
escapismo imaginário e propositivo. 
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No romance, o “eu fragmentado” se constitui a partir do conflito entre a realidade e o 
desejo: a liberdade não é plena, a qualidade de vida não melhorou, a instabilidade política 
oprime. O sonho se contrapõe à realidade: os governantes manipulam a informação (a fala das 
crianças na Rádio Nacional); os produtos básicos para subsistência são escassos (pão e água); 
o medo do desconhecido (Caixão Vazio) se impõe à imaginação das crianças e as subjuga. Da 
utopia inicial, restam apenas os professores e médicos cubanos engajados e a saudade dos 
colegas de escola que partem para seus destinos individuais. 

 
Conclusão 

  
Quanto à terceira natureza “utópica” do artigo – contribuir para a construção de um 

instrumental teórico-metodológico que auxilie o professor na formação de leitores de 
literaturas africanas de língua portuguesa –, reconheço que a proposta ainda é apenas mais 
uma gota d’água no oceano de utopias que une África e Brasil: “falta ainda 20 minutos”. 
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MOTIVADORES IDEOLÓGICOS, FORMAÇÃO DE LEITOR LITERÁRIO E 
AS CHAMADAS “ESCOLHAS ANÁRQUICAS” NO CONTEXTO DAS 

LITERATURAS DE MASSA 

Jaime dos Reis Sant’Anna1 
 
Os principais documentos norteadores do ensino de língua materna, tais como os 

Parâmetros Curriculares Nacionais, as Orientações Curriculares do Ensino Médio e, no caso 
do estado do Paraná, as Diretrizes Curriculares do Ensino Básico para Língua Portuguesa, 
convergem para a preocupação comum no que tange à formação de leitores críticos. Nesses 
documentos, não apenas se pretende a capacitação da leitura em diferentes “esferas 
discursivas em que os textos são produzidos e circulam, bem como que se reconheçam as 
intenções e os interlocutores do discurso”, mas também que sejam trabalhados em sala de aula 
os instrumentos que permitam ao alunado o “reconhecimento das vozes sociais e das 
ideologias presentes no discurso [que] ajudem na construção de sentido de um texto e na 
compreensão das relações de poder a ele inerentes” (DCE, 2008, p.57). 

A partir da compreensão das implicações presentes nestas atribuições confiadas ao 
professor de Língua Portuguesa, algumas estratégias metodológicas têm sido discutidas ao 
longo das últimas duas décadas. Dentre elas, recorto uma, que me parece pertinente discutir, 
tendo em vista a maneira um tanto ingênua com que vem sendo tratada nas práticas de 
docência da língua materna no Ensino Básico: as chamadas “escolhas anárquicas” e a inserção 
das literaturas de massa que, inevitavelmente, tem brotado desta atitude metodológica, cuja 
relação se constitui um fenômeno de causa e efeito. Em termos reducionistas, escolhas 
anárquicas equivalem, quase sempre, à adoção de literatura de massa. 

Escolhas anárquicas são aquelas feitas por jovens com pouca experiência de leitura (não 
só de textos literários como de textos que falem da literatura), realizadas com poucos critérios 
estéticos e, vale destacar, fora do ambiente escolar. Regra geral, elas obedecem aos desejos 
imediatos dos leitores e, “por se darem de forma desordenada e quase aleatória”, avalia 
Petrucci (PETRUCCI, 1999, p.222), por isso mesmo podem ser chamadas de anárquicas. 

A opção pelas “escolhas anárquicas”, segundo as OCEMs (2006, p.58), decorre da 
ênfase radical na figura dos interlocutores no processo de ensino-aprendizagem, ao mesmo 
tempo em que reflete a crise pela qual passam os textos literários canônicos. No entanto, para 
além das questões acima apontadas, ela reflete uma falsa noção de atitude libertária e 
democrática no que se refere à formação de leitor e revela uma visão ingênua em face ao 
complexo processo de produção e divulgação da literatura, pois, como bem apontou Eagleton 
(EAGLETON, 2011, p.107-108), “os livros não são apenas estruturas de significado – são 
também mercadorias produzidas pelas editoras e vendidas no mercado”. Ele lembra, citando 

                                                           
1 Doutor em Letras pela FFLCH/USP; professor de Metodologia e Prática de Ensino de Língua Portuguesa e 
Literaturas da Universidade Estadual de Londrina; coordenador do Projeto “Ideologia, Literatura Juvenil 
Brasileira Contemporânea e formação de leitor”. jsantann@hotmail.com  

mailto:jsantann@hotmail.com


MOTIVADORES IDEOLÓGICOS, FORMAÇÃO DE LEITOR LITERÁRIO E AS CHAMADAS... 
 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 1587 

Karl Marx, que “o escritor é um trabalhador não na medida em que produz ideias, mas na 
medida em que enriquece a editora, que trabalha por um salário”. Ou seja, para as editoras, 
cuja ação é regida pelas leis de mercado, o livro é mercadoria que cumpre sua função quando 
é vendido e gera lucro e não quando forma leitores críticos.  

Para Osakabe & Frederico (2004, p.62-63), a valorização das escolhas anárquicas gera, 
dentre tantas consequências deletérias, “a substituição da literatura difícil por uma literatura 
considerada mais digerível”. Prevalece uma prática que, na avaliação de Chiappini (OCEM, 
2006, p.56-57), se revela preconceituosa, pois considera que o aluno não seria capaz de 
desfrutar e entender produtos de alta qualidade. Em outros termos, na tentativa de conduzir o 
alunado à leitura literária, o atalho pelo qual se trilha com as escolhas literárias anárquicas é 
aquele que tenta aproximar o texto do aluno ao invés de aproximar o aluno do texto. Trata-se, 
portanto, de metodologia falha. 

Na Universidade Estadual de Londrina, desenvolvemos um projeto de pesquisa 
intitulado “Ideologia e literatura juvenil brasileira contemporânea: contribuição para a 
formação do leitor crítico no Ensino Básico”, no qual se propõe uma discussão crítica a 
respeito das literaturas de massa como ferramentas para a formação de leitores, levando-se em 
conta certas práticas docentes de eficácia questionável. Os primeiros resultados têm apontado 
para os riscos da exagerada valorização das chamadas “escolhas anárquicas”, como se fosse 
um meio de participação interativa de construção de leitores – ainda que com a mediação do 
professor de língua materna. 

Alguns estudos analítico-interpretativos dos elementos idiossincráticos de bestsellers 
seriados como Senhor dos anéis, Crônicas de Nárnia, Harry Potter e Crepúsculo, dentre 
tantos, e, sobretudo, o estudo do impacto da recepção destas obras junto ao alunado, 
despertam a necessidade de maior compreensão do fenômeno no que tange à formação de 
leitores literários. Para aprofundar a discussão, propomos o estudo de um caso que se tornou 
paradigmático em alguns nichos adolescentes, no Brasil: os cinco títulos da série Fala sério, 
de Thalita Rebouças, cujas vendas alcançaram a marca de 1,8 milhão de exemplares, em 
2014. 

A literatura de massa não é um fenômeno adstrito aos tempos atuais. No século XIX, 
desde o francês Alexandre Dumas, com o Captain Paul, de 1838, passando pelo brasileiro 
Manuel Antonio de Almeida, das Memórias de um sargento de milícias, de 1852, houve 
literatura voltada para o grande público. A questão extrapola o caráter estético – e que, 
indubitavelmente, se verifica nos folhetins citados –, pois um olhar atento que coteje obras 
representativas daquele momento com a literatura de massa contemporânea revela 
características literárias comuns: recorrência de capítulos curtos, para atender ao interesse 
editorial; narrativas lineares, para facilitar a compreensão do leitor apoucado; valorização de 
enredos episódicos, para leitores ávidos por entretenimento; simplificação da linguagem, em 
favor de um contingente maior de leitores; construção do herói calcado no modelo burguês e 
com o qual o grande público se identifica; recorrência de valores éticos maniqueístas de fácil 
assimilação; superioridade da nobreza de caráter, nos termos dos moldes burgueses; final 
feliz, responsável por dar sentido à obra literária junto ao público médio. 
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O que interessa para nossos propósitos é a postura da escola perante a literatura de 
entretenimento (ou de massa), argumentando que a leitura deste matiz literário poderia 
fomentar o gosto pela leitura entre brasileiros pouco familiarizados aos hábitos de leitura para, 
em seguida ou concomitantemente, tornar-se trampolim para a leitura das chamadas “altas 
literaturas”, ou literatura canônica. Invoca-se para suporte da crítica, o texto – publicado 
originalmente em jornal e precocemente convertido em Teoria do degrau – de José Paulo 
Paes (PAES, 1989, p.12), intitulado “Faz falta uma literatura brasileira de massa”, no qual o 
ensaísta, angustiado pela falta de leitores literários no Brasil, lamenta não existir uma 
literatura de massa brasileira, “uma literatura média de entretenimento, estimuladora do gosto 
e do hábito da leitura”, a partir da qual se alcançaria “o patamar mais alto” da literatura de 
proposta, da literatura canônica.   

Nesse sentido, um caso brasileiro recente e próximo desta literatura de massa 
mencionada por Paes, e que poderia ser tomado como “degrau” para a literatura mais 
elaborada, é a série Fala sério, de Thalita Rebouças, sucesso entre adolescentes. Fala sério, 
no entanto, encaixa-se mais no modelo de Literatura de Entretenimento, apontado por Eco 
(ECO, 2000, p.143), construindo sua produção a partir de modelos extraídos da zona de 
conforto de matrizes com plena divulgação, como a televisão ou o cinema: a protagonista 
Malu, de Fala sério, de 2004, é decalcada da personagem criada pela humorista Heloísa 
Perissé, presente nos programas Fantástico e Escolinha do Professor Raimundo, da Rede 
Globo de Televisão, desde 1996. 

Na verdade, a leitura dos cinco volumes da série Fala sério pouco exige do esforço 
necessário para a compreensão dos variados recursos que a língua proporciona por meio do 
texto; pelo contrário, restringe-se às repetições narrativas do primeiro volume, sobretudo a 
linguagem coloquial. Alguns anacronismos denotam certo desleixo para com a construção 
narrativa, sobretudo relacionados à tecnologia comunicacional: há alusões à internet, aos 
blogues juvenis, aos aparelhos de cd em carros, em episódios que ocorreram na vida da 
protagonista ou de sua mãe, em datas distantes da popularização destas plataformas; 
menciona-se acesso rápido à internet em episódios ocorridos em 1994 ou 1996; de blogues 
pessoais, em 1995; e até de cd player em carros populares, em 1984.  

Em suma, a leitura deste tipo de produção literária, para aquém de servir de trampolim 
ou de “degrau” na escalada rumo à literatura canônica, serve apenas para fortalecer o nicho 
mercadológico da literatura de entretenimento voltada para o público consumidor adolescente. 
No máximo, aprimora o alunado na capacidade de leitura deste tipo de literatura, contribuindo 
para a construção de paradigmas de comportamento adolescente a partir de modelos 
estereotipados e, quase sempre, conservadores. 
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COMO LÊ AQUELES QUE AINDA NÃO LEEM CONVENCIONALMENTE 

Jamile de Andrade Barros1 

Ana Paula Báfica2 

 Maria Elizabete Souza Couto3 
 

Introdução  
 
Pesquisas recentes sobre alfabetização mostram que 15% das crianças concluintes do 

ciclo básico de alfabetização não conseguem interpretar um texto e realizar cálculos básicos 
(BRASIL, 2012).  

Vivemos num contexto onde são exigidas, práticas e uso social da leitura e da escrita. 
Deparamo-nos com imagens, textos, outdoor, panfletos, placas, letreiros entre outros a todo 
instante, porém muitos brasileiros ainda não conseguem enfrentar esses desafios, ou por não 
saberem ler, ou se sabem não compreendem essa gama de leituras que são impostas no seu 
cotidiano.  

Diante deste quadro realizamos esta pesquisa, buscando vivenciar situações de práticas 
pedagógicas para analisar o processo de aquisição e as estratégias de leitura usadas pelas 
crianças do segundo ano do ensino fundamental, em processo de alfabetização e que ainda, 
não realizam leitura convencionalmente. Como indagação: Quais as estratégias de leitura 
usadas com crianças em processo de alfabetização que não leem convencionalmente? 

 
A construção da leitura 

 
Para o desenvolvimento da leitura é necessário fornecer aos educandos, instrumentos e 

condições para que consigam buscar, analisar, selecionar, relacionar, organizar as 
informações complexas do mundo contemporâneo, através da leitura para que possam exercer 
a cidadania.  

Nessa condição, é importante que as escolas incentivem e trabalhem com a leitura de 
forma sistematizada desde os seus primeiros anos, para que os educandos saiam do ensino 
fundamental com as habilidades necessárias para se tornar um bom leitor. 

Albuquerque e Morais (2004, p. 69) dizem que “a escola precisa assegurar a todos os 
alunos, diariamente, a vivência de práticas reais de leitura e produção de textos 
diversificados” e não apenas ensinar a codificar e decodificar textos, ou seja, a escrever e ler 
no sentido restrito. Dessa forma, é imprescindível que: “[...] sejam oferecidas condições para 
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que as crianças entrem em contato com uma ampla diversidade de textos, em diferentes 
contextos de interação, para que possam ampliar capacidades comunicativas e assim, utilizar a 
língua, buscando os efeitos de sentido pretendidos” (LEAL; MORAIS, 2006, p. 7). 

Para Foucambert (1994), três aspectos deveriam estar simultaneamente presentes desde 
o início do aprendizado da leitura: aprender a ler com textos, não apenas com frases, palavras 
ou sílabas; ler lendo textos que não se sabe ler, mas uma leitura significativa; ler é procurar as 
respostas às perguntas que nos fazemos, negociando entre o que conhecemos e o que 
queremos conhecer.  

Para que isso aconteça, é necessário que a leitura esteja inserida em situações de 
comunicação significativas, que leiam textos reais para atender as diversas finalidades, é 
formar as bases para que as pessoas continuem a aprender durante sua vida. 

 
O encaminhamento da pesquisa 

 
A pesquisa foi de natureza qualitativa e os sujeitos participantes foram seis crianças de 

oito anos, que estudam em uma escola da rede municipal de ensino da cidade de Itabuna/BA.  
As crianças selecionadas não tinham avançado no que se refere à codificação e 

decodificação, suas ideias de leitura eram a identificação das letras e sílabas e não usavam os 
conectivos para dar sentido ao que estavam lendo.  

Para coleta de dados, realizamos o diagnóstico para identificar a hipótese e que tipos de 
leitura realizavam. Em seguida, planejamos uma sequência didática, usando o livro de 
literatura infantil ‘O Casamento da Bruxa Onilda’, que foi lido, discutido e interpretado para 
realizarmos atividades em que as crianças tinham que identificar os personagens, locais, 
situações, através da leitura de imagem, palavras, frases e texto. 

Durante os cinco encontros, buscamos realizar atividades para analisar o nível de leitura 
na perspectiva de que ler é construir sentido e não simplesmente agrupar letras, palavras e 
frases ou conhecer o significado das palavras escritas, estimulando-os a adotarem uma postura 
de busca e elaboração de significados. 

 
A criança e a leitura: o que observamos? 

 
Na realização da pesquisa com as crianças para compreender como a leitura se 

processava, observamos que as atividades que tinham a intenção de fazê-las 
avançar/desenvolver no seu processo de leitura se converteram em um diagnóstico das 
estratégias de leitura, que segundo Solé (1998) são procedimentos adotados pelo leitor para a 
compreensão do que estão lendo, podem ser usadas antes, durante e após a leitura. As 
estratégias observadas foram as de: seleção - permite que o leitor se atenha aos índices úteis, 
desprezando os detalhes; antecipação - é possível prever o que ainda está por vir, com base 
em informações explícitas e em suposições; inferência - permite captar o que não está dito no 
texto explicitamente; verificação - permite confirmar, ou não, as especulações realizadas. 
(BRASIL, 1998) 
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Ao analisarmos o processo de leitura das crianças, nos demos conta que quatro delas 
utilizavam as estratégias de leitura de forma simultânea, porém isso não ocorria com as outras 
que estavam no processo inicial de desenvolvimento das habilidades leitoras. Portanto, para 
que elas avancem na aquisição da leitura é necessário que os professores proponham leituras 
de textos que tenham significado, proporcionando um trabalho de exploração e compreensão 
(Foucambert,1994), pois só farão uso das estratégias à medida e interagirem com a leitura. 

Após análise das atividades, elegemos as categorias e registramos as observações no 
Quadro 1, no intuito de oferecer subsídios para o planejamento de atividades de leitura 
juntamente com a coordenação e a professora. 

 
Quadro 1. Categorias de análise de leitura (Nov. 2013) 

 
Que tipos de leitura realizam? ALICIA 

 
MARIANA ESLI JOÃO ISABEL LUIZA 

De imagem X X X X X X 
De imagens sequenciadas e descrição de cenas X X X X   
Letra bastão X X X X X X 
Letra de imprensa minúscula X X     
Letra manuscrita maiúscula X X  X   
Letra manuscrita minúscula X      
Palavras com sílabas simples X X X X   
Palavras com sílabas complexas (dígrafo, ditongo) X X     
Frases X X     
Texto X      
Contagem de sílabas em palavras X X X X   
Contagem de palavras nas frases X X X X   
Associar palavra (nome) a gravuras do texto X X X X   
Partição da palavra em sílaba e letra X X X X   
Junção de letras, formando sílabas e palavras X X X X   
Comparação de palavras quanto a presença de 
sílabas iguais/diferentes 

X X X X   

Produção de rima com correspondência na leitura X X X X  X 
Leitura de diferentes tipos de letra X X     
Gosta ouvir as leituras X X X X X X 

 
O critério utilizado para análise foi à proximidade das aprendizagens já desenvolvidas 

sobre a leitura, Alicia e Mariana; Esli e João e Isabel e Luiza.  
Observamos que as crianças gostavam de ouvir as leituras realizadas pelas professoras, 

faziam leitura de imagem, descreviam cenas, personagens e espaços com riqueza de detalhes. 
Eram assíduas nos encontros e muito espontâneas, com exceção de Isabel e Luiza que não 
participavam das atividades no grupo, ficavam sempre caladas e nas atividades individuais, 
após qualquer questionamento afirmavam “tia, eu não sei”, para depois responder. 

Alicia e Mariana demonstraram habilidades leitoras, liam palavras e frases com variado 
tipo de letra e sílabas complexas com alguma dificuldade, na dúvida utilizavam as estratégias 
de seleção e antecipação (BRASIL, 1999), entretanto no momento posterior, na verificação, 
ficavam confusas e precisavam de auxílio.  
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Esli e João demonstraram dificuldade para leitura de palavras com sílabas complexas e 
usavam a antecipação (BRASIL, 1999) na tentativa de ler, o que nem sempre dava certo, 
ficavam chateados, porém não se recusavam a realizar as atividades. 

 
Algumas considerações 

 
Os dados aqui analisados deixam evidente a necessidade de um trabalho sistematizado e 

planejado voltado para as práticas de leitura na escola, pois de modo geral, nos planejamentos 
com as professoras das classes de alfabetização a ênfase é nas atividades de escrita, muitas 
vezes repetitivas o que não favorece ao aprendizado nem da escrita, tão pouco da leitura. 

Nessa perspectiva evidenciamos que a diversidade e a qualidade das práticas de leitura 
realizadas dentro e fora da escola, exercem papel fundamental na formação do leitor. O 
suporte que o professor dá às crianças, antes, durante e depois da leitura, contribui para que, 
diante dos textos, assumam os procedimentos que os ajude a ler convencionalmente.  

Portanto, estimular a lerem em variadas situações e para diferentes finalidades, forma 
leitores competentes e autônomos, que se interrogam sobre sua própria compreensão e 
estabelecem relações entre o que leem e seus conhecimentos e experiências, assim como com 
outros textos lidos.  
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HISTÓRIA DE LEITURA: CENÁRIO E PONTO DE PARTIDA PARA A 
FORMAÇÃO (CONTINUADA) 

Janaina Rosa Arruda1 
Fernanda Vaz Cordeiro Soares Teixeira2 

 
[...] a leitura do mundo precede a leitura da palavra, 
daí que a posterior leitura desta não possa prescindir 

da continuidade da leitura daquele. Linguagem e 
realidade se prendem dinamicamente. 

Paulo Freire 
 
Como se forma um leitor? Resultado de uma discussão que se perde no tempo, a 

indagação não é nova, tampouco se resolve por meio de fórmulas esquemáticas e infalíveis. 
Com o tempo, o ato de ler vai sendo redimensionado para além da competência de decifrar 
signos linguísticos, ainda que este seja um movimento primordial e ponto de partida para um 
processo de compreensão que não deve se limitar à superfície circunscrita do texto. O 
processo de leitura passa a envolver, então, três elementos: autor, texto, leitor. (KOCH; 
ELIAS, 2009), que dialogam entre si. Diferenças pequenas e notórias passam a ser 
consideradas a partir da contribuição de inúmeros pesquisadores. O que nos leva a refletir – 
teoria/prática: duas faces de uma mesma moeda?  

As vantagens do período de formação (acadêmica) nos permitem, de forma mais 
intensa, transitar entre ambas, num constante deslocamento de perspectiva, numa 
construção/desconstrução na consolidação do conhecimento. A desvinculação acadêmica, por 
outro lado, parece inaugurar uma fase de autonomia que pode levar o professor (agora 
formado) a uma dedicação exclusiva (podendo chegar a ser exaustiva) à prática. É evidente 
que há exceções, mesmo porque a teoria, embora esteja na academia, não é privilégio dela.  

A formação leitora segue, então, um percurso, configurando-se num processo mais 
amplo do que supõe o mero questionamento. Utilizamos, nestas considerações, relatos 
produzidos por professores dos anos iniciais, de um curso de formação continuada. Os textos 
selecionados permitem entrever a formação leitora recebida, o que viabiliza perceber melhor 
os caminhos (e descaminhos) que os constituíram como leitores. Reflexões essas relevantes, 
pois podem balizar novas propostas de formação do projeto intitulado “Formação continuada 
para professores da educação básica nos anos iniciais: ações voltadas para a alfabetização em 
municípios com baixo IDEB da região Oeste do Paraná”, no qual esta pesquisa se insere, e 
que está ligado ao Programa Observatório da Educação – CAPES/INEP, além de 
contribuírem em nosso processo de formação, constituindo acervo de experiência que, de 
fragmento em fragmento, gradativamente, se amplia.  

                                                           
1 Graduanda em Letras Português/Italiano pela UNIOESTE e bolsista CAPES pelo Observatório da Educação. 
2 Graduanda em Letras Português/Espanhol pela UNIOESTE e bolsista CAPES pelo Observatório da Educação. 
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Não há como desvincular a formação leitora da literatura, e essa, por sua vez, tem sua 
apresentação “formal” no contexto escolar. Sobre a relação entre leitura/escola, Zilberman 
esclarece que “é por intermédio da ação da primeira que o indivíduo se habilita à segunda” 
(1993, p.11). Assim, a escola se constitui como intermediária “entre a criança e a cultura, 
usando como ponte entre os dois a leitura” (1993, p.13, grifo nosso). O processo de 
alfabetização e/ou de letramento passa a ser, então, condição quase que primeira de acesso a 
um complexo (em termos de quantidade) conjunto de saberes que serão trabalhados durante a 
trajetória escolar. A leitura estará presente nesse percurso, apresentando possiblidades 
(maiores e/ou menores) de ampliar o conhecimento que lhe vai sendo ministrado pelo 
professor.  

Os textos que compõem o corpus do artigo foram coletados por meio do Projeto já 
mencionado. Este material fez parte de uma das formações em um dos municípios 
participantes desse projeto e foi produzido durante a formação.  

A proposição para o curso iniciou-se em 2013, com estudos relacionados à literatura, 
especificamente à literatura infantojuvenil. Durante aquele ano, o grupo integrante do projeto 
realizou práticas de contação de histórias, pesquisas, participação em oficinas, com a 
intenção de consolidar a teoria vista (revista), ajustando-a como proposta para possíveis 
práticas, num diálogo a ser realizado nas formações previstas para 2014.  

Com o objetivo de realizar esse estudo, foi proposto aos professores que redigissem um 
texto contando sobre sua experiência com a leitura da literatura. Essa produção configura-se 
no objeto da pesquisa apresentada, pois o conteúdo descrito possibilitaria que reflexões 
fossem realizadas com a intenção de compreender a importância da leitura dos textos 
literários na formação desse grupo de professores e, consequentemente, mediadores da leitura 
em sala de aula.  

Tomemos, então, como base dois relatos produzidos pelos professores. O primeiro 
apresenta uma visão ampla da leitura, dizendo como esta prática se relaciona à literatura e a 
outras manifestações culturais. O professor descreve da seguinte forma: 

 
Meu encantamento pela leitura começou logo nas séries iniciais pois meu 
professor lia bastante e trazia livros de casa e as vezes até emprestava de 
outras escolas. Fazia brincadeiras utilizando as histórias, liamos em voz alta 
e por vezes ensinava musicas relacionadas aos personagens. Até a tabuada 
aprendi cantando3.  

 
Nota-se a importância de associar as leituras às diversas oportunidades de aprendizado 

pertencentes à escola. A leitura individual ou coletiva, a interdisciplinariedade, tão almejada, 
são possibilidades viáveis à educação. Uma vez que a literatura seja compreendida como arte, 
ou seja, sem uma finalidade específica senão a finalidade estética, a aproximação de um texto 
com o universo do leitor torna a leitura mais envolvente e, assim, mais significativa. O texto 
                                                           
3 Relato produzido por professor do Município de São José das Palmeiras PR. durante o curso de formação 
continuada em 2014.  
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passa, enfim, a ter caráter de acontecimento, pois a realidade se distancia e os limites 
semânticos impostos muitas vezes pela escolha do léxico deixam de existir (ISER, 1996). 
Fator evidenciado também é o comprometimento do professor em aproximar os alunos dos 
livros. A situação das bibliotecas nas escolas, infelizmente, é limitada. Habituar-se a esse 
contexto pode ser algo cômodo, no entanto, quando há pessoas comprometidas com a 
educação, esses obstáculos são superados e a formação leitora se torna efetiva. Aquele que 
recebe a educação voltada à prática da leitura acaba por se inserir nesse cenário formador, 
passando a propagar a conscientização de que a leitura contribui para a formação humana.  

Entretanto, nem sempre essa é a história da leitura da literatura que as escolas 
apresentam. O segundo relato pode expressar algumas dessas diferenças: 

 
Em um canto da sala tinha uma caixa de papelão com uns dez livros. Minha 
professora não tinha hábito de contar histórias, uma vez por semana ela 
dispunha de meia hora para os alunos lerem as histórias dos livros. Eu não 
gostava, tínhamos apresentações cultural todos os bimestres onde reunia 
todas as escolas do município e cada escola apresentava seu tema. Eu tinha 
pavor pois não conseguia decorar o texto e no outro dia em sala de aula eu 
ficava de castigo por não ter conseguido dizer o que tinha que dizer4.  

 
Nota-se a (des)importância dada à leitura, uma vez que estava vinculada a uma caixa de 

papelão em um canto da sala com pouco mais de 10 livros. A valoração da leitura e, 
consequentemente, da literatura, não acontece, pois, em uma sala com crianças em processo 
de formação, o exemplo que é passado seria de que a leitura é algo inferior, e que uma caixa 
de papelão lhe seria o suficiente.  

O papel do docente também deve ser observado, uma vez que, segundo o relato, a 
professora não tinha o hábito de contar histórias. Portanto, o momento da leitura da literatura 
resumia-se a uma visita à caixa de livros, uma vez por semana, e por meia hora. A leitura da 
literatura requer tempo e comprometimento, sem ser imposta. É preciso ser apreciada, deve 
dar prazer, “a leitura só se torna um prazer no momento em que nossa produtividade entre em 
jogo, ou seja, quando os textos nos oferecem a possibilidade de exercer nossas capacidades” 
(ISER, 1999, p. 10). A cobrança posterior, de acordo com o relato, que punia os que não 
decoravam o texto, é algo pouco produtivo e acaba por tornar a leitura do texto literário algo 
torturante, tornando-se obrigação.  

Esse tipo de leitura não estimula a capacidade, apenas evidencia a decodificação dos 
signos e a sua memorização. Como resultado, surge um leitor deficitário que pode carregar 
esse bloqueio por muito tempo, impedindo avanços significativos tanto na vida escolar como 
na pessoal. Tendo em vista que os relatos foram escritos por professores, nesse segundo caso 
é possível inferir que a história de leitura da literatura desse docente não foi motivadora para o 
seu crescimento como leitor de textos literários. 

                                                           
4 Idem nota 3.  
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Não nos cabe julgar o trabalho a ser desempenhado pelo primeiro ou segundo professor, 
mas refletir acerca do laço afetivo criado pelo ensino da leitura da literatura nas duas 
situações. A formação continuada pode e deve contribuir para que a formação leitora, por 
meio da literatura, seja reestruturada (repensada), quando parte desse processo sofreu algum 
tipo de entrave, no período de formação do professor. Ampliar os horizontes é papel dessa 
formação, neste contexto, o texto literário é recurso valioso para devolver o gosto pela leitura, 
bem como formar leitores críticos. 
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O CURRÍCULO COMO REDES DE CONVERSAÇÕES E AÇÕES 
POTENCIALIZANDO O COTIDIANO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Janete Magalhães Carvalho  
 

Introdução 
 
Objetivou a pesquisa1 abordar a temática do currículo como comunidade de afetos e 

afecções e a constituição de redes de conversações e ações que criam novas formas de 
comunidade e que, nesse sentido, podem potencializar o cotidiano escolar. 

Assumindo a ideia de "potência de ação coletiva", tomamos como hipótese principal 
que essa "potência" depende fundamentalmente da capacidade de indivíduos e grupos 
colocarem-se em relação para produzirem e trocarem conhecimentos, provocando o 
agenciamento de formas-forças comunitárias, com vistas a melhorar os processos de 
aprendizagem e criação nas coletividades locais, bem como no interior de redes cooperativas 
de todo tipo. 

A pesquisa utilizou, como aporte metodológico, o acompanhamento de fluxos de 
conversações tecidas em redes de subjetividades compartilhadas, em encontros quinzenais 
com professores de uma escola pública de ensino fundamental. Tomou como questões que 
atravessam essa problemática: como se constitui o currículo escolar fundado na dimensão da 
conversação para a recriação de saberes e fazeres da escola como uma comunidade? Por onde 
deslizam as redes de conversações e ações no cotidiano escolar?  

 
As noções de comum e de comunidade  

  
O comum, para uma comunidade singular (DELEUZE; GUATTARI, 1995), seria, 

como para a noção de comunidade cooperativa (NEGRI; HARDT, 2006, NEGRI, 2003), a 
relação tecida em redes de saberes, fazeres e poderes, nas quais se manifestaria a capacidade 
de a “multidão” (HARDT; NEGRI, 2006) assumir as condições biopolíticas da própria 
existência, do próprio modo de trabalhar. Um comum fundamentalmente articulado com o 
movimento e a comunicação das singularidades. O comum seria, nessa perspectiva, 
construído pelo reconhecimento do outro, por uma relação com o outro, porque as redes de 
subjetividades e/ou a “multidão” são constituídas por uma série de elementos que 
objetivamente estão em circulação e que constituem o comum.  

Entretanto, a questão fundamental não é ser comum ou ser “multidão”, mas construir 
“multidão”, construir comumente, como comunidade, no comum. Comunidade, portanto, 
descentrada, sem núcleo central articulador, na qual os homens são singularidades e a 
comunidade uma multidão de singularidades. As singularidades mantêm certamente sua força 

                                                           
1 Este texto toma como inspiração a livro de mesma autoria, a saber: CARVALHO, Janete Magalhães. O 
cotidiano escolar como comunidade de afetos. Petrópolis: DP et Alii, 2009 (234 p.). 
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própria, mas a mantêm dentro de uma dinâmica relacional, que permite construir, ao mesmo 
tempo, a si mesmas e ao todo.  

Em tais abordagens o comum não vem a ser o consenso, ou seja, adesão e alienação 
e/ou identificação com um representante “porta-voz” de uma posição comum ou de uma 
posição metafísica universal. Constatamos, assim, que, nas abordagens de comunidade aqui 
apresentadas, a linguagem, o trabalho vivo, a solidariedade e/ou a cooperação aparecem como 
elementos da constituição do “comum” como algo que acontece na e em relação. As relações, 
por sua vez, ao envolverem poderes, saberes, fazeres e afetos o fazem articulando 
conversações e ações produzidas pelos praticantes ordinários do cotidiano em suas estratégias 
e táticas. 

 
O currículo como comunidade de afetos/afecções 

 
Como dito, o estudo buscou analisar redes de conversações de professores de uma 

escola pública de ensino fundamental, focando a produção das práticas curriculares no 
cotidiano escolar, tomando como foco a problematização de um espaço-tempo singularizado e 
tecido com os fios da experiência coletiva. 

Nessa perspectiva, o currículo como coletivo atravessado por linguagens, 
conhecimentos, afetos/afecções implica a análise de relações que vão transformando a cultura 
da escola, fortalecendo a criação coletiva e individual. Desse modo, a conversação, 
estabelecida no espaço-tempo do cotidiano escolar, potencializa a inteligência coletiva, o 
trabalho material e imaterial, a aprendizagem de alunos e a formação continuada de 
professores, pois incide sobre os “múltiplos contextos cotidianos” (ALVES, 2001) em que 
vivenciamos as práticas discursivas em sua tensão permanente entre saberes, poderes e a ética. 

A conversa participa, então, de redes de comunicação onde se produzem e se entrelaçam 
histórias. A constituição narrativa da experiência de si não é algo que se produza num diálogo 
íntimo do eu consigo mesmo, mas em um complexo processo de conversações entre textos e 
contextos, cuja fabricação não se faz sem conflitos. 

Visto que os poderes, saberes e a ética são domínios interpenetrados e atravessados 
entre si, considerando esse entrelaçamento, apresentamos, a seguir, algumas,2 dentre as 
inúmeras problematizações, contidas nas conversações dos professores, que expressam 
dimensões da inteligência coletiva, do trabalho material e imaterial em suas redes de relações 
de afetos, conhecimentos, informação, ou seja, de trabalho cognitivo, linguístico e afetivo-
emocional.  

As conversações abordaram, em especial, as temáticas da necessidade de participação 
para que a escola venha a se constituir como um coletivo e/ou uma comunidade cooperativa, 
de implantação do trabalho coletivo e gestão participativa na escola, assim como da 

                                                           
2 Apresentamos, apenas, um breve registro de algumas das conversações, visto que não seria possível a 
transcrição dos registros efetivados ao longo dos encontros, considerando a dimensão da comunicação. 
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problemática das relações interpessoais e afetivas. Dentre elas, destacamos a seguinte 
conversação; 
 
A _ É necessário alguém que articule o trabalho coletivo. As pedagogas não conseguem fazer 
isso, pois estão envolvidas no pedagógico, e não dá tempo. 
C _ Com relação ao planejamento individual, eu acho que a soma das partes não dá o todo. 
Talvez um planejamento individual se torne muito mais frutífero na medida em que aconteça 
com o pedagogo ou sem o pedagogo, mas a partir de uma proposta coletiva. Talvez seja mais 
frutífero o planejamento coletivo que o individual, que na minha visão, adianta muito pouco, 
sendo quase um atendimento psicoterapêutico, que cansa demais o pedagogo e que 
acrescenta pouco ao corpo coletivo. Uma hipótese seria que esse trabalho individual 
acontecesse quando o professor solicitasse, a partir de uma necessidade criada no âmbito de 
necessidades coletivas e não de supostas deficiências individuais. 
B _ Com relação ao trabalho coletivo e à gestão participativa, uma das coisas necessárias é 
garantir a representação dos vários segmentos da escola e da comunidade no planejamento e 
execução do Planejamento Político-Pedagógico (PPP), visto que, geralmente, nas escolas, é 
raro você ver representantes de pais e alunos, do próprio pessoal de apoio da escola, dos 
vários segmentos que estão presentes no cotidiano da escola na elaboração do PPP. 
C _ Eu acho que, mesmo quando acontece esse desejo da gestão compartilhada, deste poder 
socializado, nós encontramos dificuldades. Percebemos que o indivíduo se amedronta diante 
do poder de compartilhar responsabilidades que estão sendo dadas a ele. Na questão do 
ensino e aprendizagem, nós ainda temos a concepção de que esse poder é delegado pelo 
professor ao aluno pelo conhecimento que ele detém, mas que os professores não dão 
importância ao poder e ao saber que o aluno tem e traz da sua realidade. Percebemos que 
isso ainda acontece, embora estejamos tentando fazer de uma maneira diferente, visto, 
também, que, na sociedade em geral, ainda se valoriza muito mais o conhecimento do 
professor em sala de aula, dentro dos currículos. 
B_ A escola vem de uma cultura vertical, em que as pessoas não estão muito acostumadas a 
isso. Na verdade, esse poder é de todo mundo; o diretor não está sozinho, ele não pode ser 
gestor sozinho. 

 
Os resultados indicaram que as redes de subjetividades compartilhadas, colocadas nas 

conversações, expressaram a pulsação do humano, ou seja, dos “possíveis” pela troca, pela 
escuta, pelo enfrentamento, como formas de agenciamento de um corpo político de outra 
ordem ou natureza. Apontam que, para avançar, esse corpo político deverá se manifestar 
buscando viver as situações e, dentro delas, procurando produzir pela criação e 
experimentação. 

 
Um sobrevoo sobre algumas possíveis implicações para o currículo 
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Perspectivar o currículo como redes de conversações e ações complexas remete à 
compreensão de que conhecimentos, informações, signos, significações, afetos e afecções são 
produtos das relações estabelecidas com os outros e dos outros entre eles, evitando, desse 
modo, a burocratização e normalização de indivíduos ou grupos de indivíduos tomados de 
forma abstrata e fictícia. 

Sendo assim, a perspectiva é processual, visto não ser possível o estabelecimento de 
nenhum consenso sobre o que venha a ser o “currículo ideal”. Será na relação que a 
dimensão política do pedagógico será estabelecida. Relação essa que se processará não apenas 
entre conhecimentos, linguagens, afetos e afecções e os entes educativos inseridos no 
cotidiano escolar, pois atravessará outros entes e instâncias com as quais o currículo vivido 
estabelecerá conexões e ações. 

No âmbito do currículo escolar, propomos uma formação orientada a fazer com que 
professores, alunos e outras instâncias possam conversar, visando vincular/compartilhar 
experiências de uns com as experiências dos outros para superar o discurso somente racional e 
que sejam estabelecidos encontros que potencializem os saberes, fazeres e afetos constituindo 
um movimento da comunidade educativa que outorgue alternativas possíveis e sensíveis.  

O trabalho dos profissionais da educação se articula a outras redes de trabalho e, sendo 
assim, precisamos começar a investir, para a produção no âmbito dos currículos vividos no 
cotidiano escolar, nessas redes indissociáveis, seja na sua dimensão conversacional, seja na 
dimensão de sua produção afetiva, de modo que alunos, professores, pais e outros 
protagonistas sociais efetuem suas potências, o que é o mesmo que contribuir para a potência 
da vida política dos coletivos de que fazem parte.  

Desse modo, se, por coletividade, não entendemos a coexistência física de pessoas num 
território determinado, nem a coexistência sancionada pelos mesmos valores, mesma raça, 
mesmo sexo, etc., mas o aparecimento da pluralidade e da diferença que interrompem a 
mesmidade, o uno, então a coletividade deverá ser orientada pelo “plural simultâneo” 
(Espinosa, 2007). Como dito, basicamente política, mas em outra lógica, ou seja, a que não 
diz o que é de modo universal ou o que deve ser, mas força a comunidade a se transformar e 
que faz seu devir sempre aberto e permeável, logo sempre outro “possível”.  
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INFÂNCIA, CINEMA E EDUCAÇÃO: SENSIBILIDADE PARA ALÉM DAS 
IMAGENS 

Jaqueline Delgado Paschoal1 
 
Na atualidade a criança é reconhecida como cidadã, como “[...] sujeito social e histórico 

e faz parte de uma organização familiar que está inserida em uma sociedade, com uma 
determinada cultura, em um determinado momento histórico” (BRASIL, 1998, p. 21). No 
entanto, quando pensamos nas crianças brasileiras nos deparamos com diferentes tipos de 
infância, vivenciados por diferentes tipos de crianças, uma vez que é possível em uma mesma 
comunidade, a existência de diferentes maneiras de considerá-las dependendo da classe social 
a qual pertencem. Enquanto boa parte, enfrentam um cotidiano bastante adverso que as 
conduz desde muito cedo a precárias condições de vida, outras crianças são protegidas de 
todas as maneiras, recebendo de suas famílias e da sociedade em geral todos os cuidados 
necessários ao seu desenvolvimento (BRASIL, 1998, p. 21). 

Nessa perspectiva, Franco (2002) ao estudar o assunto questiona o que é específico da 
criança ou da infância, considerando às muitas teorias e estudos que, ora a concebem somente 
do ponto de vista biológico, ora tomando por base os aspectos sociais. Por outro lado, “[...] 
sendo a infância uma construção histórica e social, é impróprio ou inadequado supor a 
existência de uma população infantil homogênea” (FRANCO, 2002, p. 30). O fundamental na 
concepção de criança “[...] não é sua idade, do ponto de vista biológico ou outro, mas as 
relações sociais que vive” (p. 36).  

Para Weschenfelder (1999) os estudos culturais apontam para a construção da infância 
em diferentes espaços além da escola, como por exemplo, a mídia e o mercado de consumo 
com seus artefatos culturais como filmes, propagandas, fotografias, roupas, revistas, 
brinquedos, entre outros. Para este campo de estudos, isso possibilita o rompimento de uma 
concepção de criança universal, já que “[...] as crianças estão em toda a parte, ou seja, nas 
ruas, nas escolas nas praças, nas casas e apartamentos, nas igrejas, nos filmes e em muitos 
outros lugares” (WESCHENFELDER, 1999, p. 7). De uma forma ou de outra, estão 
representadas nas diferentes instâncias sociais, inclusive nos filmes produzidos por grandes 
diretores do cinema. 

Segundo Merten (1990) o cinema é considerado um brinquedo maravilhoso, sobretudo 
se comparado às outras artes que “[...] vieram do passado e foram se modernizando, às vezes 
mais racional do que emocionalmente, enquanto o cinema não teve necessidade de uma 
reconceituação de valores”, nem mesmo quando “[...] somou à estrutura visual uma estrutura 
auditiva, o som tornou-se tão importante como a imagem” (MERTEN, 1990, p. 45).  

 
Organizando imagens no inconsciente do público, o cinema pode impor 
conceitos e influenciar pessoas. E, dessa maneira, participar do processo 
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básico de aprendizagem e educação. Na vida familiar, sabemos que o 
fundamental no processo educativo é a identificação projetiva dos filhos em 
relação aos pais, com a cunhagem de inúmeros estereótipos de 
comportamento. No cinema acontece a mesma coisa. (MERTEM, 1990, p. 
46). 

 
Assim como fonte de diversão e entretenimento, o cinema por outro lado, pode tornar-se 

interlocutor ditatorial, “na medida em que coloca o espectador quase sempre numa posição 
passiva; quando não dispomos de liberdade assistindo a um filme, porque ele se impõe 
totalmente” (MERTEM, 1990, p. 46). Por isso o cinema segundo o autor, exige espectadores 
mais maduros, cujo pensamento pressupõe mais criticidade e reflexão. Ainda que 
manipulador de emoções o cinema pensado a partir da educação, pode ser considerado uma 
forma de socialização dos indivíduos e instâncias culturais que produzem saberes, identidades 
e visões de mundo, haja vista que “[...] é o campo no qual a estética, o lazer, a ideologia e os 
valores sociais mais amplos são sintetizados numa mesma obra de arte (NAPOLITANO, 
2005, p.11).  

Para Teixeira; Larrosa; Lopes (2006, p. 12) “[...] o cinema olha a infância e nos ensina a 
olhá-la”, já que nos põe cara a cara com o comportamento da criança, com seu movimento, 
com sua corporeidade, com sua gestualidade própria, que só pode ser conhecida a partir do 
exterior, que só pode ser vista, mas não compreendida. 

 
É como se o cinema não somente olhasse às crianças, mas tratasse de 
aproximar-se e uma mirada infantil, tentasse reproduzir, ou inventar, um 
olhar de criança. Algumas vezes o cinema dá a ver o mundo, o real, pelos 
olhos de uma criança que dão ao visível suas qualidades perceptivas ou 
emocionais (TEIXEIRA; LARROSA; LOPES, 2006, p.12). 

  
De acordo com os autores a criança é portadora de um olhar livre e indisciplinado ao 

contrário do adulto que “[...] é proprietário de um olhar não infantil, mas infantilizado, isto é, 
de um olhar disciplinado e normatizado” (TEIXEIRA; LARROSA; LOPES, 2006, p. 16). 

Desta maneira, discutir a relação entre educação e cinema, por meio das diferentes 
infâncias retratadas nas produções cinematográficas se justifica considerando as inúmeras 
contradições vivenciadas pelas crianças no mundo todo. Para tanto, será apresentada a 
experiência do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina na oferta da 
disciplina especial, intitulada: “Infância, Educação e Cinema”. O intuito foi apresentar os 
diferentes olhares e concepções de infância nos documentários, desenhos animados e filmes 
clássicos, bem como discutir coletivamente com acadêmicos de diferentes cursos das 
licenciaturas, o papel da criança como participante e produtora de cultura do meio em que 
vive. 

Para tanto no decorrer da disciplina, foram trabalhados diferentes filmes, entre eles: “O 
Garoto” de Charles Chaplin, que teve como objetivo analisar o abandono do recém-nascido, 
cuja mãe solteira o deixa no banco de trás de um carro que é roubado por dois ladrões, que ao 
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descobrirem o bebê também o abandonam no final de uma esquina num beco sem saída. 
Quando o vagabundo interpretado por Chaplin o encontra, faz de tudo para se livrar da 
criança. Com situações inusitadas o filme mostra o lado solidário do personagem principal, 
sobretudo quando passa a amar a criança e vivenciar cenas cômicas e, ao mesmo tempo, 
dramáticas. Neste filme, o roteiro solicitado priorizou a observação de diferentes elementos, 
como: cenário, figurino, dinâmica do enredo, cenas envolvendo a relação entre a mãe, o bebê 
e o vagabundo.  

O documentário “Crianças invisíveis”, foi tratado na disciplina no sentido de 
problematizar as diferentes infâncias apresentadas em variadas culturas. Esta produção 
encomendada pelo Unicef, e realizada por oito diretores consagrados do cinema mundial, 
como o inglês Ridley Scott, da brasileira Katia Lund, do norte americano Spike Lee, do 
chinês John Woo, do italiano Stefano Veneruso, do bósnio Emir Kusturika e do argelino 
Mehdi Charef, retratam as agruras vivenciadas pelas crianças no mais diferentes contextos. 
Assim, a atividade solicitada buscou comparar a vida das crianças brasileiras com a cenas 
apresentados no filme, identificando semelhanças e diferenças. 

Outro filme apresentado foi a “Flor do deserto”, dirigido por Sherry Hormann, conta a 
história verídica de Waris Dirie, somali nascida numa tribo de nômades que aos três anos 
sofreu o corte genital, prática comum em muitas tribos africanas. No confronto entre a 
tradição e os direitos humanos, o filme mostra a luta da personagem que ao tornar-se uma 
famosa supermodelo em Londres, após ser descoberta por um fotógrafo, buscou denunciar as 
atrocidades cometidas contra as meninas por terem parte da sua genitália extirpada em nome 
dos costumes de sua cultura. O filme “O pequeno Nicolau”, dirigido por Laurent Tirard 
apresenta uma comédia bastante lúdica na medida em que o protagonista ao ouvir uma 
conversa entre seus pais, acredita que terá um irmãozinho e, a partir disso se envolve em 
diferentes confusões na tentativa de obter atenção da família. A discussão que se seguiu após 
o filme, aconteceu por meio de palavras-chave, onde cada dupla de alunos apresentou suas 
argumentações acerca do entendimento do enredo. 

Outros filmes como o Balão branco, A culpa é do Fidel, Cinema Paradiso, Tainá, foram 
exibidos no sentido de apontar as infâncias nos espaços sociais, “[...] encantando os adultos 
com suas perguntas e respostas inéditas, com seus sorrisos prodigiosos e causando 
perplexidade pelas formas como criam e constroem significados” sobre o mundo em que 
vivem de acordo com Inez; Faria (2006, p. 193). É importante ressaltar que desde o seu 
surgimento o cinema apresentou filmes sobre a infância, no entanto, seus diretores não 
tiveram a preocupação de retratá-los sob a ótica da Pedagogia. Portanto, a intenção da referida 
disciplina não foi analisar obras que foram produzidas para fins didáticos, mas, fazer da 
sétima arte um meio de contribuir para a formação cultural dos acadêmicos.  
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DIÁRIOS LIBERTÁRIOS: ENTRE O LÚDICO E A FORMAÇÃO LITERÁRIA 

Jaqueline Thies da Cruz Koschier1 
 

No fundo, os livros são isto: conversas sobre a vida. 
É urgente, sobretudo, aprender a conversar. 

 Yolanda Reyes. 
 
O ato de educar acompanha o ser humano desde seu início civilizatório, assim como o 

ato de narrar. Mesmo quando o homem ainda não dominava a fala ou a escrita, ele já utilizava 
formas para se expressar e se comunicar com os outros. Esta linguagem (que pode relembrar o 
passado e vislumbrar hipoteticamente o futuro) é realizada desde as sociedades mais 
primitivas, a fim de passar aos mais jovens suas experiências. Tal herança narrativa (e 
coletiva) tem enfrentado alguns problemas no mundo contemporâneo, que glorifica o 
consumo imediato e o individualismo. 

Quando pensamos em leituras escolares, muitos professores lembrarão as experiências 
pouco ou nada satisfatórias ocorridas em suas salas de aula ao longo de suas carreiras 
docentes. Acreditamos que tais fatos ocorram devido às lacunas na formação de alunos 
leitores, as quais podem ter iniciado nas séries iniciais e se estendido até o ensino superior, 
criando leitores incapazes de exercer plenamente sua cidadania, uma vez que não conseguem 
realizar leituras de maneira crítica e reflexiva. Para Roger Chartier (1994), 

 
O livro sempre visou instaurar uma ordem [...] Todavia, essa ordem de múltiplas 
fisionomias não obteve a onipotência de anular a liberdade dos leitores. Mesmo 
limitada pelas competências e convenções, essa liberdade sabe como se desviar 
e reformular as significações que a reduziram. Essa dialética entre a imposição e 
a apropriação, entre os limites transgredidos e as liberdades refreadas não é a 
mesma em toda parte, sempre e para todos. Reconhecer as suas modalidades 
diversas e variações múltiplas é o objeto primeiro de um projeto de leitura 
empenhado em capturar, nas suas diferenças, as identidades entre os leitores e 
sua arte de ler. (CHARTIER, 1994, p.8) 

 
Para Antônio Cândido (1995), a literatura é uma força humanizadora que exerce três 

funções essenciais na expressão e formação do homem, são elas: psicológica, formativa e de 
conhecimento do mundo e do ser. A primeira remete à necessidade de ficção e fantasia do ser 
humano e à capacidade de se copiar o real por meio da ficção; a segunda se dá por meio de 
assimilações não maniqueístas. A última função reforça que a literatura é uma forma de 
representação da realidade social e humana. Cabe ressaltar que: 
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Ao confirmar e negar, propor e denunciar, apoiar e combater, a literatura 
possibilita ao homem viver seus problemas de forma dialética, tornando-se 
um "bem incompressível”, pois confirma o homem na sua humanidade, 
inclusive porque atua em grande parte no subconsciente e no inconsciente 
(CÂNDIDO, 1995, p.243). 

 
Dessa forma, faz-se necessário trazer para a sala de aula a discussão crítica acerca do 

processo de assimilação, de entendimento crítico que as narrativas podem ofertar aos alunos, 
tornando-se instrumentos que o ajudarão a repensar sua própria trajetória, provocando-os a se 
tornarem protagonistas da própria existência através da experiência narrativa concreta e das 
leituras narrativas ficcionais. A fim de incentivar e registrar tais aproximações criamos o 
projeto Diários Libertários. 

O professor Rildo Cosson (2007), afirma em sua pesquisa acerca do letramento literário 
que a linguagem literária abrange três tipos de aprendizagens: a primeira é a aprendizagem da 
literatura (se dá por meio de experiências estéticas); a segunda é a aprendizagem sobre a 
literatura (envolve aspectos sócio-histórico-culturais); e a terceira que é a aprendizagem por 
meio da literatura (visando a ampliação do universo cultural dos sujeitos-leitores). Desse 
modo, procuramos aliar a parte lúdica, o prazer de ler à formação literária a fim de 
proporcionar leituras que extravasem o ambiente escolar. 

O projeto foi criado com o intuito de fomentar a leitura dos alunos do Ensino Médio 
Integrado do Instituto Federal Sul Rio-Grandense (IFSUL), no câmpus Pelotas. Vem sendo 
executado desde 2012, proporcionando leitura de textos canônicos, e não-canônicos. Algumas 
turmas recebem listagens sobre o que ler, outras têm liberdade para ler o que quiserem. Ao 
todo foram catalogados cem (100) diários, sendo 82 de leitoras e 18 de leitores. As idades dos 
sujeitos-leitores são, em média, de 15 a 19 anos. 

 
Capas Diários 

 

 
Figura 01 – Diários Libertários – Arquivo pessoal. 
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Os Diários têm a seguinte estrutura: cópia da capa do livro, dados breves do autor, 
dados do sujeito-leitor, motivo da escolha, data da leitura, horário, número de páginas lidas e 
comentários. Nesse último, os sujeitos-leitores registram suas impressões acerca da obra e 
também situações extraliterárias, pertencentes ao seu cotidiano ou a seus momentos 
particulares. Observamos que os alunos utilizaram esse espaço para registrar muitas questões 
de ordem pessoal, as quais julgamos pertinentes para compor o contexto de recepção do 
processo de leitura. 

 
Estrutura interna do Diário 

 

 
 

Figura 02 – Estrutura interna – Arquivo Pessoal 
 
Dos cem registros catalogados pela pesquisa, o autor mais escolhido, entre os textos de 

leitura livre (81 textos), foi o estadunidense John Green (A culpa é das estrelas [9]), com 14 
leitores, seguido por Nicholas Sparks (Meu querido John [5]), com 13. Já entre os textos 
canônicos (19 leituras), o preferido foi Machado de Assis, com 9 leitores. Percebemos que há 
uma participação muito tímida de autores brasileiros contemporâneos: dos cem diários apenas 
6 leitores escolheram livros da literatura brasileira contemporânea, e apenas um título de cada 
autor. Foram eles: Ana Beatriz Barbosa Silva, Jô Soares, Luís Fernando Verissimo, Thalita 
Rebouças, Martha Medeiros e Paulo Coelho. 

Analisando os materiais registrados nos diários, acreditamos que teremos possibilidade 
de pesquisar acerca dos recursos pedagógicos da literatura e os sujeitos-leitores, pois como 
lemos em SILVA (1990): 
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A busca e o alargamento da compreensão dos fenômenos da vida, indo mais 
a fundo e posicionando-se criticamente como leitor – esta, sem dúvida, uma 
das finalidades básicas de toda incursão em livros de literatura. Uma 
incursão que é, em si mesma, eminentemente pedagógica porque instigadora 
de reflexões e, por isso mesmo, geradora de aprendizagens. (SILVA, 1990, 
p. 29). 

 
Tais reflexões apontam para os autores preferidos pela maioria dos sujeitos-leitores 

(Green e Sparks), os quais têm como característica principal tratar de situações dramáticas 
que envolvem a morte dos protagonistas. Tal fato também pode encontrar eco nas palavras de 
Yolanda Reyes (2012): 

 
Especialmente nos tempos difíceis, a literatura ajuda a processar aquilo que 
não se pode suportar na vida real e permite ir avançando lentamente na 
interpretação: aventurar-se mais longe, mais longe [...] Estou falando do 
poder da literatura para rebobinar a vida, como a rebobinamos nos sonhos, 
para contarmos algo sobre nós mesmos que não é fácil ver em horas de 
vigília, que tem que ser decantado por outros caminhos: no mundo 
simbólico. (REYES, 2012, p. 82-83). 

 
Entre os “motivos de escolha” dos alunos o mais recorrente é a indicação de amigos ou 

familiares, logo, podemos perceber que um círculo familiar e de amizades que também lê é 
muito importante para a manutenção de uma sociedade leitora. 

Acreditamos que além da possibilidade de prazer proporcionada pela literatura, também 
há a preocupação com a participação da escola como incentivadora das atividades de 
formação literária. Segundo Regina Zilberman (1990), a relação entre a formação de leitores e 
os currículos escolares tem dois objetivos: o estudo da língua e a afirmação da história oficial. 
Para exemplificação, destacamos suas palavras: 

 
Integrada ao currículo escolar, a literatura não podia perder sua força 
educativa; mas a natureza dessa foi alterada. O tipo de comunicação com o 
público, antes direto, foi institucionalizado e deixou de ter finalidade 
intelectual e ética, para adquirir cunho linguístico. Por sua vez, se a 
perspectiva política não desapareceu, tomou outro rumo: a literatura, escrita 
no vernáculo julgado padrão pelas entidades culturais e educacionais, 
tornou-se porta voz de uma nacionalidade pré-estabelecida, determinada pelo 
Estado, mas corporificada por ela. Por essa razão, na escola, a literatura 
passa a ser identificada pelo gentílico que invariavelmente a acompanha. 
(ZILBERMAN, 1990, p.15). 

Em uma palestra proferida por Silvia Castrillón (2003), ela afirma que a leitura por si só 
não pode ser considerada “boa ou ruim” uma vez que se trata de um direito histórico, cultural 
e político e está, inequivocadamente, associado a seu próprio contexto social e, sendo assim, 
uma verdadeira democratização da cultura letrada só será um fato consumado quando a 
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grande maioria da população apropriar-se de tal direito e incorporá-lo aos seus hábitos 
cotidianos. 

Apesar de não ser uma estratégia inédita, o uso dos Diários prestam-se à Educação 
como processo de emancipação do ser humano. Logo, o estudo de textos literários nessa 
pesquisa intervenção com alunos do Ensino Médio Integrado promoveu aproximações entre 
as narrativas e os processos educacionais, tornando-os uma importante ferramenta na luta por 
uma pedagogia que tenha por meta a emancipação humana, a valorização dos sentimentos dos 
indivíduos e a formação de novos leitores. 
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PARA ALÉM DA SERIAÇÃO: A LEITURA EM FOCO NUM PROJETO DE 
REAGRUPAMENTO NO CICLO 

Jean Douglas Zeferino Rodrigues1 
Ana Flávia Valente Teixeira Buscariolo2 

Cinthia Vieira Brum3 
 

Introdução 
 
Ao longo do texto relatamos a experiência de uma escola pública municipal de 

Campinas4 na organização alternativa de seus alunos e dos tempos pedagógicos colocando-se, 
dessa forma, como resistência (FREITAS, 2003; BARRETO; MITRULIS, 2001) à tradicional 
forma baseada no eixo idade/série. A intervenção é resultado de um ano e meio de encontros, 
estudos e discussões, entre os professores da escola, sobre os ciclos e formas distintas de 
organização dos alunos5. Em seu decorrer nos aproximamos de inúmeras experiências que se 
colocam como alternativas ao processo de seriação, entre as quais, a Escola Plural de Belo 
Horizonte, as iniciativas da escola pública municipal gaúcha, assim como elementos da 
pedagogia de Pistrak e Freinet6. Destaca-se que, conforme íamos conhecendo novas 
experiências cresceu e se intensificou no grupo a vontade em aplicar uma fórmula diferente 
desta que vivenciamos cotidianamente em nossa unidade escolar, tendo em vista que os 
caminhos pelos quais optamos revelam também posições políticas e modos de interpretação 
da realidade, conforme assinala Geraldi (1984): 

 
Antes de qualquer consideração especifica sobre a atividade em sala de aula, 
é preciso que se tenha presente que toda e qualquer metodologia de ensino 
articula uma opção política – que envolve uma teoria de compreensão e 
interpretação da realidade – com os mecanismos que usamos em sala de 
aula. Assim, os conteúdos ensinados, o enfoque que se dá a estes conteúdos, 
as estratégias de trabalho com os alunos, a bibliografia utilizada, o sistema 
de avaliação, o relacionamento com os alunos, tudo isto corresponderá, nas 
nossas atividades concretas de sala de aula, ao caminho por que optamos. 
(GERALDI, 1984, p. 4)  

 

                                                           
1 Doutorando em Educação; Unicamp; Campinas, SP. E-mail: jeanzefer@gmail.com. 
2 Mestranda em Educação; Unicamp; Campinas, SP. E-mail: af_valente@yahoo.com.br. 
3 Mestranda em Educação; Unicamp; Campinas, SP. E-mail: cvbrum@yahoo.com.br. 
4 Escola Municipal Edson Luis Lima Souto – Campinas/SP.  
5 O grupo de estudo corresponde ao projeto de “Coordenação de Ciclo”, da rede municipal, que permite ao 
professor ser remunerado para desenvolver atividades extraclasses que no caso se transformou em um projeto de 
intervenção. 
6 Enquanto grupo não estudamos a fundo tais autores. Tivemos contato a partir de citações de outros autores e de 
professores que socializam nos encontros seus conhecimentos e práticas embasados nesta proposta. 
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Assim que o grupo optou por tal objetivo, isto é, de construir uma proposta de 
reagrupamento baseada em critérios distintos da idade/série, os textos já previamente 
escolhidos ganharam uma significação maior.  

A lógica escolar seriada7 começou a ser questionada. Processos de avaliação, 
mecanismos democráticos, seriação, progressão continuada, organização por ciclos, enfim, 
uma série de debates apontou o que muitas vezes é obvio, mas não tão claro: que é preciso 
alterar muitas práticas e formas de organização para se obter coerência nos objetivos 
encarados como progressistas. Com tal acúmulo iniciamos as conversas e os debates com o 
seguinte objetivo: buscar formas de organização dos alunos (critérios de reagrupamento) e da 
escola que alterem o critério idade/série. 

 
Organização do projeto 

 
O projeto de Reagrupamento em Ciclos8 consiste inicialmente no atendimento 

específico às necessidades de aprendizagem dos alunos do ciclo I (2º e 3º) e II (4º e 5º). A 
partir da avaliação diagnóstica e da descrição dos saberes dos alunos os mesmos são 
organizados mediante suas necessidades de aprendizagem transitando pelos ciclos em eixos 
de aprendizagens específicos. Os reagrupamentos são oferecidos duas vezes por semana, e 
contam com os professores do ciclo I e II (2º ao 5º ano, 10 no total) cada qual explorando um 
eixo previamente elaborado segundo as necessidades de aprendizagem dos alunos. Entretanto, 

Dadas as condições objetivas da escola e a dificuldade em operacionalizar horários de 
especialistas (Arte, Educação Física e Inglês e intervalos), os conteúdos regulares além de 
outras necessidades o grupo compreendeu, nesse momento, ser melhor iniciar o 
reagrupamento a partir dos eixos que envolvem Língua Portuguesa.  

Atualmente, são cinco os eixos aglutinadores: Alfabetização; Consolidação da 
alfabetização e produção textual; Leitura, interpretação e produção em diferentes gêneros; e, 
Aprofundamento em leitura, interpretação e produção textual. Para efeito desse relato, 
consideramos a experiência desenvolvida no último eixo, o “Aprofundamento”, os quais 
destacamos seus principais objetivos: apreciar textos literários, dominar as estratégias de 
produção textual assim como sua estruturação, expandir a cultura geral a partir da leitura dos 
clássicos da literatura; apropriar-se de elementos textuais e gramaticais; posicionar-se perante 
as obras lidas. 

Para tanto, a intervenção refere-se ao ano de 2013, desenvolvida com aproximadamente 
37 alunos (níveis 1 e 2)9 dos 4ºs e 5ºs anos reagrupados. Optamos por adotar um livro – Volta 
ao mundo em 80 dias, de Júlio Verne, para ser o disparador das atividades centrais e 

                                                           
7 Embora a rede esteja organizada em ciclos o grupo de professores acredita que ainda predomina toda uma 
lógica de organização e avaliação que se pauta na seriação.   
8 Os ciclos na rede municipal de Campinas estão assim organizados: Ciclo I (1º - 3º), II (4º - 5º), III (6º - 7º) e IV 
(8º - 9º) (CAMPINAS, 2008). 
9 Alunos com apropriação adequada dos conteúdos e objetivos propostos para o ano vigente (4º e 5º). 
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periféricas desenvolvidas com os alunos. A escolha foi efetuada pelo coletivo dos professores 
fundamentados nas possibilidades que a obra oferecia, pois se tratava de uma viagem pelos 
quatro cantos do globo, situação esta que permitiria explorar paralelos com a cultura, a 
política, os aspectos geográficos de cada região ou país, entre outros. Além disso, buscamos 
destacar o estilo da escrita, o vocabulário utilizado, as metáforas, a riqueza descritiva da obra, 
o perfil de cada personagem, a riqueza cultural dos países visitados, e o contexto de aventura 
do trio de personagens. 

Por fim, mas não menos importante, destacamos nosso compromisso enquanto 
educadores em formar leitores autônomos. Dado que a biblioteca da escola ficou interditada 
nos anos anteriores, o contato deste grupo de alunos com obras literárias na escola é muito 
recente, sendo necessárias, portanto, ações concretas que viabilizem a formação do aluno 
leitor. 

 
O caminho percorrido 

 
Solicitar que alunos leiam uma obra como a de Júlio Verne não é das tarefas mais 

fáceis. Desse modo, tivemos que adotar tanto aspectos lúdicos para o estímulo à leitura como 
também incentivar o hábito da leitura nos alunos contando sempre com a participação dos 
pais que organizavam a rotina de seus filhos mediante a tarefa semanal de uma quantidade 
mínima de leitura. Inicialmente, apresentamos aos alunos a obra através de uma animação, 
foram feitos comentários antes da entrega em mãos de um exemplar para cada aluno. Os 
instrumentos utilizados para apropriar-se dos objetivos propostos foram diversos, entre os 
quais, destacam-se: o Diário de Leitura, que consistiu no registro da leitura em um caderno 
através de ilustrações e legendas; produção de cartazes registrando aspectos escolhidos 
previamente (países e cidades da viagem, palavras novas, perfil de cada personagem, meios 
de transporte utilizados), gincana torta na cara (perguntas sobre o livro), produções textuais 
específicas focando conteúdos inspirados a partir do livro, tais como, o forte caráter descritivo 
da obra, a inspiração para a aventura e a leitura compartilhada com os pais e/ou responsáveis.  

Entre as diversas iniciativas, avaliamos que foi o Diário de Leitura que possibilitou uma 
reflexão maior dos alunos sobre a obra, uma vez que o registro através do desenho (outra 
linguagem) e a inserção das legendas permitiram que cada aluno pudesse refletir sobre o 
conteúdo do livro. Isso nos remete à questão da rica relação entre o sujeito e o texto, 
produzindo diferentes efeitos de sentido: 

 
A multiplicidade de leituras que um mesmo texto pode ter não parece ser 
resultado do próprio texto em si, produzido em condições de produção 
específicas, mas sim resultado de múltiplos sentidos que se produzem nas 
diferentes condições de produção de leitura. Em cada leitura, mudadas as 
condições de sua produção, temos novas leituras e novos sentidos por ela 
produzidos. (GERALDI, 1984, p. 96) 
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Considerações finais 
 
A experiência que aqui descrevemos aponta para possibilidades de repensarmos a 

organização escolar, seriada e, muitas vezes, excludente, buscando atender às reais 
necessidades das crianças, valorizando suas potencialidades. 

Aponta ainda para a possibilidade de despertarmos nas crianças o prazer pela leitura, 
explorando os clássicos, ampliando o repertório e oferecendo subsídios para que as crianças 
se tornem leitoras autônomas. Observamos, com este trabalho, algumas crianças que 
inicialmente não liam, passaram a ler ao perceberem o envolvimento dos colegas com a 
leitura. A leitura compartilhada, a possibilidade de conhecer a leitura do outro, permeada por 
diversos sentidos despertou o desejo de ler, de adentrar nesse novo mundo que o ato de ler 
oferece! 
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DO VERDE AO VERMELHO: RELENDO CHAPEUZINHO VERMELHO 

Jean Paulo Indrigo Berro1 
Aracéli Sampaio de Oliveira Carvalho2 

 
A versão do conto “Chapeuzinho Vermelho” escrita pelos Irmãos Grimm é a mais 

popularmente conhecida, publicada em 1812. Nesta história a avó e a menina ao final são 
salvas pelo caçador. Fizemos a opção por esta versão, uma vez que “Capinha Vermelha”, de 
Perrault, perde muito de seu atrativo porque fica óbvio que o lobo não é um animal ávido, 
mas uma metáfora, que deixa pouco à imaginação do ouvinte. Estas simplificações junto com 
a moral afirmada diretamente transformam este conto em um conto admonitório que explicita 
tudo ao máximo. Dessa forma, a imaginação do ouvinte não entra em ação para dar um 
significado pessoal à estória.  

“Chapeuzinho Vermelho” aborda alguns problemas cruciais que a menina em idade 
escolar tem de solucionar quando as ligações edípicas persistem no inconsciente, que podem 
levá-la a expor-se perigosamente a possíveis seduções. 

Em sua própria casa, Chapeuzinho Vermelho, protegida pelos pais, é o retrato da 
criança pré-púbere sem conflitos que é perfeitamente capaz de lidar com as circunstâncias. Na 
casa da avó, que também é segura, a mesma menina se torna totalmente incapaz em 
consequência do encontro com o lobo. 

Para Chapeuzinho Vermelho o mundo fora do lar paterno não é uma selva ameaçadora 
na qual a criança não consegue encontrar o caminho. Nós temos uma estrada bem definida, da 
qual a mãe aconselha-a a não se desviar. 

Em “Chapeuzinho Vermelho”, nós temos, tanto no título como no nome da personagem, 
ênfase na cor vermelha. O vermelho é a cor que significa as emoções violentas, incluindo as 
sexuais. Diante disso, o capuz veludo vermelho que a avó dá para Chapeuzinho pode 
simbolizar uma transferência prematura da atração sexual, que, além disso, é acentuada pelo 
fato de a avó estar velha e doente, impossibilitada até mesmo de abrir a porta. 

O conto “Fita Verde no cabelo: nova velha história”, de Guimarães Rosa, circulou pela 
primeira vez no jornal “O Estado de São Paulo” no dia 8 de fevereiro de 1964. Para 
compreender as condições de produção dessa edição do conto é necessário considerar o 
entorno em que surgiu. O conto é escrito em veículo popular, em um momento de intensa 
instabilidade política. São os últimos meses do governo de Jango, mesmos meses que 
antecederam o AI-1 (abril de 1964), a ditadura militar. Apesar de pequeno (pouco mais de 
uma página), o conto surpreende por sua intensidade lírica e ao mesmo tempo dramática. 

O título e o subtítulo da narrativa rosiana já anunciam sutilmente ao seu leitor a 
ocorrência de um resgate da narrativa popular tradicional. Segundo Alfredo Bosi (1975) o 
subtítulo “nova velha história” é chamado de uma “semântica do insólito” uma vez que 
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2 Graduanda do curso de Letras;Universidade Sagrado Coração;Bauru;São Paulo.aracelicarvalho@yahoo.com.br. 
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Guimarães Rosa parte de uma velha história que é nossa conhecida “Chapeuzinho Vermelho” 
e, mantendo quase o mesmo enredo e aparentemente as mesmas personagens, ele a recriará. 
Essa ruptura de um paradigma consagrado terá o efeito de atrair o olhar para o que surgia 
desatentamente no nosso campo de visão, de desautomatizar a percepção, e, dessa forma, 
forçar a atenção ou nos forçar a prestar a atenção. 

O conto se passa em uma aldeia “em algum lugar, nem maior nem menor”, podemos 
notar uma irrelevância quanto ao espaço e o tempo. 

Temos, assim como em outros textos de Guimarães Rosa, a presença de neologismos. O 
verbo “velhar” que no texto aparece conjugado na terceira pessoa do plural do pretérito 
imperfeito, “velhavam”, sugere duas leituras. A primeira é de que as pessoas da terceira idade 
se conformavam com a própria condição e agiam nos moldes que a sociedade impunha, ou 
seja, limitavam-se a aguardar pela morte. Uma segunda leitura constitui-se, no contrário da 
anterior, o termo assume foros de reclamação constante e de rebeldia quanto ao processo de 
envelhecimento. 

Enquanto nós tínhamos “velhos e velhas que velhavam”, os “homens e mulheres” 
esperavam, isto é, aguardavam o momento de também, assim como os mais velhos, “velhar”. 
Podemos perceber uma intensa atitude de passividade, não se manifesta nenhum traço de 
rebeldia, mas, simplesmente de aceitação incontestável. 

Todavia, as crianças aparecem dotadas de movimento uma vez que temos no texto: 
“meninos e meninas que nasciam e cresciam”. Aqui há a abordagem do mito do eterno 
retorno, surgindo no ciclo vital com a infância, a ingenuidade e a inocência caracterizadas na 
personagem da “meninazinha” de fita verde no cabelo. 

O trecho “Todos com juízo, suficientemente, menos uma meninazinha, a que por 
enquanto”, é caracterizado por uma inversão e pela expressão “por enquanto”, elementos que 
confirmam a temática a ser tratada no decorrer do texto, relativa ao desenvolvimento da 
garota de fita verde no cabelo. 

Temos também um grupo de personagens que eram os “lenhadores, que por lá 
lenhavam” e como se sabe eles haviam “exterminado o lobo”. Remete-nos explicitamente a 
uma espécie de memória do texto original, com o qual este dialoga. “Lenhavam” indica uma 
atividade, geralmente masculina. O ativismo masculino aparece ressaltado visto que essa 
categoria não se apresenta no gênero feminino. 

Uma personagem do conto original muito importante é registrada por sua ausência: o 
lobo “desconhecido, nem peludo”. Não havendo o encontro com o lobo uma vez que os 
lenhadores tinham “exterminado o lobo”, é a própria protagonista que monologa: “- Vou a 
vovó, com cesto e pote e a fita verde no cabelo, o tanto que a mamãe me mandou”. 

Do confronto com o conto original, retomado por Guimarães Rosa, o diálogo retém os 
braços e olhos. “Braços tão magros” que não vão poder “nunca mais” abraçar; “olhos tão 
fundos e parados” que “já não” estão vendo, “nunca mais”. As expressões “nunca mais” e “já 
não” marcam a perda definitiva sentenciada pela morte. Vemos que são mantidos também os 
aspectos corporais, porém, o afeto diferencia esse diálogo daquele do texto original: o abraço, 
a lástima pelo fato de não poder ver mais; e, sobretudo, o beijo: os lábios para beijar estão no 
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lugar dos dentes para comer, do texto dos Irmãos Grimm. Temos uma reação diferente da 
menina, seu espanto não se dá com o tamanho dos braços, pernas, orelhas, olhos e dentes da 
avó-lobo do conto dos Irmãos Grimm, mas a neta foca os vários elementos corporais que 
indicam o fim. Os braços são “magros”, extensão das “mãos tão trementes”; os lábios são 
“arroxeados”; os olhos são “fundos e parados” em um rosto “encovado e pálido” – todos os 
aspectos apontam para morte. A resposta da avó se dá numa dicção cada vez mais frágil 
representada pela gradação: ela “murmurou”, “suspirou” e “gemeu”. A partir desta situação, 
Fita Verde, “como se fosse ter juízo pela primeira vez”, tem a percepção do verdadeiro 
“Lobo” da vida. Diante da morte representada pela avó que “não estava mais lá, sendo que 
demasiado ausente, não ser pelo frio, triste e tão repentino corpo”, ela grita: “Vovozinha, eu 
tenho medo de lobo!”. 

Com relação à cor verde, representada através da fita que é “inventada”. Isto, por si só, 
revela inúmeras significações. A metáfora ligada à fita verde simboliza a passagem da 
infância para a adolescência, momento em que o indivíduo começa a enxergar o todo, 
tomando-se de dores e epifanias aliadas à curiosidade de se sentir humano e participante do 
mundo. Esta metáfora sugere ainda: aquilo que amarra, prende, porém esta fita está no 
“cabelo”, isto é, na cabeça para que haja raciocínio para enfrentar os obstáculos. Contudo esta 
fita a menina perde durante o percurso. É, portanto, a retratação do despertar para a vida e 
suas mazelas. A fita verde perdida é a garantia de que a inocência, até tão pouco tempo 
aquilatada foi-se embora para sempre.  

Com esta comparação, podemos perceber que textos se constroem e desconstroem, 
tendo um único ponto de partida e, em cada leitura e releitura, em cada atualização, autores os 
mais diversos, numa linguagem velada, metafórica, ou não, proporcionam uma leitura mais 
adequada a cada tipo de leitor, fazendo com que leitores críticos lancem mão de seu 
conhecimento de mundo e estabeleçam a relação entre o que já foi dito e a atualização 
estabelecida. 

 
Considerações finais 

  
Os contos maravilhosos lidam, de forma literária, com os problemas básicos da vida, 

especialmente os inerentes à luta pela aquisição da maturidade. Advertem contra as 
consequências destrutivas de não conseguirmos desenvolver níveis superiores de egoicidade 
responsável, dando exemplos admonitórios através das personagens que compõem as estórias. 

A leitura de contos maravilhosos por crianças que estão com seu caráter em formação é 
de suma importância, pois, segundo a psicanálise, os significados simbólicos presentes nestes 
contos estão ligados aos eternos dilemas que o ser humano enfrenta ao longo de seu 
amadurecimento emocional e, além disso, com o maniqueísmo que divide as personagens em 
boas ou más facilita para a criança a compreensão de certos valores da vida que desde sempre 
regeram a conduta humana. Intuitivamente, a criança compreenderá que tais estórias, embora 
irreais, não são falsas, pois ocorrem de maneira semelhante no plano de suas próprias 
experiências. 
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AS ADAPTAÇÕES/CONDENSAÇÕES LITERÁRIAS E SEUS LEITORES: 
UMA ANÁLISE DAS OBRAS A MORENINHA E DOM CASMURRO1 

Jéssica de Oliveira2 
 
O processo de adaptação de obras para o público infanto-juvenil, no Brasil, de acordo 

com Arroyo (apud CARVALHO, 2010, p.2) iniciou-se de uma demanda escolar do século 
XIX, momento em que era preciso alfabetizar uma parcela de alunos privilegiados sendo que 
a Literatura Brasileira estava em processo de formação e, portanto, não tão voltada para este 
tipo de público ainda. Desde então as adaptações ganharam várias coleções, edições, 
bibliotecas e adaptadores que se consagraram nesta nova prática editorial, que permitiu uma 
nova prática de leitura. Pretendemos neste breve artigo exemplificar algumas práticas 
editoriais de duas adaptações de obras da Literatura Brasileira, “Dom Casmurro”, de Machado 
de Assis e “A Moreninha”, de Joaquim Manuel Macedo, ambas da editora Rideel, inseridas 
em coleções com numerosos volumes adaptados, cuja análise procederemos por comparação, 
objetivando levantar algumas ocorrências mais frequentes, ou seja, as estratégias comuns a 
esse processo de adaptação/condensação do texto original, a fim de apreendermos algumas 
projeções de práticas de leitura e de competências leitoras pressupostas no processo de 
adaptação. 

Apoiaremo-nos especialmente na Análise do Discurso, no que concerne à compreensão 
dos efeitos de sentido produzidos pelo emprego de certas estratégias de escrita e em alguns 
princípios da História Cultural.  

  
Discussão geral sobre as obras adaptadas   

 
Quando iniciamos o projeto de iniciação científica do qual este artigo é oriundo, nos 

deparamos com duas terminologias - condensação/adaptação – utilizadas por vezes como 
sinônimas, se considerarmos a definição de Feijó (2010, p. 42) abaixo, entenderemos o termo 
condensação como uma parte integrante do processo de adaptação de uma obra clássica: 

 
As adaptações de clássicos da literatura para o público escolar são textos 
novos construídos sobre enredos antigos; são apropriações. Embora 
concebidas, divulgadas e comercializadas como produtos editoriais, 

                                                           
1 Este artigo é fruto da pesquisa de Iniciação Científica (ainda em processo) intitulada “Como se leem os 
clássicos hoje: análise de projeções de leitura inscritas em adaptações de obras da Literatura Brasileira”, 
financiada pela FAPESP (Processo Nº2012/15234-4), orientado pela Profa. Dra. Luzmara Curcino, docente do 
Departamento de Letras e do Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFSCar e vinculado ao projeto 
geral “Práticas de escrita e representações de leitura: a construção discursiva do novo leitor na mídia” (FAPESP, 
2010/16139-0) que está sendo desenvolvido junto ao Laboratório de Estudos Interdisciplinares de 
Representações Discursivas do Leitor Brasileiro (LIRE – CNPq/UFSCar). 
2  Discente do curso de Letras; UFSCar; São Carlos; São Paulo.   E-mail: jessikinta@yahoo.com.br 

mailto:jessikinta@yahoo.com.br
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dependem do apelo que a tradição literária exerce sobre pais, alunos e 
professores. São folhas dos melhores cânones. [...] 

 
A forma pela qual a condensação ocorre nestas duas adaptações nos faz prever uma 

suposta padronização do número de páginas, estipulada pela editora, pois as duas obras têm 
exatamente 58 páginas em comparação aos livros com textos integrais analisados; Dom 
Casmurro e A Moreninha, que contém respectivamente 128 e 100 páginas.  

Outras características encontradas nestas obras adaptadas é a presença, ao final dos 
livros, de roteiros de leitura, biografia e bibliografia do autor que nos indiciam a um suposto 
perfil de leitor e a uma prática de leitura, sendo esta uma entre as demais práticas que 
almejamos encontrar até o fim da pesquisa de Iniciação Científica ainda em desenvolvimento. 
A respeito do conceito prática de leitura, originado da história cultural, citamos Hébrard 
(2001, p. 37): 

 
Para a sociologia das práticas culturais, a leitura é uma arte de fazer que se 
herda mais do que se aprende. [...] Colocando o acento sobre ler mais do que 
sobre o livro, sobre a recepção mais do que a posse, os pesquisadores 
demonstraram amplamente que, na escola, não é a leitura que se adquire, 
mas são maneiras de ler que aí se revelam.  

 
E são estas maneiras de ler que nos interessam na medida em que a análise de cada 

texto nos evidencia tanto as práticas leitoras contemporâneas como aos perfis de leitores 
brasileiros. 

 
Discussão lexical das obras adaptadas 

 
A análise do corpus da pesquisa de Iniciação Científica do qual este artigo é oriundo, 

nos permite averiguar quais são as estratégias de escrita, de seleção da narrativa, de recorte, 
de seleção e adaptação do léxico, de enxugamento das estruturas frasais, dos períodos, dos 
parágrafos, da supressão de descrições etc., de modo que nos deteremos neste momento em 
algumas escolhas lexicais.  

Uma primeira seleção do léxico observada nessas versões adaptadas é uso de uma 
linguagem reducionista visando ao entretenimento com uma organização sintática e 
adaptações lexicais que se aproximam da oralidade. Para exemplificarmos a presença da 
oralidade vejamos um trecho da obra Dom Casmurro (ASSIS, 1994a, p.38) na versão do texto 
integral “Quando Pádua, vindo pelo interior, entrou na sala de visitas, Capitu, em pé, de 
costas para mim, inclinada sobre a costura, como a recolhê-la, perguntava em voz alta: [...]”.  

Esse mesmo trecho na versão adaptada apresenta a marca “como que” e o uso de 
gerúndio, próprios da modalidade oral da língua portuguesa. Vejamos o texto adaptado 
“Quando o pai entrou, ela estava de costas para mim, em pé, como que recolhendo a costura, e 
perguntando-me: [...]” (ASSIS, 1994b, p. 21). 
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Outra característica observada é o uso do léxico “finalmente” que segundo a Gramática 
Normativa se classifica como Advérbio de modo, e tem por função “acompanhar o verbo, 
exprimindo as circunstâncias que cercam, ou precisam, ou intensificam a significação deste.” 
(ROCHA LIMA, 2011, p. 422). Porém nas versões adaptadas este léxico ganha outra função, 
a de conectar vários parágrafos condensando-os em um único, o que é próprio da conjunção. 
Vejamos novamente um trecho da obra Dom Casmurro na versão do texto integral, no qual 
Bentinho relata o passeio que faz com José Dias: 

 
Com pouco, senti-me me cansado; os braços caíam-me, felizmente a casa era 
perto, na Rua do Senado. A enferma era uma senhora viúva, tísica, tinha uma 
filha de quinze ou dezesseis anos, que estava chorando à porta do quarto. 
[...]. 
[...] e agora voltávamos para a igreja, o que fazia a distância menor, 
[...].Pádua, ao contrário, ia mais humilhado. Apesar de substituído por mim, 
não acabava de se consolar da tocha, da miserável tocha. (ASSIS, 1994a, p. 
29) 

 
Reparamos que no trecho anterior não há o uso do léxico finalmente, agora vejamos 

como o mesmo fragmento na versão adaptada se vale do léxico mencionado com a função, 
como já citado, de conectar estes três parágrafos em apenas um: 

 
[...]. Finalmente, fomos visitar uma senhora viúva, tísica, na rua Senado. O 
Vigário confessou a doente, deu-lhe a comunhão e os santos óleos. A filha, 
moça de quinze ou dezesseis anos, chorava muito o tempo todo. Finalmente 
voltamos; e Pádua, apesar de substituído por mim, não acabava de consolar-
se da tocha, da miserável tocha. (ASSIS, 1994b, p.16) 

 
Esse processo nos evidencia que a prática de escrita destas adaptações estão voltadas 

para o “resumo” do enredo já que o público alvo é um leitor que precisa se preparar para o 
vestibular e terá muitas demandas de leitura de obras clássicas, e, que, portanto justificam 
numa certa medida a produção editorial de versões “resumidas” designadas como versões 
adaptadas com textos condensados. 

 
Considerações Finais 

 
As análises comparativas aqui apresentadas nos mostraram que o processo de adaptação 

destas obras está voltado mais para o “resumo” do conteúdo do enredo, deixando em segundo 
plano, muitas vezes, a fidelidade em relação ao texto original, que nem sempre é respeitada, 
observamos a evidencia disso quando o adaptador opta por uma linguagem mais oral, as 
consequências desta escolha lexical podem interferir na fidelidade do estilo de linguagem de 
um autor. Assim, na obra Dom Casmurro, especificamente, todo trecho onde havia 
dialogismo e intertextualidade, próprio do estilo Machadiano foi suprimido.  
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Estas mesmas análises tanto lexicais como as que apresentam um aspecto mais geral, da 
obra como um todo, são relevantes na medida em que apreendermos algumas projeções de 
práticas de leitura e de competências leitoras pressupostas no processo de adaptação.  
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O GÊNERO “RADIONOVELA” NOS LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA 
PORTUGUESA DO PNLD 2011 E PNLD 2014 

Jéssica Máximo Garcia1 
 
Bakhtin (2003) entendia a linguagem como um constante processo de interação social 

mediado pelo diálogo, tendo em vista os diferentes usos da língua. Segundo o autor, o locutor 
está imerso em contextos de enunciação bem precisos, de forma que cada palavra proferida 
está carregada de um conteúdo ideológico demarcado. Dessa forma, todo enunciado irá 
emergir de um contexto cultural relativo a significados e valores, o que faz com que o 
indivíduo, por meio de um ato responsivo, se coloque diante deste contexto e estabeleça um 
diálogo com as demais vozes sociais.  

O autor parte do princípio de que os enunciados - unidades de comunicação – refletem 
as condições específicas de cada esfera social da atividade humana – familiar, religiosa, 
política, literária etc. – e constituem os gêneros do discurso, tipos relativamente estáveis de 
enunciado.  

Considerando que os domínios da atividade humana se alteram e se diversificam no 
decorrer do tempo, os gêneros são considerados flexíveis e passíveis de mudança, sendo 
configurados de acordo com um conteúdo temático, construção composicional e estilo, em 
determinado momento sócio histórico. 

Assim, podemos compreender que a aprendizagem não se baseia somente em falar uma 
língua, mas em dominar práticas sociais de linguagem em que os gêneros orais desempenham 
desde muito cedo um papel fundamental.  

Nesse sentido, investigamos como o gênero radionovela se constitui enquanto objeto de 
ensino e aprendizagem na disciplina de Língua Portuguesa. A pesquisa mostrou como esse 
gênero é explorado nas coleções de Língua Portuguesa direcionadas ao Ensino Fundamental 
II e aprovadas no PNLD-2011 e PNLD-2014. A análise, baseada em uma perspectiva 
enunciativa bakhtiniana, considera não só aspectos composicionais, o conteúdo temático e o 
estilo do gênero, mas também aspectos históricos, culturais e extralinguísticos, como, por 
exemplo, a importância dos papéis sociais envolvidos na esfera discursiva em que o rádio se 
constitui, respectivamente.  

O uso do rádio, envolvido por uma reflexão crítica acerca da linguagem e da relação 
com o mundo, pode constituir uma das formas de se ampliar as práticas de letramento dos 
jovens que frequentam as escolas públicas brasileiras.  

 
Os Livros Didáticos de Língua Portuguesa (PNLD 2011 – PNLD 2014) 

 
Tendo como principal contribuição oferecer aos professores um panorama geral das 

coleções aprovadas no Programa Nacional do Livro Didático2 (PNLD-2011 e PNLD-2014), o 

                                                           
1 Graduanda; UNIFESP; Guarulhos, São Paulo. E-mail: jessicamaximo@gmail.com. 
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Guia procura destacar os pontos fortes e os pontos fracos dos livros didáticos selecionados, 
tendo em vista, principalmente, os eixos de ensino (oralidade, leitura, produção de textos e 
análise linguística) e os gêneros do discurso.  

A partir de 1998, as coleções passaram a ser utilizadas, durante três anos nas escolas, 
havendo apenas um atendimento universal a cada intervalo de vida útil dos livros. Dessa 
maneira, os livros são encaminhados pelas escolas e durante os três anos devem ser 
conservados e reutilizados pelos alunos.  

Dessa maneira, tendo como base o Guia do Livro Didático de 2011 e 2014, e as 
informações relativas aos gêneros radiofônicos, registramos quais coleções e quais livros 
apresentam o gênero radionovela como objeto de ensino.  

Dos 64 volumes que compõem as 16 coleções, 8 volumes (12,5%) apresentavam pelo 
Guia do PNLD-2011 algum tratamento didático para o rádio, desses 8 volumes, apenas 1 
abarca o gênero radionovela, o volume do 9º ano de Português a arte da palavra. Enquanto o 
PNLD-2014, com 48 volumes que compõem 12 coleções, apenas 3 (6,25%) volumes 
apresentavam algum tratamento didático com o rádio, entre eles, 2 abarcam o gênero 
radionovela, o 7º ano da coleção Universos e o 9º ano da coleção Perspectiva. 

 
Os eixos de ensino priorizados 

 
Para o trabalho com os objetos de ensino de Língua Portuguesa, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (1998), sugerem atividades que envolvam o uso da língua, como 
produção e compreensão de textos orais e escritos em diferentes gêneros discursivos, assim 
como a reflexão sobre a língua, objetivando o aprimoramento das possibilidades de uso.  

As resenhas dos livros didáticos, das coleções avaliadas para a pesquisa, tanto no 
PNLD-2011, quanto o PNLD-2014, apresentam a radionovela para um trabalho voltado para a 
oralidade, porém, algumas coleções apontam também para um trabalho com a escrita e a 
leitura. 

Se, segundo Dolz e Schneuwly (2004), os alunos dominam bem as formas de linguagem 
cotidiana de produção oral, cabendo a escola levar os alunos a ultrapassar essas formas 
cotidianas de produção oral, é preciso que se concentre no ensino dos gêneros da 
comunicação pública formal. Por exemplo, os gêneros radiofônicos, que exigem antecipação e 
necessita, portanto, preparação.  

Essa preparação, para a produção de uma radionovela, envolve desde a escrita de 
roteiros até a escrita das próprias cenas, assim como a leitura de outras radionovelas, ou até 
mesmo a escuta de um trecho de radionovela real.  

                                                                                                                                                                                     
2 Segundo Rojo (2005, p. 6), seus principais objetivos são: A aquisição e a distribuição, universal e gratuita, de 
livros didáticos para os alunos das escolas públicas do Ensino Fundamental brasileiro. Realiza-se por meio do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia federal vinculada ao MEC e responsável 
pela captação de recursos para o financiamento de programas voltados para o Ensino Fundamental.  
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Entre outras características, vale destacar, que as coleções procuram explorar aspectos 
orais que vão além da leitura das cenas, uma vez que propõe exercícios que desenvolvam 
aspectos não linguísticos, principalmente no caso da radionovela, que exige uma leitura 
dramatizada das cenas, por exemplo, no que diz respeito aos meios para-linguísticos3, ou seja, 
qualidade de voz, melodia, elocução e pausas, respiração, risos, suspiros, etc.  

 
As diversas capacidades de linguagem 

 
Sabemos que o ensino dos gêneros no âmbito escolar serve para inserir os alunos em 

diversas situações comunicativas e desenvolver as diversas capacidades de linguagens, tais 
capacidades segundo Dolz e Schneuwly (2004) são:  

 
• Capacidades de ação: espera-se que o aluno compreenda o motivo de realizar a atividade 

com o gênero selecionado, ou seja, que ele esteja contextualizado com relação a situação 
comunicativa da atividade, enfim, ao objetivo da ação de linguagem.  

• Capacidade discursiva: espera-se que o aluno compreenda como esse gênero está 
organizado, ou seja, quais as suas características, para ser capaz de se posicionar de 
acordo com o plano comunicativo.  

• Capacidade linguistico-discursiva: espera-se que o aluno saiba quais usos linguísticos 
são mais adequados para a realização da atividade.  

 
Assim, por meio da teoria de Dolz e Schneuwly (2004) buscamos refletir se as 

atividades com o gênero radionovela nos livros didáticos desenvolvem as capacidades de 
linguagem necessárias para o domínio do gênero.  

Observamos que entre as coleções e as três capacidades de linguagem demonstradas, a 
que aparece com menos frequência para um trabalho com o rádio é a capacidade linguístico-
discursiva e que a maior preocupação das coleções é de o aluno compreenda como os gêneros 
radiofônicos, nesse caso, as radionovelas, estão organizadas, quais suas características, regras, 
etc, focando mais a capacidade discursiva.  

Assim, tendo em vista essas atividades propostas, verificamos a importância que o rádio 
apresenta para a matéria de Língua Portuguesa. O momento da preparação exige dos alunos 
concentração, responsabilidade e engloba, de certa forma, todo o conhecimento adquirido. 

 
Considerações finais 

 
Como observado com base no Guia, as coleções procuram trabalhar a radionovela com 

enfoque na oralidade, mas apontam também para a leitura e escrita. Isso nos faz pensar que, 

                                                           
3 Baseado no quadro de Schneuwly e Dolz (2004:160) 
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além da oralidade, eixo de ensino priorizado, a leitura e a escrita é a base para realização de 
uma radionovela, uma vez que os alunos precisam se aprofundar na construção das cenas. 

Foi possível observar que algumas coleções procuram ressaltar também o caráter social 
do rádio, à medida que reconhecem o seu papel na sociedade e a sua importância como 
agente formador. 

Apesar das propostas, que envolvem a radionovela, se aproximarem, percebemos que o 
que diferencia cada coleção é o tratamento didático, metodológico e editorial dado a cada 
objeto de ensino no âmbito de seu projeto didático autoral. Tal singularidade só pode ser 
observada pelos professores/alunos se compararem alguns elementos como: o projeto gráfico, 
as atividades propostas, os temas e textos que servem de apoio, as formas de avaliação da 
atividade, etc. Essas implicações apontaram que as capacidades de linguagens são 
desenvolvidas em maior ou menor grau, conforme se dá o tratamento do objeto de ensino. 
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PERFIL E FACEBOOK: INSERÇÃO DOS MULTILETRAMENTOS NO 
ENSINO FUNDAMENTAL II 

Jessika Gama Ribeiro1 
 

Introdução 
 
Este trabalho é um recorte de uma pesquisa de Mestrado, cujo título é Desafios e 

Questionamento: Práticas de Letramentos no Ensino Fundamental II que está em andamento 
junto ao programa de Pós-graduação em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

O objetivo da pesquisa é compreender e transformar os processos de ensino-
aprendizagem de alunos do 7º Ano que apresentam dificuldades de leitura e escrita por meio 
de uma sequência didática (SD) pautada no Currículo de Língua Portuguesa do Estado de São 
Paulo. No entanto, no presente artigo, a meta é apresentar e descrever as etapas de 
desenvolvimento da SD que, neste caso, teve como foco a produção do gênero perfil para 
publicá-lo na rede social facebook2.  

A fundamentação teórica que embasa a investigação é a Teoria Sócio-Histórica-Cultural 
(VYGOTSKY, 1934/2001), na qual a interação social é o ponto de partida para a construção 
de saberes; a concepção de multiletramentos (ROJO, 2009; 2012) que visa à multiplicidade 
cultural e semiótica dos textos e, para a concretização da SD pautamo-nos em DOLZ e 
SCHNEUWLY (2004), visando discutir o uso de gêneros textuais como instrumento de 
didatização dos conteúdos para aprimorar o domínio das capacidades de linguagem de forma 
que, seja possível escrever ou falar de acordo com a situação de comunicação. 

Para a efetivação das SDs propostas, foram realizados cinco encontros semanais com 
um grupo de estudos composto por cinco alunos e a professora-pesquisadora; as aulas foram 
gravadas, analisadas e os dados transcritos, com o intuito de observar o processo de 
transformação dos participantes. Contudo, nos deteremos aqui apenas à organização da SD. 

Deste modo, este texto organiza-se em três tópicos. Referencial Teórico, Etapas de 
desenvolvimento da SD e Considerações Finais. O primeiro item traz as concepções que 
sustentam este artigo, apontando os principais conceitos dos autores mencionados 
anteriormente. No segundo tópico, será apresentada a descrição das etapas de realização da 

                                                           
1 Mestranda em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, professora de Língua Portuguesa e Língua Espanhola na rede municipal de ensino da cidade de São Paulo. 
E-mail: jessikaribeirogama@yahoo.com.br 
2 Cabe ressaltar que houve a prévia autorização dos pais para realizar todas as atividades proposta. Os alunos 
pertencem a uma comunidade carente e, para ter acesso à internet, contam com o programa Acessa Escola 
(programa do Governo do Estado de São Paulo, desenvolvido pelas Secretarias de Estado da Educação e de 
Gestão Pública, sob a coordenação da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE). Tem por objetivo 
promover a inclusão digital e social dos alunos, professores e funcionários das escolas da rede pública estadual). 
<http://www.educacao.sp.gov.br/portal/projetos/acessa-escola> Acesso em 22/06/13. 

mailto:jessikaribeirogama@yahoo.com.br
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SD e, por último, as considerações finais trazem reflexões pessoais e questionamentos sobre o 
desenvolvimento da SD. 

 
Referencial teórico 

 
Sob a perspectiva da Teoria Sócio-Histórica e Cultural, a aprendizagem da criança 

começa muito antes da aprendizagem escolar; ao fazer perguntas, nomear objetos ela já está 
inserida em uma etapa de aprendizagem, pois seu desenvolvimento começa desde os 
primeiros dias de sua vida. VYGOTSKY (1934/2005), explica que a aprendizagem da 
criança, de forma organizada, a conduz ao desenvolvimento mental, ativando grupos de 
processo de desenvolvimento; por isso, a aprendizagem é um momento intrinsecamente 
necessário e universal para que se desenvolvam na criança essas características humanas 
formadas historicamente. 

Inserido nessa perspectiva, o conceito de multiletramentos se faz importante, haja vista 
que representa um conjunto muito diversificado de práticas sociais situadas que envolvem 
sistemas de signos, como a escrita ou outras modalidades de linguagem para gerar sentidos 
(ROJO, 2009). Desta forma, o objetivo principal da escola é justamente propiciar a efetiva 
participação dos alunos em práticas sociais que se utilizem não só da leitura e da escrita, mas 
também abranjam atividades de leitura crítica, análise e produção de textos multissemióticos 
com um enfoque multicultural (ROJO, 2012). Desta forma, ROJO explica que trabalhar com 
os multiletramentos pode ou não envolver o uso de novas tecnologias, contudo, parte das 
culturas de referência do alunado e de gêneros e mídias conhecidas por eles. 

Neste viés e tendo em vista transformar os processos de ensino-aprendizagem de um grupo 
de alunos com dificuldades de leitura e escrita, a didatização dos conteúdos se deu por meio de 
SD que, segundo DOLZ e SCHNEUWLY (2004) consideram o gênero como um instrumento, 
um artefato material ou simbólico que determina os esquemas de utilização dos sujeitos e a 
percepção da situação na qual é levado a agir. De acordo com esta perspectiva, a SD apresenta um 
esquema, cuja estrutura estabelece uma apresentação inicial dos conteúdos a serem abordados e 
sua relevância; em seguida é realizada uma primeira produção que servirá como diagnóstico para 
observar os que os alunos já dominam, facilitando as possíveis intervenções do professor; em um 
terceiro momento o trabalho com a SD passa a ser dividido em módulos com o propósito de 
superar as dificuldades apresentadas pelos alunos; por fim, é solicitada uma produção final como 
possibilidade do aprendiz colocar em prática o que aprendeu.  

 
Etapas de realização da SD  

 

OBJETIVO Produzir um gênero perfil para 
publicar na rede social facebook. 

TURMA 7º ano do Ensino Fundamental II 
TEMPO 

PREVISTO 5 aulas 

 



PERFIL E FACEBOOK: INSERÇÃO DOS MULTILETRAMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL II 
 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 1630 

1) Apresentação da situação de comunicação: a professora expôs para os alunos a atividade a 
ser desenvolvida desde a primeira produção até a última; abriu espaço para que os alunos 
falassem de seus interesses, inclusive sobre redes sociais. Também discutiu questões 
como dados e documentos pessoais, frisando os sentidos e significados do termo 
identidade. 

2) Produção escrita inicial: após levantar os conhecimentos prévios dos alunos, se eles 
conheciam o gênero perfil ou não, a professora comentou brevemente a estrutura do 
gênero e solicitou uma produção inicial. 

3) Módulo I: após observar as principais necessidades de aprendizagem dos alunos, a 
professora levou para a aula o perfil do jogador de futebol Neymar, publicado na web pelo 
jornal Folha de São Paulo e o perfil da atriz Lua Blanco, publicado na internet pela 
revista Contigo. Juntos, os alunos e a professora leram e discutiram acerca do gênero, 
levando em consideração as capacidades de ação (contexto e referente, local de 
publicação, finalidade do texto, enunciador, enunciatário), capacidades discursivas 
(organização textual e escolha discursiva) e capacidades linguístico-discursivas 
(microestrutura do texto). 

4) Módulo II: a professora levou para a aula jornais e revistas impressos e os alunos 
buscaram perfis de outras personalidades famosas e fizeram uma leitura compartilhada 
com o grupo, guiados pelos questionamentos da professora sobre os aspectos 
enunciativos, discursivos e linguístico-discursivos. No final da aula, a professora tirou 
fotos dos alunos para publicarem no perfil do facebook. 

5) Módulo III: a professora solicitou a escrita de uma nova versão do gênero perfil. Após a 
escrita, os alunos se organizaram em duplas para que um ajudasse o outro na correção dos 
textos. Depois, de corrigido, cada aluno escreveu sua versão final. Elaboramos também 
um mural no corredor da escola para que os perfis fossem lidos pela comunidade escolar. 

6) Módulo IV: a professora e os alunos foram para o laboratório de informática para abrir 
uma conta de e-mail e cadastrar-se no facebook, publicar a foto de seu perfil, preencher as 
informações e dados pessoais e trocar mensagens. 

 
Considerações Finais 

 
A partir da SD proposta, foi possível trabalhar com os alunos com dificuldades de 

leitura e escrita sob uma perspectiva multiletrada, pois envolveu o uso do gênero perfil e o 
uso da tecnologia, inserindo estes alunos, que se sentem excluídos pela escola, no ambiente 
digital de maneira significativa, além terem sido protagonistas de seu percurso de 
aprendizagem, já que ainda utilizam a rede social para escrever e ler mensagens e postar fotos, 
práticas sociais que, de alguma forma envolvem a cultura letrada. 

Do ponto de vista pedagógico, a SD permitiu organizar e sistematizar o conteúdo 
durante o processo de ensino-aprendizagem. Contudo, este processo não ocorreu de maneira 
estável ou fechada em si mesma, mas passando por reflexões e questionamentos sobre a 
produção da SD e buscando novos caminhos e possibilidades para aprimorar a prática 
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docente, além de levar em consideração, a educação como um problema político, pois a 
educação de qualidade ainda é privilégio de poucos, haja vista que as escolas públicas contam 
com poucos recursos e com a crescente desvalorização do educador. O que se espera é superar 
a exclusão social e superar o fracasso escolar por meio do entrelaçamento da cultura 
valorizada com a cultura periférica.  
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Anexo 
 

 
 
Leia o texto abaixo e discuta com sua professora e colegas: 
 

Identidade 
(Pedro Bandeira) 

 
Às vezes nem eu mesmo  

Sei quem sou 
Às vezes sou “o meu queridinho” 

Às vezes sou “moleque malcriado” 
Para mim tem vezes que sou rei. 

 
Herói voador, 

Caubói lutador, 
Jogador campeão, 
Às vezes sou pulga, 
Sou mosca também, 
Que voa e se esconde 
De medo e vergonha. 

 
Às vezes eu sou Hércules,  

Sansão vencedor, 
Peito de aço 
Goleador! 

Mas o que importa 
O que pensam de mim? 

Eu sou quem sou, 
Eu sou eu  

Sou assim, sou menino. 

 
• O que você compreendeu sobre o poema? 
• O que é identidade? 
• Por que aparecem várias características para um único menino? 
• Quem pode ter dito “meu queridinho” e “moleque malcriado”? 
• De acordo com essas características, ilustre como seria o personagem do poema. 
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Atividade 1 
 
Todas as pessoas possuem IDENTIDADE. Você sabe dizer onde podemos registrar nossas 
informações pessoais? Abaixo segue o modelo de um documento. Que documento é esse? 
Complete-o. 
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Você costuma usar a internet?                                  

Participa de alguma rede social?                                
Vamos produzir um perfil para uma rede social, mas antes, vamos ler dois perfis de 
personalidades famosas para conferir como eles são e do que gostam?                   
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LEITURA DE FRUIÇÃO NO PROGRAMA NACIONAL DE 
ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 

Jilvania Lima dos Santos Bazzo1 
Lilane Maria de Moura Chagas2 

 
Introdução 

 
[...] a motivação para a produção de textos simplificados, com enredos 
banalizados e linguagem oralizada, é uma equivocada redução do texto à 
realidade imediata da criança, dentro de um espírito que bem pode ser 
classificado de pedagogia do gostoso. (BRITTO, 2012, p. 111) 

 
Para iniciar as discussões sobre leitura de fruição e deleite na formação dos professores 

orientadores de estudo do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), 
apresenta-se, em linhas gerais, este programa como um compromisso formal assumido pelos 
entes federativos. Com este compromisso, objetiva-se garantir às crianças o direito à 
apropriação da leitura e da escrita até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino 
fundamental. Ao mesmo tempo, a triangulação entre Ministério de Educação (MEC), as 
instituições públicas de ensino superior e as secretarias de educação – na esfera estadual e 
municipal – favorece o estabelecimento integrado de uma política de formação docente e 
inaugura, em âmbito nacional, a cultura de formação continuada.  

Cabe mencionar que integram o Pacto mais de trinta universidades públicas localizadas 
nas cinco regiões brasileiras. No norte do país, estão envolvidas as seguintes universidades 
federais: Universidade Federal do Acre (UFAC), Universidade Federal do Amapá (Unifap), 
Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Universidade Federal do Oeste do Pará 
(UFOPA), Universidade Federal do Pará (UFPA), Fundação Universidade Federal de 
Rondônia (UNIR) e Universidade Federal de Roraima (UFRR). No nordeste, abrange a 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), a Universidade Federal do Recôncavo da 
Bahia (UFRB), a Universidade Federal da Bahia (UFBA), a Universidade do Estado da Bahia 
(UNEB), a Universidade Federal do Ceará (UFC), a Universidade Federal do Maranhão 
(UFMA), a Universidade Federal do Piauí (UFPI), a Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN) e a Universidade Federal de Sergipe (UFS). Já na região centro-oeste, fazem 
parte a Universidade de Brasília (UnB), a Universidade Federal de Goiás (UFG), a 
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e a Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul (UFMS). Na região sudeste, participam a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), 
a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), a Universidade Federal de Juiz de Fora 
                                                           
1 Doutora em Educação. Professora do Departamento de Pedagogia, do Centro de Ciências Humanas e da 
Educação (FAED/UDESC). 
2 Doutora em educação. Professora do Departamento de Metodologia de Ensino (MEN), do Centro de Ciências 
da Educação (CED/UFSC).  
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(UFJF), a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU), a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), a 
Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), a Universidade Estadual de Montes Claros 
(Unimontes), a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Universidade Estadual 
Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp), a Universidade Federal de São Carlos (Ufscar) e 
a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Finalmente, na região sul, integram o 
programa a Universidade Estadual de Maringá (UEM), a Universidade Estadual de Ponta 
Grossa (UEPG), a Universidade Federal do Paraná (UFPR), a Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM), a Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e a Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 

Destacam-se duas principais ações que contribuem significativamente para instituir as 
condições necessárias que viabilizarão a concretude dessa intencionalidade. A primeira diz 
respeito diretamente a essa formação continuada dos professores. Trata-se de um curso de 200 
horas, ministrado por dois anos pelas universidades públicas, para professores das redes 
públicas de ensino, nomeados de professores orientadores de estudo. Serão esses professores 
que, sob o acompanhamento e supervisão dos professores formadores das instituições de 
ensino superior, ministrarão um curso com carga horária de 120 horas por ano para os 
professores alfabetizadores – também presencial e com duração de dois anos. Ao formar 
professores orientadores de estudo, as universidades públicas estão criando as bases para que 
as redes de ensino deem seguimento a este processo. Espera-se que o grupo de professores 
orientadores de estudo continue seu trabalho de formação.  

Vinculada à primeira, a segunda ação se refere à distribuição, feita pelo MEC, de livros 
de literatura para as crianças do 1º ao 3º ano do ensino fundamental, de jogos e material 
didático diverso. Ressalta-se que este trabalho limita-se apenas a análise da leitura de deleite e 
fruição na formação dos orientadores de estudo, ou seja, para aqueles que trabalharão 
diretamente com os alfabetizadores. Esta análise está circunscrita a entender, de forma 
abrangente, os sentidos, as apropriações e as repercussões dessa leitura na formação dos 
professores.  

No estado de Santa Catarina, a metodologia de trabalho prevê: leitura deleite ou de 
fruição, estudos dos Cadernos de formação, leitura de textos científicos acerca de uma das 
temáticas abordadas no material norteador do programa, debate, socialização de experiências, 
produção de textos, a exemplo do diário de bordo, relatórios e planejamentos, bem como a 
produção e a manipulação de material didático. Neste texto, o foco será, portanto, destacado 
as “vozes” dos professores sobre a leitura dos textos de fruição e quais os sentidos desta 
prática para o enfrentamento cotidiano das adversidades e também para a recepção da alegria, 
presentes no contexto educacional.  

Trata-se de uma pesquisa fortemente assentada nos princípios da abordagem qualitativa. 
Dos 32 participantes da turma 3, polo Florianópolis em 2013, seis professores realizaram a 
entrevista escrita e encaminharam através de correio eletrônico. Com esta pesquisa, 
evidenciaram-se os objetivos da leitura de fruição e deleite, assim como os principais 
escritores lidos durante o processo. Foi possível também perceber as razões e as finalidades 
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da leitura de deleite na formação dos professores orientadores de estudo. De igual maneira, 
notaram-se como os professores se apropriaram dos textos e da linguagem literária. 
Finalmente, ao serem questionadas sobre os sentidos da literatura na formação dos 
professores, as professoras entrevistadas mostraram cumprimento do objetivo traçado pelo 
programa no tocante à leitura deleite. Em uma das entrevistas, no entanto, pode-se interpretar 
que, excetuando-se o acervo de literatura infantil do PNAIC, os textos literários trabalhados 
foram descontextualizados.  

Esses resultados apontam para a necessidade na continuação de investimentos na 
formação literária das professoras alfabetizadoras. Por outro lado, também ratificam que a 
leitura de fruição contribui para ajudar a superar a perspectiva da “pedagogia do gostoso” 
(BRITTO, 2012) nos cursos de formação, isto significa que os “textos simplificados, com 
enredos banalizados e linguagem oralizada” são facilmente reconhecidos e retirados de pauta. 
As entrevistas mostram que a linguagem literária promove intensos debates acerca da 
condição humana e das condições objetivas e materiais que são produzidas pela atual 
sociedade. É possível também afirmar que, nesse espaço dialógico, as professoras se 
perceberam leitoras capazes de decidir e assumir responsabilidade coletiva, o que vem 
fortalecendo e situando sua prática num processo de conjunto. 

Isto posto, ao apresentar esses resultados e efeitos, ainda que parciais, da leitura de 
deleite e fruição na formação dos professores que multiplica(ra)m o conhecimento produzido 
lá no chão da escola pública, no estado de Santa Catarina, no ano de 2013, espera-se que a 
linguagem poética seja um dos elementos norteadores das políticas públicas para a formação 
dos professores da educação básica, especialmente para os profissionais do ciclo de 
alfabetização.  

 
Linguagem, literatura e formação de professores 

 
A educação geralmente trabalha com um olhar para o futuro (seu caráter prospectivo). 

Mas também lhe interessa um “presente-futuro” (a atualidade) a partir de um “passado-
futuro” (a história). Optar trabalhar com a multiplicidade de linguagens na instituição escolar 
possibilita recuperar os primeiros momentos em que as pessoas trocam entre si atitudes 
sensíveis – mediante a música, livros, fotografias, poesias, contato com a natureza, enfim com 
o belo, com as emoções e os sentimentos.  

A linguagem nasce com os homens e mulheres como uma necessidade de se comunicar: 
de “dizer” sobre alguma coisa para alguém. Há a priori o desejo pela escuta e acolhida. A 
produção da linguagem é uma característica fundamental dos seres sociais e, 
concomitantemente, favorece a comunicação e a interação. Nessa comunicação, intervêm 
múltiplos aspectos, já que nela há uma intenção, há uma finalidade que permite superar o 
mero “estoque” de palavras. Elas, as palavras, configuram a expressão dos sentidos e da 
existência enquanto “mensageiras” de necessidades, por isso, “comunicar algo” é também se 
objetivar com o mundo e com os outros. Na interação entra em jogo a relação eu-outro, a vida 
em movimento. Desta maneira, a linguagem é concebida como uma forma de interação, ou 
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seja, “um lugar de interação humana”, de “constituição de relações sociais, onde os falantes se 
tornam sujeitos” (GERALDI, 1999, p. 41). 

Nesse lugar de encontro, faz-se presente o texto, quer seja oral ou escrito. E, com ele, a 
linguagem poética que sensibiliza. Sim, a literatura humaniza, conscientiza “eu” e o “outro” 
acerca de sua condição existencial. Ela traz a dimensão do corpo muito fortemente, da palavra 
dita à palavra sentida, encarnada. A literatura consente que o outro se perceba integrante de 
um coletivo, parte indissociável de um todo. Mas, é certo, esse processo carece de formação. 
O gosto pela arte literária não dá em árvore nem nasce feito jitirana. É preciso ir mais além 
quando se trata da literatura na formação docente.  

Há de se ter consciência sobre a organização social e, sobretudo, saber qual papel social 
exerce o professor que é responsável pela educação das crianças da classe trabalhadora 
(popular). Seu agir pode limitar ou expandir a fruição da literatura como um bem 
humanizador. Antônio Cândido, ao refletir densamente sobre a verdadeira função social da 
literatura, estabelece a sua relação com os direitos humanos e destaca que “negar a fruição da 
literatura é mutilar a nossa humanidade”. Em suas palavras: 

 
Acabei de focalizar a relação da literatura com os direitos humanos de dois 
ângulos diferentes. Primeiro, verifiquei que a literatura corresponde a uma 
necessidade universal que deve ser satisfeita sob pena de mutilar a 
personalidade, porque pelo fato de dar forma aos sentimentos e à visão do 
mundo ela nos organiza, nos liberta do caos e portanto nos humaniza. Negar 
a fruição da literatura é mutilar a nossa humanidade. Em segundo lugar, 
a literatura pode ser um instrumento consciente de desmascaramento, pelo 
fato de focalizar as situações de restrição dos direitos, ou de negação deles, 
como a miséria, a servidão, a mutilação espiritual. Tanto num nível quanto 
no outro ela tem muito a ver com a luta pelos direitos humanos. 
A organização da sociedade pode restringir ou ampliar a fruição deste 
bem humanizador. O que há de grave numa sociedade como a brasileira é 
que ela mantém com a maior dureza a estratificação das possibilidades, 
tratando como se fossem compreensíveis muitos bens materiais e espirituais 
que são incompressíveis. Em nossa sociedade há fruição segundo as classes 
na medida em que um homem do povo está praticamente privado da 
possibilidade de conhecer e aproveitar a leitura de Machado de Assis ou 
Mário de Andrade. (CÂNDIDO, 2011, p. 188 – grifos nossos)  

  
As obras literárias como objeto de mediação, no sentido vygotskiano do termo, 

instrumentos políticos que permitem descortinar o véu da ignorância e promover a alegria do 
encontro e do diálogo, impõem ao sujeito a relação eu-outro. Por sua natureza, elas são 
essencialmente dialógicas, polifônicas e possuem certa desobediência revolucionária. 
Considerando que sua matéria prima é o texto, há de se lembrar de sua força e vigor como 
manifestação do entrecruzamento “de duas consciências, de dois sujeitos”. O que isto 
significa? Segundo Bakhtin, trata-se da complexa relação entre o texto e o contexto. “É um 
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encontro do texto pronto e do texto a ser criado, que reage; consequentemente, é o encontro 
de dois sujeitos, de dois autores” (2003, p. 311). 

Importa mencionar que, além de compreender a leitura de deleite e fruição na formação 
de professores, a questão central da reflexão é saber que a leitura e o diálogo se constituem 
em duas ações indissociáveis, complexas e de busca de sentidos. Afinal, o que é isto – a 
leitura?  

  
Tecendo os fios para uma formação literária 

  
Ler é também um ato de significações e intercâmbio. A partir de uma perspectiva 

histórica da leitura, bem como tudo que compõe o social, nas diversas sociedades, em 
diferentes épocas, se leu de modo diversificado, com leitores, sentidos, objetivos, 
significações também diferentes. Tal cenário flutuante não é diferente na literatura. Desse 
modo, auxiliando-nos em Góes (1996, p. 20) compreendemos a leitura “como operação que 
faz surgir sentidos no texto, sendo o leitor co-produtor ou co-autor de texto, visto ser ele quem 
concretiza esses sentidos e deles se apossa”.  

Quem lê outorga sentidos e lança múltiplos pensamentos e relações, que se desdobram a 
partir dessa leitura. Quando se produz a concentração no mundo do texto, parece que nesse 
momento o corpo e o espírito se entregam nesse ato – isolados, mas não em solidão – à 
leitura. Ler é um ato de profunda comunicação. É um ato de recuperar memórias. É um ato 
que flui. É também um ato que articula cada texto lido aos textos lidos anteriormente (textos 
vida + textos lidos), constituindo a história da leitura, a memória das palavras. Objetivando 
ilustrar esta afirmação, há nas palavras nostálgicas de Queirós (1997, p. 33) que, ao buscar em 
sua memória lembranças de seu processo educativo, destaca as marcas deixadas de sua 
relação com seus educadores: 

 
[...] Sei que nesses atos singelos, praticados com gestos amorosos, dona 
Maria Campos me ensinou demais, muito além das paredes de meu avô. Ou 
melhor, me ensinava serem muitos os lugares da escrita, e da leitura. De suas 
histórias lidas no fundo da aula, eu ainda guardo o cheiro do livro. 
Ingênuo, supondo ser a vida um processo de soma e não de subtração, juntei 
de cada um dos meus mestres um pedaço e protegi em minha intimidade. 
Concluo agora que, de tudo aprendido, resta a certeza do afeto como a 
primordial metodologia. Se dona Maria me tivesse dito estar o céu no 
inferno e o inferno no céu, seu carinho não permitiria dúvidas. 
Os cadernos de receitas de minha mãe, os livros velhos de meu pai, as 
paredes de meu avô, o livro de sant’Ana, a mudez de Maria Turum, a fé viva 
de minha avó, a preguiça de meu irmão e tudo o mais, tudo ficou 
definitivamente impossível de ser desprendido [...]. 

 
Esta “multiplicidade de leituras” assinaladas por Queirós, desenvolvidas no seu 

processo de ensino e aprendizagem, ressalta a importância dos educadores para a formação do 
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leitor crítico, reflexivo. Os professores destacados por Queirós deram sentido ao ato de ler. 
Leitura que foi muita além do momento específico da aprendizagem. Isso demonstra que a 
prática docente requer de professores que sejam mediadores e incentivadores para 
desenvolver atividades didáticas que favoreçam uma nova relação com as linguagens 
expressivas, com a literatura propriamente dita. Para Derdyk,  

 
os educadores são os porta-vozes de uma visão de mundo, transmissores de 
comportamentos, interferindo direta e ativamente na construção de seres 
individuais e sociais. A vivência prática da linguagem deveria ser 
considerada pressuposto básico para a formação de futuros educadores. 
(1994, p. 11) 

 
É importante obter ainda uma postura de reconhecimento, significação e assimilação no 

trabalho com os textos, seja na linguagem verbal ou não verbal. Esse processo favorece a 
passagem de um leitor passivo para um leitor ativo, um doador de sentidos. 

Outro aspecto importante no ato de ler é a perspectiva de Freire (1991, p. 11-12) que 
defende uma posição crítica e destaca que este ato:  

 
não se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem 
escrita, mas que se antecipa e se alonga na inteligência do mundo. A leitura 
do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não 
possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade 
se prendem dinamicamente.  

 
Freire ensinou que o ato educativo – ação de estudar, aprender ou de ensinar – é um ato 

entre sujeitos que dialogando devem ter como tônica a curiosidade, o espírito investigador, a 
criatividade, a criticidade, a imaginação, a recriação, a reinvenção, a sensibilidade... enfim, 
educadores e educandos devem adquirir ou procurar uma postura crítica frente ao mundo, 
(re)pensando e (re)significando suas práticas, sempre em comunhão, sempre no coletivo. 
Parafraseando o próprio Freire, essa certamente é uma maneira de pensar certo. 

A relação leitor-texto, desenvolvida no ato de ensino e aprendizagem, portanto, 
considera três aspectos fundamentais: sensoriais (ver, ouvir os símbolos linguísticos), 
emocionais (identificar-se, concordar, discordar, apreciar) e racionais (analisar, criticar, 
correlacionar, interpretar). No bojo dessa reflexão em torno da explicitação dos três níveis 
básicos de leitura, Martins (1983, p. 37) destaca que: 

 
Cada um desses três níveis corresponde a um modo de aproximação, ao 
objeto lido. Como a leitura é dinâmica e circunstanciada, esses três níveis 
são inter-relacionados, serão simultâneos, mesmo sendo um ou outro 
privilegiado, segundo a experiência, expectativas, necessidades interesses do 
leitor e das condições do contexto geral em que se insere. 
Percorrendo uma feira, um bricabraque, um museu, ou um antiquário, 
certamente assaltam-nos as mais variadas sensações, emoções e 
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pensamentos. Talvez pelo insólito do conjunto de objetos observados, do 
lugar em que se encontram, nos detenhamos mais a olhá-los. Cada indivíduo 
reagirá a eles de um modo; irá lê-los a seu modo.  

 
Sem dúvida, a leitura de mundo provoca diferentes emoções, sensações e pensamentos. 

Mas, na leitura da palavra, pode-se fortalecer esse mundo, porque é um ato de comunhão: a 
palavra implica ir e vir. Ela exige a presença de quem a pronuncia e quem a escuta. Há um elo 
estabelecido pela palavra entre os interlocutores. Nunca é um ato solitário, isolado, unilateral. 
Nesse sentido, a significação da leitura se materializa de diferentes modos e maneiras em 
consequência, sobretudo, da diversidade de sujeitos, situações e contextos. Daí porque a 
leitura amplia sentidos, emoções, sentimentos, processos cognitivos, relações eu-mundo (eu-
outro), entre outros aspectos.  

 
A leitura de fruição e deleite na formação do professor 

 
Entende-se leitura de fruição e deleite aquela capaz de conduzir os seres humanos ao 

caminho do autoconhecimento. Com ela, entra-se em contato com a palavra que humaniza e 
cuja exigência se traduz em atitude atenta, sensível, sutil e ética frente às condições 
existenciais e aos desafios impostos pela sociedade hodierna, derivada da imbricação: seres 
humanos, palavras e mundo. Palavras que (des)velam a qualidade e a forma de ser, estar e 
ocupar um espaço, bem como as relações sociais daí estabelecidas. Palavras que rasgam o véu 
da ignorância, interrogam sobre as escolhas e cultivam o encantamento, a brincadeira e a 
consciência. O dizer poeticamente sobre o mundo é, sem dúvida, uma antevisão. Um modo de 
(re)inventar a língua portuguesa e, na execução desse projeto inventivo, de (re)criar as 
possibilidades para cada pessoa humana viver “constantemente amanhecendo” (PRADO, 
2012, p. 36). 

Trata-se, em última instância, de um “ler por ler, gratuitamente”, isto é, sem qualquer 
apelo pelo controle de um determinado resultado. Segundo Geraldi (2003, p. 98), faz-se 
necessário que, na escola, se coloque para dentro a questão do “prazer” e se recupere na 
vivência de cada leitor três princípios básicos: o percurso subjetivo de cada um dos leitores, a 
circulação e a quantidade dos livros lidos. É preciso cuidar, portanto, das singularidades de 
cada um e de todos, na tentativa de ampliar o repertório de leituras. Há de se primar pela 
circulação de obras de tempos e lugares distintos. Sim, urge a promoção de políticas que 
favoreçam o aumento da quantidade e diversidade de leitura. Essas são, consequentemente, 
ações formativas a serem pensadas e concretizadas pela escola, que, de acordo com Luiz 
Percival de Leme Britto, não precisa se preocupar com a leitura para entretenimento ou de 
informação ligeira, a exemplo de gibis, novelas de banca de jornal, best-sellers enlatados ou 
livros de autoajuda. Para este autor, este tipo de leitura se autopromove na dinâmica social. 
Na sua visão, é papel da escola promover leitura “enquanto atividade que contribua para a 
formação intelectual do aluno” (p. 110). 
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Na prática da leitura de fruição, portanto, deve-se levar em conta a dimensão da 
intelectualidade. A linguagem literária, indubitavelmente, rompe com as produções 
discursivas existentes na maioria das instituições de ensino, que zelam pelas práticas de 
submissão, controle e apagamento de identidades e subjetividades. Leva-se em conta, pelo 
contrário, a dimensão do belo e da beleza, assim como da invenção criadora. Importa, na 
leitura deleite, criar as situações para que o espanto filosófico se faça presente; para que o 
mistério e o encantamento tomem acento e permaneçam ali à espreita de uma consciência 
sedenta por conhecimentos, de risos frouxos e de um certo querer simplesmente bem à vida.  

Torna-se importante também estabelecer uma estrita relação entre pedagogia e 
literatura. Essa fusão possibilitará o desenvolvimento do conhecimento estético e uma 
formação de leitor-sujeito, agente sensível. Urge, então, redimensionar e compreender melhor 
essa relação. Desse modo, existem expressões artísticas que nascem na vida cotidiana, mas 
esta objetivação superior procura transcender as manifestações imediatistas da esfera 
cotidiana, procura a beleza em sua forma mais acabada. Urge alimentar ainda mais as 
sensibilidades mediante os sentidos, as emoções, a analogia, a relação, a interpretação, entre 
outros aspectos que compõem o mundo artístico.  

Sem confundir com a escolarização (ou didatização exacerbada) da literatura, deve-se 
lembrar de que existe uma finalidade pedagógica para incorporar as diversas leituras na 
formação do professor. Evidentemente, além da leitura verbal cujo elemento e conceitos 
ampliam a possibilidade de “ler”, necessita-se incorporar outros conceitos, cores, palavras, 
formas, que compõem o mundo da leitura. Essa síntese permite afirmar que o trabalho com a 
leitura literária na formação dos professores é de extrema importância para o desenvolvimento 
da pessoa humana, criativa, sensível e crítica.  

 
Segundo Derdyk (1994, p.13)  
 

A instrumentalização do educador requer a vivência da linguagem gráfica, 
pois constatamos lacunas em nossa formação, seja pelo sistema escolar, seja 
por impedimentos de ordem familiar, social e cultural. A vivência prática 
propicia ao educador muitas perguntas, confrontos, espelhamentos, 
delineando possibilidades expressivas, principalmente quando se têm à mão 
novos repertórios gráficos, que atualizam e preenchem esses vácuos em 
nossa formação.  

 
O trabalho com a leitura deleite na formação do professor pode possibilitar, 

sobremaneira, o aprimoramento de muitos aspectos tanto da instância social quanto da 
individual e particular. O que isto significa? Os resultados dessa pesquisa, embora 
preliminares, apontam para dois caminhos: um do autoconhecimento e o outro de uma ação 
política frente ao processo civilizatório em curso. Nesse sentido, a incorporação da literatura 
na formação completa o processo de ensino e de aprendizagem em geral, não somente porque 
complementa a razão, senão porque juntamente com os elementos racionais deve procurar a 
tão desejada formação do leitor literário. 
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Dias acredita ser importante “exercitar o jogo simbólico e as linguagens não-verbais, 
para que a própria linguagem verbal, socializada e ideologizada, possa transformar-se em 
verdadeiro instrumento de pensamento” (s/d, p.46). A interiorização do simbólico mediante 
todas as formas de linguagem amplia e estimula o pensamento. Quanto mais amplo o mundo 
“material” mais cresce as formas de pensar esse mundo, as perspectivas se abrem, e a ruptura 
do pensamento unívoco procura outras maneiras de interpretar uma mesma situação.  

Moreira (1999, p. 127) assinala que “A educação, qualquer que seja o nível em que se 
dê, se fará tão mais verdadeira quanto mais estimule o desenvolvimento desta necessidade 
radical dos seres humanos, a de sua expressividade”. Nessa envergadura, importa propiciar 
aos professores espaços de produção de discursos capazes de emancipá-los. Ora, qual discurso 
que não o literário, concebido como arte, ajuda na promoção de criações subversivas e ao 
mesmo tempo capacita as pessoas para a escolha de produções artísticas? As obras literárias, 
como objetos de arte, favorecem a compreensão e a produção do conhecimento estético, 
levando em conta a interação entre os indivíduos e o social.  

A seguir, numa unidade de conjunto, registra-se brevemente a realização da leitura 
deleite e de fruição na formação dos professores orientadores de estudo do PNAIC em Santa 
Catarina, no ano de 2013; e, na sequência, apresentam-se as “vozes” das professoras cursistas 
na busca de compreender os sentidos por elas atribuídos à leitura deleite e à literatura em 
geral no processo de formação continuada. 

 
A leitura de fruição durante o PNAIC em 2013 

 
Para que vieste  
Na minha janela 
Meter o nariz? 
Se foi por um verso 
Não sou mais poeta 
Ando tão infeliz! 
Se é para uma prosa 
Não sou Anchieta 
Nem venho de Assis. 
 
Deixa-te de histórias 
Some-te daqui! 
(A um passarinho, de Vinícius de Moraes) 

 
Entre fevereiro e dezembro de 2013, concretizaram-se cinco encontros, sendo 4 destes 

com carga horária de 24 horas e um com carga horária de 40 horas, acrescentando-se ainda 16 
horas destinadas à realização do seminário final do PNAIC. Na pauta, prevê-se sempre a 
leitura deleite para abertura dos trabalhos. Acordou-se com o grupo de professoras que, para 
este momento, um poeta seria convidado. E assim, tanto em fevereiro quanto em abril, as 
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professoras leram os poemas: “Verdade” e “Mundo grande”, do poeta Carlos Drummond de 
Andrade.  

No mês de junho, Cecília Meireles marcou o grupo. Seus poemas “Pescaria”, “Jogo de 
bola” e “A lua é do Raul” possibilitaram muita reflexão sobre a importância da linguagem 
poética para o processo de ensino e aprendizagem da leitura e escrita. Nesta terceira etapa da 
formação, como se tratava da temática ludicidade, nada mais apropriada do que a vivência 
lúdica da leitura dos poemas “Poeminha em língua de brincar”, “A língua mãe” e “Palavras”, 
de Manoel de Barros. 

Em agosto, foram lidas as seguintes obras: “Estou sempre mudando”, de Bob Gill e 
Alastan Reid; “Ode a uma estrela”, de Pablo Neruda; “A árvore generosa”, de Shel 
Silverstein; “O tempo”, de Ivo Minkovicius; “Palavras, palavrinhas e palavrões”, de Ana 
Maria Machado; e “Dezenove poemas desengonçados”, de Ricardo Azevedo. Esta última obra 
promoveu a criação e a vivência de uma sequência didática na perspectiva de Schneuwly e 
Dolz (2004). A produção final do grupo consistiu na escrita e publicização de um livro de 
poemas, intitulado “Pela janela dos olhos”, organizado pela professora formadora. A 
circulação dessa produção alcançou um público de leitores considerável, o que permitiu 
ultrapassar os muros escolares e a ganhar repercussão entre os professores no estado de Santa 
Catarina. A produção circulou pela Internet e se fez uso de vários mecanismos de 
publicização, a exemplo da socialização no seminário final do PNAIC. Esse movimento 
desencadeou outras ações de publicação de livros produzidos pelas professoras 
alfabetizadoras sob a organização das professoras orientadoras de estudo. 

Já no mês de outubro, Vinícius de Morais foi o convidado de honra. Foram lidos os 
poemas “O dia da criação”, “Poema enjoadinho”, “A rosa de Hiroxima”, “Poética”, “A casa” 
entre outros. Uma das leituras mais apreciadas pelo grupo: o poema “A um passarinho”. 
Durante as interlocuções, quando alguém trazia elementos que pudesse, de certa maneira, 
fragilizar a caminhada, uma “voz” dizia: “Deixa-te de histórias / Some-te daqui”. 
Compartilhavam-se risos e esperanças!  

Também durante esse encontro, pontuou-se sobre a necessidade de nos apropriarmos da 
cultura oral e que, entre outras obras, os livros “Bruxinha Zuzu” e “Telefone sem fio”, de Eva 
Furnari e Renato Moriconi respectivamente, poderiam auxiliar nos processos de 
retextualização. De igual modo, os livros de Jérôme Ruillier, “Aqui é a minha casa”; de Ana 
Maria Machado, “Só um minutinho”; de Ilan Brenman e Ionit Zilberman, “Até as princesas 
soltam pum”; de Marcelo Cipis, “Se um gato for...”; de Tatiana Belinky, “Dez sacizinhos”; de 
Janaina Tokitaka, “Tem um monstro no meu jardim”; e, finalmente, de Tony Bludell, 
“Cuidado com o menino”.  

Em celebração à “maioridade” alcançada, o poema “Soneto da maioridade”, de Vinícius 
de Morais, deu o tom de encerramento das atividades de 2103 e ao mesmo tempo “Alegria”, 
conduziu a todos para se aquietar na arte e com “Alegria”, do Cirque du Soleil, inaugurou-se 
um novo tempo: o tempo do pensar em comunhão e do agir eticamente junto às crianças, 
filhas e filhos da classe popular, para garantir a elas seu direito à apropriação da leitura e da 
escrita com sentido, criação e vida.  
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Finalmente, com a palavra, as professoras orientadoras de estudos. 
 

Questão 1: Qual a importância e o objetivo da leitura dos textos de fruição e deleite na 
formação PNAIC? 
 
PROFESSORA A “Penso que seu objetivo é de descontrair, informar, com certeza 

é importante.” 
PROFESSORA B “Ao escutar esses textos nos tornamos sensíveis e temos a 

capacidade de sentir diversas sensações quase que ao mesmo 
tempo, além de nos conduzirmos aos mais íntimo de nosso ser. 
Ao nos sentirmos assim nos abrimos para o conhecimento dos 
diversos textos teóricos e atividades do dia. É como se fosse 
uma “porta” que precisa ser aberta para que possamos entrar em 
um “espaço” único, de conhecimentos que vão ser construídos 
durante o dia de formação.” 

PROFESSORA C “Acredito que nos faz refletir sobre a importância do 
conhecimento, relativo aos diferentes recursos textuais que 
podem ser realizados na sala de aula, evidenciando o 
aprendizado que se tem em relação à leitura e ao prazer de 
ouvir.” 

PROFESSORA D “A leitura dos textos de fruição e deleite nas formações tem, em 
minha opinião, o objetivo de fomentar nas cursistas o prazer e o 
interesse pela literatura. É um momento de deleite, ouvir o texto 
e simplesmente sentir... se emocionar ou... se indignar... sentir, 
apenas sentir... deixando aflorar percepções, desejos, sonhos, 
enfim, um universo de sentimentos que uma boa leitura oferece 
aos leitores e/ou ouvintes atentos e sensíveis.”  

PROFESSORA E “Vejo como uma ação pedagógica de grande importância com 
objetivos diversos entre os quais destaco: informar, descontrair, 
unir, elevar a auto-estima, significar/ resignificar fatos 
ocorridos (experiências) vivenciados, ....” 

PROFESSORA F “Humaniza-me. Faz-me pensar/sentir o quanto de 
complexidade (ou a pura elegância da simplicidade) pode haver 
dentro de cada ser humano, tanto de quem ouve a leitura, 
quanto de quem escolheu a leitura, como, é claro, de quem a 
escreveu. Outro ponto é tornar-me mais... culta 
(despretensiosamente...).” 
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Questão 2: Para você, quais os sentidos desta prática para o enfrentamento cotidiano das 
adversidades e alegrias presentes no contexto educacional/escolar? 
 
PROFESSORA A “Pela experiência vivida , muitas vezes ele traz entusiasmo, 

diversão, informação, descontração, conhecimento, digo isso 
pois dependendo do texto, literatura, o poema apresentado pode 
causar irritação, descaso, desinteresse...” 

PROFESSORA B “Esses textos nos levam a refletir sobre os mais variados temas 
e a flertar com sua matéria-prima: a língua, indiferente de 
querer discutir, dialogar ou simplesmente deleitar-se. Isso os 
tornam especiais, pois não há uma preocupação em prestar 
atenção em “alguma parte do texto” para simplesmente 
responder perguntas de uma atividade qualquer, ele pode ser 
“aproveitado” por inteiro, por prazer. Assim as crianças os 
assumem como algo necessário para alimentar o imaginário, a 
fantasia, o lado “gostoso” da vida.” 

PROFESSORA C “Fazer com que nossos alunos se envolvam, reflitam, se 
deliciem com a leitura, desenvolvendo o ato de ler e ouvir com 
prazer.” 

PROFESSORA D “Tal prática oferece a oportunidade do sujeito, seja ele professor ou 
aluno, de descobrir-se e descobrir a partir da leitura, outros olhares, 
outras formas de pensar e enfrentar as situações que se colocam no 
dia a dia. Oferece ainda, a oportunidade ao leitor e/ou ouvinte de 
interagir com o outro sem a sua presença... de partilhar sentimentos, 
emoções, criatividade e desejos, sem a necessidade de falar, 
argumentar ou expor suas ideias. Aguça a curiosidade, o prazer, o 
pensamento... alimenta a alma. Aflora a percepção do eu...do outro, 
do igual... do diferente, tão importante no contexto escolar.” 

PROFESSORA E “Os textos (diversos gêneros) trazem consigo registros das mais 
diversas experiências do cotidiano. As pessoas ao entrarem em 
contato com estas experiências, seja como leitor ou ouvinte, se 
sentem confortadas, orientadas ou até mesmo ensinadas a 
desmitificar suas dores e sofrimentos, percebendo que há outras 
possibilidades, outros caminhos e que não são únicas nessa 
situação. O texto também aponta e instiga a ter um novo olhar, 
seja ele, para a natureza, os valores reais, a criança, etc. 
No ambiente escolar se reúnem os mais diversos tipos de 
experiências vivenciadas pelas crianças/adolescentes. O contato 
com a literatura é uma forma de oportunizar a esses, de modo 
prazeroso, maneiras de como se relacionar com o outro, superar 
seus limites, amenizar uma dor, descontrair, instruir, apontar 
caminhos, entre outros.” 

PROFESSORA F “Ampliar a capacidade de ver, rever, significar e resignificar 
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aquilo que está perto (o cotidiano) e também o que está longe 
(viagens com a imaginação).” 

 
Questão 3: Você lembra de algum poeta ou alguma obra literária lida durante esse processo? 
Qual (quais)? Por que (não) foi marcante? 
 
PROFESSORA A “Lembro-me de Manoel Barros, de Monteiro Lobato, Raul Seixas, 

porém, lembro-me pouco dos poemas , lembro-me apenas daquele 
das ondas, pois eles não foram significativos para mim. Achei fora 
do nosso contexto. Muitas vezes tinha que reler para entender e 
outras vezes nem lendo compreendia, rrrsss. Talvez como 
sugestão se utilizasse mais as literaturas das caixas, ou textos não 
tão densos, pois você tem um outro olhar para as literaturas pois 
você é formada nessa área nós não.” 

PROFESSORA B “Manoel de Barros, Ruth Rocha, Cecília Meirelles, Rubem 
Alves, Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, 
Adélia Prado. Com exceção da última, todos já me faziam 
viajar em seus poemas, canções e histórias, cada um com uma 
essência única com poder de transmitir pelas palavras os mais 
diversos sentimentos, encantamentos, inspirações.” 

PROFESSORA C “Lembro! Manoel de Barros, foi marcante porque depois de 
ouvir a leitura de suas obras, percebi que a leitura deleite fez 
mudar a minha postura frente aos poemas e poesias. Um 
exemplo muito evidente, foi me ver em uma biblioteca, 
procurando obras desse autor e ver que no meu dia a dia, esses 
autores faziam parte da minha leitura deleite em casa, pois 
adormeciam comigo ao lado de minha cama.” 

PROFESSORA D “São vários os poetas e obras literárias que li e ouvi: Cecília 
Meireles, Ruth Rocha, Maria Gadu, Caetano Veloso, Chico 
Buarque, Carlos Drummond de Andrade, Manoel de Barros, 
Machado de Assis, Cora Coralina, Mario Quintana, Vinícius de 
Moraes, fábulas, contos clássicos, diferentes obras de literatura 
infantil e outros tantos. Todas marcantes pelos sentidos que 
atribui acima.” 

PROFESSORA E Sim vários: Carlos Drumond de Andrade (‘Mãos Dadas’) início de 
nossa formação, e que permanece até hoje. Incentiva a caminharmos 
juntas. Cecília Meirelles (‘Pescaria’) em Laguna, Manoel de Barros, 
de mais difícil compreensão, textos densos.Vinícius de Moraes, 
leveza,... Adelia Prado: leveza, cotidiano... 

PROFESSORA F “Manoel de Barros. Eu não o conhecia. Foi marcante por duas 
coisas: a leveza em suas palavras e o encantamento da 
professora formadora em ler as mesmas...” 

Questão 4: Por que e para que foi (foram) lido(s) este(s) escritor(es)? 
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PROFESSORA A Foram lidos para tudo o que descrevi na questão 2. 
PROFESSORA B “Para nos aprofundarmos na literatura, sentirmos o choque que 

a arte causa e entender muito mais a essência do ser humano. É 
importante termos uma cumplicidade com diversos textos 
literários alicerçados no prazer que só eles podem nos 
proporcionar.” 

PROFESSORA C “Em casa pelo simples prazer de ler e na escola para possibilitar 
aos alunos o gosto pela leitura.” 

PROFESSORA D “Bom, depende... se eu falar sobre o PNAIC, os textos de 
fruição e deleite foram lidos com o objetivo que defini na 
primeira questão. Se foram lidos e ouvidos em outros 
contextos, o objetivo era o de introduzir algum tema para 
estudo ou reflexão. Faço muito isso, sempre na escolha de um 
texto para esta finalidade, coloco uma intenção que não só a de 
fruição e deleite...” 

PROFESSORA E “Penso que foi para oportunizar momentos de reflexão, 
instrução, descontração e para estimular e desenvolver este 
hábito nos orientadores de estudos, nas professoras 
alfabetizadoras e consequentemente nas crianças.”  

PROFESSORA F “Penso que para encantar, criar o "clima", começar pelo 
caminho suave (sem cartilha mesmo!)...” 

 
Questão 5: Como você se apropriou dos textos e da linguagem literária? Ilustre essa 
apropriação. 
 
PROFESSORA A ----------------- 
PROFESSORA B “Em alguns momentos apenas me impressionavam, em outros a 

linguagem não colaborava com o entendimento. Penso que os 
textos muitas vezes ofereceram um sentimento de choque, um 
embate com a língua. Essas experiências me fizeram olhar o 
mundo de uma outra maneira e me incitaram a criatividade e a 
pesquisa.” 

PROFESSORA C “A grande maioria foi apresentada na formação de orientadores 
de estudos do PNAIC... Fui apresentada ao Vinicius de Moraes, 
a Ruth Rocha, a Cecília Meireles, a Carlos Drummond de 
Andrade, a Manoel de Barros, a Adélia Brado, Antoine de 
Saint-Exupéry, Monteiro Lobato e outros.” 

PROFESSORA D “A Universidade teve um papel fundamental na minha 
formação como leitora. Tive professores que me faziam ler, 
buscar os sentidos dos textos. No começo, eu sempre lia por 
obrigação. Depois, fui descobrindo o prazer da leitura. Me 
encanto com as ideias, com as intimidades reveladas, e com a 
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criatividade impressa nos textos.”  
PROFESSORA E “Em minha família meu pai, mesmo sem muito estudo, sempre nos 

contava muitas historias (causos e lendas) e despertou em mim o 
gosto pela leitura. Em minha prática pedagógica buscava sempre 
inserir momentos de leitura, ou contação de história para as 
crianças. Com os estudos Pnaic esta prática se consolidou.” 

PROFESSORA F “Ouvindo com o coração.” 
 
Questão 6: Na sua opinião, qual o sentido da literatura na formação de professores?  
 
PROFESSORA A “A literatura deveria fazer parte da vida de todos os 

profissionais, mas da educação principalmente, porém essa não 
é uma realidade que vivemos na atualidade, inclusive me incluo 
nesse grupo.” 

PROFESSORA B “Imprescindível, pois se o professor tem contato com a 
literatura em sua formação, todo o aprendizado adquirido por 
meio das histórias, dos poemas e de tudo o que envolve 
literatura, estará presente na sua prática docente. O professor 
que já vivenciou, e vivencia, experiências literárias vai querer 
compartilhar tais experiências com seus alunos, colaborando, 
assim para formar novos leitores, desafiados a ler um livro e 
sentir prazer na leitura.” 

PROFESSORA C “Bom! Acredito que muito vem a contribuir para a formação 
pois além da leitura das obras, abrem-se um leque de 
conhecimentos, pois viajamos pelos lugares onde as obras 
foram escritas, como o nordeste, a vida de uma professora, o 
mundo da criança, e muitos, muitos outras, que alcançamos 
quando aprendemos a ouvir e a ler.” 

PROFESSORA D “Penso que um sentido fundamental. Eu aprendi a ler e a gostar 
de ler com professores que gostavam de ler. E é assim. O 
processo de apropriação do conhecimento em qualquer área 
está muito ligado à importância que lhe é atribuído. Formar 
leitores sem ser leitor é complicado. O professor pode até não 
gostar da literatura, mas deve conhecer e divulgar aos alunos 
este saber. Neste sentido, a literatura na formação de 
professores é essencial.” 

PROFESSORA E “Acredito que a literatura é de fundamental importância na 
formação do professor, seja esta inicial ou continuada, pelos 
diversos que citei acima e também porque a literatura 
oportuniza a empatia entre leitor e autor. O professor que lê 
desperta nos seus alunos o hábito da leitura. Ninguém dá o que 
não tem.” 

PROFESSORA F “Finca os pés no chão e faz a cabeça a voar. Como já falei 
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acima, a literatura traz cultura (letrada, é claro), amplia o ser e o 
capacita para ampliar o conhecimento de seus alunos. Simples 
assim.” 

 
Ao revelarem a importância e o objetivo da leitura dos textos de fruição e deleite nas 

formações como um momento para ─ “descontrair, informar, tornar sensível, sentir diversas 
sensações, conduzir ao íntimo do ser, possibilitar o prazer de ouvir o texto ou simplesmente 
sentir, se emocionar ou se indignar, sentir, apenas sentir, deixando aflorar percepções, 
desejos, sonhos, enfim, um universo de sentimentos que uma boa leitura oferece aos leitores 
e/ou ouvintes atentos e sensíveis” ─ percebe-se a estreita ligação entre a literatura, a vida e o 
processo de se fazer-ser, de aprender a se colocar no mundo com os outros. O trabalho com 
sua experiência vital, ou seja, modo de habitar o mundo e de acessar a consciência de si 
relacionando-se com os outros, torna-se o fio condutor de uma formação docente vinculada a 
um projeto de sociedade suficientemente humana e suficientemente justa.  

Ao revelar o texto literário na prática da leitura deleite como uma “porta” que abre para 
o conhecimento e que possibilita entrar em um “espaço” de conhecimentos – como um 
momento que tece o dia, as professoras evidenciam uma mudança de postura de leitura. Neste 
sentindo, tornar a leitura do texto literário num tempo de deleite, de fruição, é compreender 
que: 

 
Em meio à avalanche de mensagens e estímulos externos, a experiência 
literária brinda o leitor com as coordenadas para que ele possa nomear-se e 
ler-se nesses mundos simbólicos que outros seres humanos construíram. E 
embora ler literatura não transforme o mundo, pode fazê-lo ao menos mais 
habitável, pois o fato de nos vermos em perspectiva e de olharmos para 
dentro contribui para que se abram novas portas para a sensibilidade e para o 
entendimento de nós mesmos e dos outros. ( REYS, 2012, p. 27-28) 

 
Destaca-se também que os sentidos desta prática para o enfrentamento cotidiano das 

adversidades e alegrias presentes no contexto educacional/escolar ao propor experiência 
vivida, dependendo do texto literário e/ou o poema apresentado pode causar irritação, 
descaso, desinteresse. Não é a mesma coisa ler um texto instrucional e ler um texto literário, 
pois “para entender o poema, é preciso conectá-lo a sensações, emoções, ritmos interiores e 
zonas secretas. Se não nos permitirmos explorar essas zonas de penumbra e ambiguidade da 
linguagem, esse poema não nos dirá nada” (REYS, 2012, p. 25). 

Nas entrevistas, também foi possível perceber que a leitura dos textos dos poetas 
selecionados foi amada pelos “despropósitos” e encheu os vazios com as “peraltagens”. Vale 
recordar as palavras de Reys, que destaca enfaticamente:  

 
Um professor de leitura é, simplesmente, uma voz que conta, uma mão que 
abre portas e traça caminhos entre a alma dos textos e a alma dos leitores. E 
para fazer esse trabalho não deve esquecer que, para além de professor, é 
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também um ser humano, com zonas de luz e sombra com uma vida secreta e 
uma casa de palavras que têm sua própria história. Seu trabalho, como a 
literatura mesma, é risco e incerteza. Seu ofício privilegiado é, basicamente, 
ler. E seus textos de leitura não são apenas os livros, mas também os leitores. 
Não se trata de um ofício, mas de uma atividade de vida. Não figura em 
dicionários, nem nos textos escolares, tampouco no manual de funções, mas 
pode ser ensinado. E essa atitude será o texto que os alunos irão ler. Quando 
saírem do colégio e esquecerem datas e nomes, poderão recordar a essência 
dessas conversas de vida que se teciam entre as linhas. No fundo os livros 
são isso: conversas sobre a vida. E é urgente, sobretudo, aprender a 
conversar. (REYS, 2012, p. 28-29) 

 
As “vozes” das professoras anunciam que, na formação do PNAIC em 2013, no 

momento da leitura deleite, houve um aprendizado em relação às “conversas sobre a vida”. 
Sim, os textos selecionados e lidos com elas teciam os sentidos e as significações na vida, da 
vida, com vida! Elas compreenderam a intencionalidade pedagógica em pauta: aprender a 
fazer-se humano no caminho e caminhando, de forma coletiva, de “mãos dadas” e anunciando 
a enorme realidade, a grandeza do tempo presente, por certo, todas reunidas nutrindo 
incansáveis esperanças. 

 
Considerações finais 

 
Com este trabalho, de modo abrangente, ficou visível a necessidade de se (re)pensar 

sobre a formação do professor da educação básica e, mais especificamente, sobre o 
profissional do ensino fundamental responsável pelo processo de alfabetização das crianças de 
seis a oito anos, especialmente no tocante à sua educação literária. 

Considerando que os teóricos da área da literatura consideram a fruição sua função 
primordial, as professoras entrevistadas evidenciaram o conhecimento necessário para 
entender o objetivo e a finalidade da leitura deleite e, ao mesmo tempo, pensar no 
desenvolvimento de práticas libertárias, progressistas e humanistas. 

Dentre os sentidos atribuídos, as “falas” das professoras orientadoras de estudo 
ressaltam o caráter subversivo da linguagem literária, o que coloca os interlocutores em 
posição de diálogo e criação no seu tempo histórico. Outro aspecto a ser destacado diz 
respeito aos escritores selecionados para compor o repertório de formação literária das 
orientadoras de estudo. Conforme registro da formação realizada em 2013, houve uma 
ampliação do acervo do PNAIC, que é direcionado para as crianças do ciclo de alfabetização.  

Na entrevista, ficou claro que as orientadoras de estudo se apropriaram dos textos 
literários na sua dimensão estética e poética. Elas também corroboram a importância da 
formação inicial e continuada realizada nas e pelas universidades, bem como ratificam o 
entorno como esse “grande outro” enriquecedor que amplia suas experiências com livros, 
espaços literários e diálogos. Com essa ampliação do repertório linguístico-cultural, 
manifesta-se nas práticas em sala de aula outra qualidade de ensino e de relação humana. 
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As professoras entrevistadas também concordam que é de capital importância a 
literatura na formação dos profissionais da educação, especialmente daqueles que ensinaram 
as crianças a lerem e a escreverem. Ao mesmo tempo, em uma das falas (professora A), é 
possível perceber a necessidade da continuação do trabalho com os textos literários iniciados 
ou retomados na formação do PNAIC em Santa Catarina no ano de 2013.  

Importa ainda dizer que, nesta pesquisa, trata-se de um recorte sobre a leitura deleite no 
PNAIC. Sem dúvida, outras investigações precisam ser iniciadas e, certamente, algumas 
questões mais aprofundadas em relação à literatura e os textos considerados não literários, 
especialmente aqueles notadamente de autoajuda ou para “sensibilização do grupo”. Sabe-se 
que, em geral, recorre-se a literatura ou a textos ditos literários com propósitos puramente 
didáticos e/ou moralizantes, que vislumbravam uma criança ou um adulto ideal, artificial e 
uniforme.  

Certamente, para os filhos e filhas da classe popular, o contexto e o ambiente escolar 
são pensados para a formação de valores indispensáveis: obediência, trabalho, fugacidade e 
economia. É preciso, pois, aprofundar ainda mais as questões relativas a esse “modelo” que 
visa à manutenção da organização social vigente. Justifica-se tal investigação, sobretudo, pela 
recorrência de textos dessa natureza na maioria dos planejamentos das professoras 
orientadoras de estudo. 

Outro aspecto merecedor de estudos específicos diz respeito ao tempo para a literatura 
na sua função do ler por prazer, “de ler por ler”? Por conta desse aspecto, caberia muito bem 
um estudo sobre os diálogos e as mediações necessárias durante o processo de leitura para 
ajudar na produção das significações e sentidos partilhados, assim como o uso das pausas, dos 
gestos, da musicalidade e entonação, entre outros elementos. 

Finalmente, é preciso entender que ao cuidar da formação literária do professor, cuida-
se da geração presente-futura em cada criança que se torna um leitor. E mais além, um leitor 
que, ao se humanizar, qualifica o seu agir no mundo. 
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A LEITURA NOS PARÂMETROS DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA A 
EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

Joane Veloso Pina Cavalcanti1 
 
Os Parâmetros Curriculares de Língua Portuguesa para a Educação Básica do Estado 

de Pernambuco constituem-se como um caderno específico para um componente curricular 
(Língua Portuguesa) de uma proposta de ensino para todo o estado pernambucano. 

Pensado e construído em reuniões com docentes das esferas municipal, estadual e 
universitária, o documento divide-se em duas partes: a primeira discute um pouco sobre 
significados e conceitos de currículo e a segunda apresenta as expectativas e breves propostas 
de ensino e aprendizagem de língua portuguesa para o ensino fundamental e o ensino médio.  

Afirmando a perspectiva interacionista de Geraldi (1997) que propõe três eixos para o 
ensino de Língua Portuguesa (leitura, produção textual – oral e escrita e análise linguística), 
os Parâmetros dividem-se em seis eixos norteadores: Apropriação do Sistema Alfabético, 
Análise Linguística, Oralidade, Leitura, Escrita e Estéticas literárias e seus contextos sócio-
históricos (exclusivo para o Ensino Médio). 

 
Sobre as concepções de língua e leitura presentes nos Parâmetros Curriculares de LP 

 
Ao analisar os Parâmetros Curriculares de LP, percebemos que o documento 

contempla a língua como sendo uma forma de interação humana, procurando “focalizar a 
linguagem a partir do processo interlocutivo” (GERALDI, 2003, p. 5). É o que podemos 
concluir quando, na página 13, o seguinte trecho declara:  

 
Este documento preliminar [...] traz uma proposta de trabalho escolar com a 
Língua Portuguesa baseada em uma concepção de linguagem como 
interação. Com base nela, acreditamos que o aprendizado da língua vai 
muito além do domínio de estruturas gramaticais e textuais. Ele envolve o 
desenvolvimento das expectativas de aprendizagem de leitura, escrita, fala e 
audição, além da capacidade de analisar a língua. Ademais, por sua natureza 
social, o aprendizado da língua envolve o saber reagir no mundo, via 
linguagem.  

 
Com relação à concepção de leitura, percebemos que o documento afirma ser esse o 

eixo central da proposta de ensino de língua portuguesa, argumentando que os estudos sobre 
linguagem na escola devem apontar para ensinar a ler e escrever, ouvir e falar. Dessa forma, 
os conhecimentos linguísticos farão sentido, segundo os Parâmetros, a partir do momento em 
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que tornem os estudantes leitores, ouvintes, falantes e escritores cada vez mais competentes. 
Assim sendo, os Parâmetros, na página 24, dizem que 

 
a) a leitura é uma construção subjetiva de sujeitos leitores que atuam sobre 
o texto; [...] 
b) o texto não porta um sentido, ou seja, o “significado” não está no texto; 
[...] 
c) além de atividade sócio-cognitiva, a leitura é também empreendimento 
interativo mediado pelo texto [...] 

 
Ao afirmar, claramente, que a leitura é uma atividade sociocognitiva de construção 

subjetiva de sentido, o documento reforça, “na atividade de leitura, o papel do leitor 
enquanto construtor de sentido, utilizando-se, para tanto, de estratégias, tais como seleção, 
antecipação, inferência e verificação” (KOCH E ELIAS, 2006, p. 13).  

 
E as concepções de currículo nos Parâmetros ? 
 
Inicialmente, o documento aborda o significado de currículo, abrindo a discussão com o 

seguinte trecho:  
 

O termo currículo é sujeito a múltiplas conceituações. No contexto do 
projeto Parâmetros da Educação Básica do Estado de Pernambuco, o 
currículo é entendido como um conjunto de conhecimentos, competências e 
habilidades, traduzidos em expectativas de aprendizagem, que são 
desenvolvidos no âmbito da escola, tornando-a um espaço de produção de 
educação de qualidade. (PERNAMBUCO, 2012, p. 9) 

  
Esse trecho é importante, pois nele algumas questões ficam evidentes. A primeira delas 

é o reconhecimento de que para o termo currículo várias concepções são construídas, desde a 
visão do currículo como “conhecimento tratado pedagógica e didaticamente pela escola e que 
deve ser aprendido e aplicado pelo aluno” (MOREIRA, 2003, p. 12), até a noção de currículo 
como “conjunto de experiências a serem vividas pelo estudante sob orientação da escola” 
(idem, ibdem, p.12).  

Seguindo na leitura do documento, observamos a afirmação do que fundamenta tal proposta 
curricular: uma proposta vinculada a uma posição dita inovadora, mas que não pode deixar de 

 
pressionar por uma educação em sintonia com o mercado de trabalho, 
adequada às novas exigências que determinam um novo perfil de trabalhador 
(sem o qual o ser humano não poderia sobreviver), mas tem de enfatizar 
simultaneamente a formação de um sujeito social sensível, crítico, ético e 
empenhado no exercício de sua cidadania para modificar a sociedade para 
melhor. O projeto Parâmetros da Educação Básica do Estado de Pernambuco 
tem essa perspectiva. (PERNAMBUCO, 2012, p. 9) 
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Diante dessa afirmação, nos permitimos lançar as seguintes questões: qual o perfil de 
trabalhador e que mercado de trabalho são esses a que o documento se refere? Que tipo de sintonia 
se pode estabelecer entre a educação e um mercado de trabalho: uma que reafirme as posições de 
desigualdade e injustiça social, ou uma que ressignifique as relações de poder existentes nos mais 
variados contextos sociais? Tais questionamentos se fundam necessários, visto que 

 
a educação para o futuro expressa-se na defesa de um tipo de ensino 
condizente com as exigências da formação do homem contemporâneo. Ela, 
porém, não se identifica com a visão de educação para a contemporaneidade, 
de cunho pragmático e utilitarista, que se volta unicamente para as questões 
imediatas. Pretende, portanto, superar a concepção que traz subjacente a 
ideia de que o futuro é o presente a ser perpetuado. Daí ser necessário 
compreender com profundidade o significado histórico da época atual, suas 
múltiplas determinações e as possíveis tendências de seu desenvolvimento. 
(SAVIANI, 2010, p. 65.) 

  
Como ensinar leitura segundo os Parâmetros Curriculares de LP 

 
De acordo com o documento, um ensino de leitura deve se pautar em práticas de 

formação de leitores, a partir do exercício cotidiano de: investigação do contexto de produção 
do texto; de levantamento, confirmação e descarte de hipóteses; de retomada a partes do texto 
e de inferência dos significados possíveis. 

Para os Parâmetros Curriculares de LP, a metodologia ideal para o ensino de leitura, 
através da qual se organizarão as expectativas de aprendizagem, refere-se a “uma tipologia de 
textos, critério que auxilia o reconhecimento e a consideração das especificidades estruturais e 
linguísticas dos gêneros textuais” (PERNAMBUCO, 2012, p.25).  

É interessante observamos que, para o documento, a teoria das tipologias textuais é o 
ancoramento das atividades de leitura e, mesmo sabendo que os gêneros possuem sequências (ou 
tipologias de texto), e que estas constituem as diversas formas de manifestações linguísticas 
discursivas, não percebemos uma discussão teórica sobre a relação entre gêneros e 
tipologias/sequências discursivas, nem tampouco sobre a tão importante heterogeneidade tipológica. 
Talvez isso se dê pelo fato de o ensino dos gêneros não serem, portanto, para o documento, a 
culminância metodológica ou o objetivo do ensino de linguagem ou, ainda, uma expectativa de 
aprendizagem. A culminância do ensino, bem como seu objetivo e sua expectativa de 
aprendizagem, talvez estejam pautadas, para os Parâmetros, no aprendizado das tipologias textuais. 

 
Considerações finais 

 
Diante da análise dos Parâmetros Curriculares de Língua Portuguesa para a Educação 

Básica concluímos que as perspectivas teóricas, em relação aos debates sobre língua e leitura, 
aproximam-se das discussões teóricas interacionistas e pós-críticas. Principalmente quando tal 
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documento evidencia que a língua é uma forma de interação humana e a leitura, uma 
construção subjetiva e sociointerativa de sentidos vários. 

Contudo, observa-se que, no momento em que o documento apresenta suas posturas 
metodológicas para o ensino da leitura, algumas abordagens teóricas se confundem e se 
contradizem. Isso nos faz perceber que, mesmo havendo um consenso teórico e conceitual do 
que é linguagem e leitura, no momento em que esses conceitos e teorias fundem-se com 
propostas metodológicas de ensino, ainda ocorrem contradições e ambiguidades. 

Com relação à visão de currículo explicitamente apresentada pelos Parâmetros, 
percebemos que esta tenta distanciar-se de uma perspectiva na qual pensar o documento é 
sinônimo apenas de organização de conteúdos e procura aproximar-se da noção de currículo 
enquanto dispositivo cultural. Contudo, podemos perceber que há ainda resquícios da noção 
de currículo para formação para um mercado de trabalho. A questão que levantamos é: a que 
mundo do trabalho e a que sociedade o documento se refere? Educar jovens para ocuparem 
papéis e funções sociais de opressores ou oprimidos é educar para um mercado de trabalho 
que signifique ainda mais as relações de poder e desigualdade tão combatidas por uma 
educação humanizadora, transformadora e reflexiva. 
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A PELEJA DE JOÃO GRILO CONTRA O ENCOURADO OU A INFLUÊNCIA 
VICENTINA NA OBRA SUASSUNIANA 

João Evangelista do Nascimento Neto1 
 
A Idade Média foi responsável pelo fortalecimento do teatro, obscurecido desde o fim 

da tradição greco-latina. Tal representação vinculava-se aos ritos da fé cristã, como os 
Mistérios, os Milagres e as Moralidades, ou ao teatro profano, como as Farsas e as Soties. 

Passando por um período de transição entre Idade Média e Renascimento; e 
sensivelmente influenciado pelas dramatizações medievais, Gil Vicente renomeia a 
Moralidade, chamando-a de Auto e faz brotar em Portugal uma consistente produção teatral 
com a utilização de temas referentes à sociedade portuguesa e com a presença de personagens 
característicos dessa sociedade. 

O auto é uma obra de cunho religioso ou profano, possuidor de um caráter simples e 
direto. Sua constituição é educativa, instrutiva, visto que “o homem é um animal que busca o 
sentido em tudo – esta é sua sina”, conforme assevera DaMatta (1986, p. 89). 

É no medievo que se estabelecem as figuras iconoclastas do cristianismo como ainda se 
crê e venera na contemporaneidade. Alusões ao Juízo Final, ao Inferno e a própria criação do 
Purgatório são recorrentes nas homilias nas catedrais do medievo e nos templos da atualidade: 

 
Ao longo do período de crescimento medieval, os teólogos haviam 
domesticado a Morte. No século XIV, o medo volta a se instaurar. A Morte é 
o abismo negro, a quase certeza da danação eterna. [...]. O leito de morte é o 
palco de uma ancestral disputa: de um lado o anjo da guarda, o defensor da 
alma ‘inevitavelmente’ pecadora, resiste ao assalto de legiões de demônios, 
que ameaçam com suas garras a alma do moribundo (NOGUEIRA, 2002, p. 
88). 

 
O teatro vicentino, mesmo moralizante, buscou refúgio no cômico, no riso enquanto 

elemento que faz caírem as máscaras dos pecados humanos e, por conseguinte, das mazelas 
que assolavam a sociedade. Com gracejos, o autor criticou, apontou falhas e propôs uma 
saída, religiosa, a fim de que o homem fosse restituído dos males que abraçara:  

 
Os caracteres cômicos tornam-se passíveis de riso, quando reside neles algo 
de anti-social, de rigidez e de automatismo mecânicos. O riso que provocam 
tem uma função corretiva. O comediógrafo, ciente que é de que as pessoas 
também podem ser risíveis, elege sempre personagens típicas, porque o tipo-
cômico possui características encontráveis em outros (ALVES, 2002, p. 73). 
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A “trilogia” da Barca, de Gil Vicente, é exemplo inconteste de justificação pela fé e 
salvação deferida através da fidelidade religiosa ao cristianismo. No Auto da Barca do 
Inferno, as personagens chegam a um lugar de passagem, quando a eternidade do homem é 
decidida pelos seus atos em vida, demonstração de sua devoção. O teatrólogo português 
apresenta a sociedade da sua época, desvelando a hipocrisia existente por trás das aparentes 
relações cordiais entre as pessoas:  

 
Corregedor: Confessaste-vos, doutor? 
Procurador: Bacharel som... Dou-me ò Demo! / Não cuidei que era extremo, 
/ Nem de morte minha dor. / E vós, senhor Corregedor? 
Corregedor: Eu mui bem me confessei, / Mais tudo quanto roubei / Encobri 
ao confessor... / Porque, se o nom tornais, / Nom vos querem absolver, / E é 
muito mão de volver / Depois que o apanhais. 
Diabo: Pois porque nom embarcais? 
Procurador: Quia speramus in Deo. 
Diabo: Imbarquimini in barco meo... / Pêra que esperatis mais? (ABI, 1965, 
p. 63). 

 
O Diabo, ironicamente, responde em latim a uma fala do Procurador. Há uma 

preocupação de Gil Vicente em apresentar uma linguagem típica de cada personagem, de 
acordo com a posição exercida na sociedade, o que também demonstrava seu grau de 
instrução. Por outro lado, a resignação e sofrimento, sobretudo na defesa da fé cristã, são 
condições sine qua non que sua obra aponta para a obtenção do paraíso.  

As personagens da Barca do Purgatório são populares, ou seja, pertencem a uma classe 
social destituída de nobreza e esse espaço é descrito como um lugar de tormento e angústia, 
mas necessário para expurgar os pecados. Um espaço onde há fogo para purificar os erros 
humanos e prepararem-nos para a entrada no barco do Anjo. Destarte, são julgados indignos 
de fazerem a travessia para os céus o Lavrador, por sua vilania em tentar enganar a Deus com 
a entrega fraudulenta do dízimo; Marta Gil, enganadora das medidas dos produtos que vendia; 
o Pastor, um sedutor que intentou forçar mulheres ao deleite sexual; a Moça, glutona e 
intrigante. 

A personagem Menino é o único que alcança a graça de adentrar ao batel celestial, visto 
não possuir pecado para ser condenado ao Inferno ou mesmo ficar no expiatório.  

A temática do julgamento dos atos humanos ainda está presente no Auto da Barca da 
Glória, cujas personagens são pertencentes à classe nobre e eclesiástica. Nesse auto, Gil 
Vicente apresenta a prestação de contas da aristocracia. Agora, na condição pós-morte, iguais 
aos demais seres humanos, sem a influência econômica ou de cargos político e pontifical, 
passarão pela avaliação de seus atos: 

 
Morte: Qué me quieres? 
Diabo: Que me digas porqué eres / Tanto de los pobrecitos? / Bajos hombres 
y mugeres, / Destos matas cuantos quieres, / Y tardan grandes y ricos. [...] 
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Morte: Tienen mas guaridas esos, / Que lagartos de arenal. 
Diabo: De carne son y de huesos, / Vengan, vengan, que son nuesos, / 
Nuestro derecho real.  
Morte: Ya lo hiciera, / Se deuda paga me fuera; / Mas el tiempo de la Dios, / 
Y preces lê dan espera: / Pero deuda es verdadera, / Y los porné ante vos 
(ABG, 1965, p. 281-282). 

 
Embora as rubricas encontrem-se em português, O Auto da Barca da Glória é escrito 

em espanhol e em latim, o que ratifica o estado de nobreza das personagens. Nesse Auto, há a 
afirmação inconteste de que a humanidade não pode, por si só, salvar-se, mas é carente da 
vontade divina, da benevolência dos santos, da misericórdia da mediadora Maria.  

Mesmo privilegiando os poderosos, torna-se claro, na ‘trilogia’ da barca de Gil Vicente, 
que todos têm que se apresentar diante do tribunal celeste para o julgamento final e responder 
diante dele por tudo que realizaram ou deixaram de fazê-lo durante seu percurso terreno.  

No texto suassuniano, as marcas da religiosidade medieval estão impingidas ao longo de 
seu discurso. O teatro do medievo, com seu teor moralizante, contribuíram para que o autor 
paraibano centralizasse a peça Auto da Compadecida numa tentativa de conserto da sociedade 
sertaneja, microcosmo do Brasil. Segundo Vassalo (1993), no texto de Ariano Suassuna, 

 
A medievalidade imprime a marca mais específica ao seu teatro, recortando 
transversalmente os temas, os textos e os modelos formais. Ela decorre de 
imediato de suas fontes populares, que retiveram o modelo medieval e o 
transmitem por via indireta; e, mediatamente, das fontes cultas católicas de 
seu teatro. (p. 29). 

 
Dessa forma, evidencia-se no Auto da Compadecida uma marcante presença da religião 

cristã e mais precisamente a católica apostólica romana, quando a moral religiosa vem como 
lição ao final da obra. Por meio do riso, como Gil Vicente, mas de forma mais livre, e com 
uma crítica mais contundente, Suassuna conclama, através do Palhaço, o espectador a rever 
sua conduta diante do exposto na peça: 

 
PALHAÇO: [...] Espero que todos os presentes aproveitem os ensinamentos 
desta peça e reformem suas vidas, se bem que eu tenho certeza de que todos 
os que estão aqui são uns verdadeiros santos, praticantes da virtude, do amor 
a Deus e ao próximo, sem maldade, sem mesquinhez, incapazes de julgar e 
de falar mal dos outros, generosos, sem avareza, ótimos patrões, excelentes 
empregados, sóbrios, castos e pacientes (AC, 2004, p. 127). 

 
Ao dizer que não há, no espaço do teatro, pessoa alguma que possua os vícios 

mundanos que condena, o Palhaço reafirma a certeza de que todos ali são pecadores e 
precisam aplicar os ensinamentos da peça em suas vidas.  

O Purgatório, na obra suassuniana, também se faz presente como uma opção para os 
mortos após o julgamento. Mesmo havendo contrição de seus atos, esses não são esquecidos. 
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Só os puros podem adentrar nos lugares celestiais. Dessa forma, o Padeiro e sua esposa, o 
Bispo, o Sacristão e o Padre são enviados para expiarem seus erros por sugestão de Grilo. 

Mas João Grilo não deseja o mesmo destino que seus companheiros de infortúnio, Há o 
imenso desejo de contrapor-se ao Encourado, o algoz da humanidade. O fato de causar 
desgosto ao Diabo faz com que Grilo ofereça outra solução como alternativa a sua estada no 
Purgatório: retornar a terra, obtendo nova oportunidade para rever sua conduta.  

Ariano Suassuna utiliza-se da alegoria do Juízo Final e consegue unir a ideologia 
católica com a crítica social, através do folclore nordestino, usando as antíteses como morte 
versus vida, bem versus mal, trevas versus luz. Aliás, recurso bem característico dos autos de 
Gil Vicente. Os dois autores, em tempos distintos, souberam apresentar as moléstias da 
sociedade, e ensiná-la, antes de qualquer coisa, a rir de si mesma.  
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O TRANSITAR PELAS MARGENS DA CONTÍSTICA CONTEMPORÂNEA 
DA BAHIA: O PROSEAR DE ALEILTON FONSECA SOBRE A MORTE EM 

O DESTERRO DOS MORTOS 

João Evangelista do Nascimento Neto1 
 

Chegança  
 
“Em nome de Deus, amém”. Essa era a expressão costumeira ao se iniciar um 

testamento no Brasil do século XIX e deixar registrados os desígnios, mesmo após a morte. 
Segundo Reis, ao falar sobre os ritos da morte, “Como é comum nas sociedades tradicionais, 
não havia separação radical, como hoje temos, entre a vida e a morte, entre o sagrado e o 
profano, entre a cidade dos vivos e a dos mortos.” (1991, p. 74). Nas intituladas sociedades 
tradicionais, a morte possuía um caráter coletivo, diferentemente das sociedades 
contemporâneas, quando é caracterizada pela individualidade. 

Neste artigo, discute-se como o texto aleiltiano encara a morte, opondo-a ao conceito de 
esquecimento. Pela caneta do autor, veem-se delineados os traçados das mortes de 
personagens, seguidas de sentimentos como saudade, culpa, amor. Aqui, convocam-se os 
estudos teóricos de Bauman (2008), Durand (2011), Mendes (2008), Montaigne (2010), Reis 
(1991), para embasar as discussões que emergem do texto de Fonseca. 

 
Dois dedos de prosa sobre o texto de Aleilton Fonseca 

 
Lançado em 2001, os contos de Desterro dos mortos  
 

são relatos de vivências poderosamente nossas e ao mesmo tempo 
universais, porque falam dos mistérios da vida e da morte, e é isso que eleva 
a nossa alma e nos faz pensar na necessidade de intercambiar experiências e 
ouvir conselhos (SANTOS, 2001, p. 114). 

 
Nos textos aleiltianos, vida e morte encontram-se intimamente imbricados, fazem parte 

do ser humano, embora este, ao longo do tempo, tenha tentado livrar-se dela e de seus efeitos. 
Vêm da Idade Média muitos cultos à morte e atitudes diante dela que a sociedade ainda adota 
na contemporaneidade.  

É de Montagine que a morte recebe um tratamento filosófico do início da Idade 
Moderna. Em Ensaios, o autor escreve ‘Que filosofar é aprender a morrer’. Aproxima, dessa 
forma, a morte do ato do discurso. A extinção da vida é, para ele, uma instância dialógica, 
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portanto, é papel da filosofia preparar o homem para dominar o medo que possui da morte, já 
que esta é inevitável.  

Montaigne defende que se discuta a morte a fim de tirar sua aura instransponível. 
Debatê-la é agir com honra, exatamente como age a senhora do interior. Ao receber um 
viajante em busca de água fresca, percebe a oportunidade de, francamente, falar sobre a 
morte. Das suas três perdas, duas foram por morte física, a de seu esposo e de seu amigo, o 
senhor Guimarães. A outra perda, do filho, também o é, já que toda morte é uma ausência 
presente.  

A mulher vivera a escutar os ‘causos’ do marido e a admirar a sapiência do amigo. 
Agora é a vez de ser a repassadora dos ensinamentos populares, as experiências obtidas no 
encontro entre a mulher do interior e o homem da cidade grande. É ela quem não deixa a 
memória do cônjuge e do velho amigo sucumbirem: 

  
Nhô Guimarães e Manu, em suas tamanhas prosas, os dois se combinavam. 
Pois escute: Manu lhe disse uma história, depois Nhô Guimarães contou a 
mesma, com palavras outras, umas muito difíceis da gente saber, porém 
bonitas (FONSECA, p. 14). 

 
Guimarães, o doutor da metrópole, vinha periodicamente visitar os amigos da zona 

rural, aprender os remédios caseiros, as beberagens da gente simples, ouvir as histórias 
caipiras. O Rosa era aquele que reescrevia tais enredos para outro público, visibilizando um 
Brasil interiorano para um público citadino, acadêmico. A união de dois Brasis na pena 
rosiana é a forma que este escritor encontrou para imortalizar um povo e seus costumes. Manu 
não morrera, fora perenizado nas linhas do escritor mineiro. Rosa não perecera com sua 
extinção física, tornou-se maior que o próprio corpo.  

A morte do conto ‘Nhô Guimarães’ representa o triunfo da memória sobre o 
esquecimento, da perpetuidade da palavra sobre a lápide do ostracismo.  

Para Bauman, 
 

“Medo” é o nome que damos a nossa incerteza: nossa ignorância da ameaça 
e do que deve ser feito – do que pode e do que não pode – para fazê-la parar 
ou enfrentá-la, se cessá-la estiver além do nosso alcance (2008, p. 8, grifos 
do autor). 

 
Quanto mais incerto, mais obscuro e incompreensível, o medo adquire um teor 

assustador, medonho. É certo que todos os seres vivos experimentam a sensação do medo, 
mas o homem é o único animal que, conforme Bauman, conhece o medo secundário, o medo 
social, causado pela sensação de vulnerabilidade gerada pela violência, pela insegurança.  

Em O desterro dos mortos, conto que dá nome ao livro de Fonseca, a discussão central 
sintetiza a relação desse homem contemporâneo com a morte e com seus mortos. O autor, ao 
questionar, o esquecimento da morte, a pouca relevância dada a ela, expõe a incapacidade 
humana de encarar sua extinção.  
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No conto, privilegia-se a dignidade da morte, pretendida pelo filho ao pai, mas negada 
pela conjuntura social. Desse modo, o narrador-personagem, o filho-neto, está num entre-
lugar entre a sociedade tradicional e a contemporânea. Viveu sua infância num espaço em que 
a morte servia como experiência para a vida, em que o contato com o morto era sinônimo de 
aprendizado e continuação da descendência. Mas agora, adulto, depara-se com um ambiente 
em que não só a morte é esquecida, amenizada, mas tudo aquilo que pode estar ligado a ela 
também, nesse caso, a velhice e a doença, estágios naturais que antecedem o fim. 

Desterro significa sair da terra, é solidão, deserto. O morto perdeu seu lugar, não há 
integração entre vivos e mortos. Os cadáveres são escondidos, maquiados, descartados. O 
homem, enclausurado em sepulcros vivos, a sociedade capitalista, mata o ser antes de sua 
morte física, esquecendo-o em hospitais, enclausurando-o em locais afastados da família, 
como o filho de O desterro dos mortos, ao referir-se à morte do pai: 

 
Eu o havia perdido antes mesmo de sua morte. Isto era o doloroso: não poder 
confortá-lo e amparar-me em seus últimos hálitos. Mas como pôde meu pai 
morrer assim, longe de nossos olhos e palavras, atrelado ao mundo por 
tentáculos de monitores? Era um jeito completamente contrário aos nossos 
sentimentos (FONSECA, 2001, p. 91). 

 
A solidão do enfermo é, ao mesmo tempo, a solidão de quem morre afastado dos seus, o 

mesmo sentimento de isolamento experimentado pelo filho. A morte fria e solitária em 
hospitais é a frieza da rigidez dos cadáveres nos corações humanos, significa a perda do 
significado da morte, o fim da passagem do legado da experiência. A morte transformou-se 
num imenso vazio. 

A perda do pai desencadeia no personagem a lembrança do avô. Sua relação tão mais 
próxima do que com o progenitor, o que lembra os laços consanguíneos, os elos de 
ancestralidade. O avô é o segundo pai, o pai ancestral, por isso mais próximo do neto, daí a 
afetividade mais forte. O avô, sim, tivera a dignidade da morte. Vivendo no espaço 
interiorano em que as tradições são cultivadas, o neto aprendeu a conviver com a morte como 
elemento natural da vida, aprendizagem estabelecida pelo velório do avô. 

A morte é vista, no conto, enquanto espaço de lembranças. Diante da impotência da 
extinção, resta ao ser humano aprender com esta. Aprendizado que os filhos do personagem 
não terão, por terem sido poupados do velório do avô. Preservar a criança da morte é reservá-
la de viver. É negar-lhe o fato de que lições de morte constituem-se em lições de vida.  

Impossível é, ao homem, fugir da morte. Cumprir seus preceitos torna-se inevitável para 
finaliza um ciclo, iniciar outro. Fracassado o experimento de afastar os netos da morte do avô, 
resta ao personagem-narrador completar a missão que seu pai não pudera cumprir, a 
transmissão do legado da família aos filhos-netos, certamente através de sua própria morte. 
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Finando a prosa 
 
No texto aleiltiano, a catarse faz-se presente com toda a sua força. O leitor “goza da 

própria compaixão, ele deseja assistir à realização de um ato terrível.” (MENDES, 2008, p. 2, 
grifo do autor). É o processo contínuo que se configura numa cerimônia de passagem de 
estupidez ao conhecimento, gerando a reintegração do homem consigo mesmo e com a 
sociedade. 

Em O desterro dos mortos, os homens são desterrados do ostracismo, removidos dos 
túmulos da ignorância, guiados para fora das tumbas do esquecimento, trazidos de volta à 
vida. Nesse ínterim, Fonseca atribui à morte seu lugar, parte indissociável da vida. Para 
morrer basta estar vivo, logo, morrer é experimentar a última gota de vida terrena. Ao mesmo 
tempo, cada personagem da obra aleiltiana, ao perecer, é transportado de um corpo físico 
individual para ser multiplicado em vários corações.  

Eis aí o resultado final da conversa de Aleilton Fonseca. Como um contador de 
‘causos’, chama seus compadres, os leitores, para repassar diversas experiências sobre a 
morte, sobre a vida. Dever cumprido, saber perpetuado, prosa encerrada.  
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TEATRO DE BONECOS COM CONTOS DE FADAS: DUAS EXPERIÊNCIAS 
EM SALA DE AULA 

Joel Rosa de Almeida1 
 
Os contos de fadas (do lat. Fatum: destino, fatalidade, oráculo) (COELHO, 1998, 

pág.31) são um dos gêneros mais consolidados na literatura infantil. Recuperam elementos 
linguísticos dos povos e destacam sociedades e culturas. Dos marcos iniciais, temos Charles 
Perrault, na França, quando escreveu os Contos da Cachorinha (1697) e os irmãos Grimm, na 
Alemanhã, quando escreveram os Contos de Grimm (1782/1787). Enraízam-se, portanto, no 
oral e antropológico dos atos de contar e narrar e configuram-se como atos essenciais da 
natureza humana e nasceram bem antes dessas representações2. As personagens são típicas, 
porém tanto em Ana Maria Machado quanto em Marina Colasanti, o tradicional perde espaço 
ao moderno e há a instabilidade e a densidade dos seres. O tempo mítico, medievo e 
indeterminado alia-se ao espaço da paisagem simples do campo e sua natureza. Há a 
exemplaridade, o maniqueísmo e o final feliz, assim como a moralidade, a intenção 
pedagógica e os componentes morais dos povos a que as obras veiculam. O elemento 
fundamental é o encantamento e a magia, instaurados por fadas ou não, é o teor fantástico por 
excelência construído no gênero. Neles conta-se um história simples, um “fragmento da vida” 
de “situações breves”(COELHO, 2000, p. 71).  

O uso do humor expressivo subverte os contos de fadas com comicidade em “Uma 
história meio ao contrário”(MACHADO, 2010), já, em “A moção tecelã” (COLASANTI, 
1999, pag. 9-14), ocorre o estilo neorromântico melancólico, que dá uma forma alinhada, fiel 
e “bem comportada” ao conto de fadas da autora. Enquanto Machado distancia-se do conto de 
fadas típico e moderniza-o sobremaneira tanto na forma como no conteúdo, Colasanti se 
apropria do gênero com total maestria e moderniza-o mais no conteúdo. Ambas são mestras 
da escrita contística infantil. 

Em “A moça tecelã”, a história estabelece-se pela dualidade dos gêneros feminino e 
masculino e pela função3 do casamento. A mulher casadoira é a donzela, que tece incessante 
já às madrugadas e no início da manhã. A problemática da protagonista tecelã será modulada 
para a opressão vivida por esta no casamento. O jogo cromático de fenômenos da natureza e 
algumas peripécias ocorrem com o sol forte, que prenuncia um símbolo masculino a 
contrastar e provocar a queda de pétalas. A natureza brava é abrandada pelos fios dourados 
trabalhados pela tecelã, que possui o dom de “acalmar a natureza” (1999, pág.10). A tecelã 
não é a típica mulher submissa à espera do marido, pois, até o final do conto, de modo 
                                                           
1 Mestre em Letras pela USP - Universidade de São Paulo, São Paulo, autor de A experimentação do grotesco em 
Clarice Lispector (2005), pela Edusp e Nankin, jrosa_author@hotmail.com.  
2 Segundo Coelho (1998), antes temos Mahabarata, dos séculos IV a.C. e IV d.C., Calila e Dimna, entre os 
séculos VI e XIII, e As mil e uma noites, dos fins do século XV. 
3 Por função, temos: “compreende-se o procedimento de um personagem, definido do ponto de vista de sua 
importância para o desenrolar da ação” (PROPP, 1984, pág. 26). 
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paródico, dessacraliza-se essa visão da Penélope tradicional a tecer e destecer os fios à espera 
do seu Ulisses, protagonista de Homero. Já no início, temos uma tensão, a tecelã tenta 
equilibrar os gêneros, pois a natureza é homóloga ao seu trabalho de tecer: plena e essencial, 
harmônica e sublime.  

O dia é desenhado por linhas claras em contraste com a queda das pétalas, e a tecelã, 
numa homologia narrativa, também tece com fios cinzentos e sombrios a natureza. O fio de 
prata, contudo, aparece no seu tear em “em pontos longos” porque do cinza ao prata, a mulher 
reequilibra seu ambiente e recebe o cumprimento da chuva. A figura central é a tecelã que 
sobrepõe a mulher e o feminino. A cor branca, a simbolizar o vigoroso elemento feminino, 
expõe-se no leite, o alimento vital.  

A inserção do homem perfaz o início da intriga e não a solução, pois ele não entra na 
vida da tecelã de modo harmonioso, mas “mete a mão na maçaneta” (COLASANTI, 1999, 
p.12), o homem não chega para compor-se à mulher, harmonizar-se, mas invade o espaço 
feminino com patriarcalismo. A marca dessa violência é análoga à sexual, em planos sutis e 
delicados, pois trata-se de um texto infantil. Porém se questiona a visão dessa suposta 
“felicidade” da união e violação dos corpos.Para que essa tecelã possa continuar ao lado do 
seu homem, esta deverá tecer e oferecer os objetos do palácio, incessantemente, ao bel-prazer 
dele. O embate de forças é a luta entre os mundos natural e artificial, entre a natureza e a 
matéria e à mulher cabe recorrer aos elementos da mãe natureza e reenergizá-la com seus fios 
vitais. O homem, com seu patriarcado ganancioso, procura obter mais e mais objetos ao seu 
“palácio”; a mulher, com sua beleza e ofício inteligente, recompõe-na, reconstrói-a. 

O conto “Uma história meio ao contrário” rompe com conto de fadas tradicional, 
porque no início o narrador questiona a felicidade sem fim: “Viver feliz para sempre não é 
fácil, não. Para falar a verdade, nem é muito divertido” (MACHADO, 2010, pág. 9), e o “final 
feliz” também é um aspectos marcantes desse gênero. Colasanti não é tão ousada, porque sua 
tecelã não abre mão da procura da felicidade até no final. Há um tom de conversa 
descompromissada no narrador do conto de Machado, algo que em Colasanti não ocorre, pois 
esta dá o tom solene do dos narradores desse gênero. O motivo da natureza é expresso em 
matizes quentes, o rei e sua contemplação do céu “cor-de-rosa, avermelhado, laranja, 
arroxeado...” (MACHADO, 2010, pág.11). Os fenômenos estão em oposição, a antítese 
noite/dia é esquecida pelo rei. A tediosa e monótona relação entre rei e rainha e a filha 
princesa chegua ao desgaste, a ponto de o conflito do enredo ser o roubo do dia e pensarem 
ser obra do Dragão negro, daí o descompasso dos objetos tradicionais da história, pois afinal 
de contas, estão todos de ponta-cabeça.  

A narrativa de Machado, portanto, é brejeira e dotada de brasilidade, o Gigante acorda 
bem solonento nos “bosques cheios de vida”, intertexto com nosso “Hino Nacional 
(ESTRADA; SILVA, 2014). Texto comportado ou não, oscilante, é questionador da própria 
estrutura dos contos de fadas, ou seja, metatextual: “Ele já devia ter lido muitas histórias de 
reis, princesas e dragões, sabia direitinho o que dizer:” (2010, p.25). Por esse motivo, as 
ilustrações atuais de Alarcão para a 26ª ed. da Ática são requintadas porém incoerentes, pois o 
tom clássico dado pelo desenhista, ainda que belo e sofisticado, esquece o traço marcante 
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brasileiro e moderno, tão genuíno na obra de Machado. Já o trabalho de ilustração de 
Colasanti a nankin azul, em Doze reis e a moça do labirinto (1999), é belo, clássico, original 
e remonta livros de ilustrações antigas. O trabalho de Demóstenes Vargas e as bordadeiras 
Dumont, no livro-título de Colasanti (2004), aproxima-se das nossas perquirições teórico-
práticas, pois temos bordados e desenhos que se alinham perfeitamente ao texto. 

 
Considerações finais 

 
Em 2013, junto com os alunos de Letras, na disciplina Literatura Infantojuvenil, 

produzimos seis espetáculos, dois deles acompanhamos mais de perto a feitura do teatro de 
bonecos e dos cenários e desenvolvemos esse jogo lúdico de preocupação com os originais e 
traduções. Transpor linguagens, da literária à teatral, é sem dúvida uma estratégia teórico-
prática enriquecedora no âmbito da leitura. Das vantagens, temos a roteirização com o 
enfoque no texto dramático, a brasilidade revalorizada, bem como nossa escolha, no conto de 
Machado, pela criação dos bonecos em couro e sisal e outros elementos naturais na temática 
do Cangaço Nordestino, que proporcionaram um encanto regional singular, já que parte dos 
alunos da turma era de nordestinos ou filhos de nordestinos e alcançaram a adaptação com 
naturalidade. Reis e rainhas transformavam-se no casal Lampião e Maria Bonita e as demais 
figuras acompanhavam essa diversidade rica. Já no conto de Colasanti, os bonecos e painéis 
do cenário apareciam com elementos e figuras em fios, lãs e linhas, foi um trabalho de muito 
empenho, tornou o texto envolvente, delicado. Tivemos os princípios de homologia estética 
entre literatura e teatro concebidos do início ao fim. 

A magia de as personagens contísticas ganharem vida nos corpos dos bonecos é 
reveladora e de grandes resultados aos estudos literários infantis, pois segundo Spolin, do 
“boneco de vara ou de sombra, até as sofisticadas marionetes do teatro Bunraku japonês, a 
introdução do teatro de marionetes na sala de aula pode ser muito produtiva, expandindo as 
noções dos alunos sobre a natureza do teatro” (2012, pág. 197) Assim, concebemos figuras e 
objetos a partir dessa busca profícua dos contos de Colasanti e Machado, tão bem escritos e 
recomendáveis. Das experiências teórico-práticas do Ensino Superior, foi a de maior 
realização profissional e esta dará ótimas colheitas nos ensinos Fundamental e Médio. 
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O PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA 
(PNAIC): PROBLEMATIZAÇÕES, DESAFIOS E CONTRIBUIÇÕES PARA A 

PRÁTICA PEDAGÓGICA 

Joice Mari Ferreira da Cruz1 

 
Introdução 

 

A escolha deste tema deve-se às dificuldades encontradas nos processos de 
alfabetização no 3º ano do Ensino Fundamental por professores de Sapucaia do Sul e a 
instituição do Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa tendo em vista a 
proposta do programa e suas possíveis contribuições na reflexão/construção da prática 
pedagógica nesta etapa do ensino neste município. 

O presente estudo2 referente aos Estudos Culturais visa analisar as implicações que o 
PNAIC tem na prática pedagógica de 18 professoras do 3º ano do ensino fundamental de 9 
escolas da cidade de Sapucaia do Sul/RS, este foco de pesquisa tem por ênfase, provocar 
reflexões e discussões em relação às políticas públicas voltadas aos anos iniciais e as 
necessidades dos sujeitos atendidos. 

 
A Escola e o Processo de Alfabetização 

 
Conforme Aquino (1998) a escola está constituída para que as pessoas sejam todas 

iguais, sendo a homogeneização exercida através de mecanismos disciplinares: 
 

[...] de atividades que esquadrinham o tempo, o espaço, o movimento e 
atitudes dos alunos [...] impondo aos seus corpos uma atitude de submissão e 
docilidade. Assim como a escola tem esse poder de dominação que não 
tolera as diferenças[...] (AQUINO, 1998, p.4)  

 
Busca-se a escolarização para assegurar a continuação de uma sociedade estável e para 

criar as mudanças sociais necessárias. Um dos indicadores de saúde social, conforme Cook-
Gumperz (1991), são as taxas de alfabetização, refletindo um desapontamento com a própria 
sociedade. 

Conforme LUCIO (2013) a formação do professor vem se efetivando e junto a 
necessidade da criação de uma política de formação do docente alfabetizador. Em Julho de 
2012 surge o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, um programa do governo 

                                                           
1 Especialista em Educação. Professora da Rede Municipal de Ensino de Sapucaia do Sul/RS 
joiceaqui@hotmail.com. 
2 Este texto é um recorte do trabalho de conclusão da Especialização em Estudos Culturais em Educação, 
realizada no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Luterana do Brasil, sob orientação da 
Profª. Ms. Anette Lopes Lubisco. 
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federal, no âmbito do MEC que objetiva “assegurar que todas as crianças estejam 
alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do Ensino Fundamental” (BRASIL, 
2012, p.11). 

As ações deste programa têm duração de dois anos, compreendem a formação 
continuada de professores alfabetizadores, distribuição de materiais didáticos e a realização de 
avaliações. 

 
Abordagem metodológica 

 
A partir da problematização exposta, coloco-me dentro dela como sujeito participante, 

uma vez que atuo em sala de aula nessa rede de ensino como alfabetizadora. Com a 
implementação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa em Sapucaia do Sul, a 
partir do mês de Setembro de 2013 elaborou-se um pré-projeto com o intuito de pesquisar as 
contribuições do programa na prática pedagógica das professoras.  

Participaram do estudo 18 professoras de 26 a 48 anos, atuantes no 3º ano do Ensino 
Fundamental de 9 escolas no município, as turmas de alunos variavam de 15 até classes com 
30 alunos ou mais. Foi aplicado um questionário com perguntas semiestruturadas às docentes 
no mês de Outubro de 2013. 

A partir dos dados constatou-se que o tempo de atuação das docentes em turmas de 3º 
ano ia de 1 a 12 anos de experiência. Ao serem questionadas sobre as principais dificuldades 
durante a alfabetização no 3º ano, a grande maioria cita os diferentes níveis de aprendizagem 
como o principal aspecto negativo, além de dificuldades como déficit de atenção e 
concentração das crianças. 

Marín-Díaz (2010) alerta para o fato de que em nossa cultura, as diferentes fontes de 
informação colaboram para a aprendizagem, sendo a escola apenas um desses ambientes. O 
enfraquecimento da autoridade dos pais e a tendência em transformar crianças em 
consumidores, podem estar modificando os processos de aprendizagem. 

Foram lembrados ainda transtornos no encaminhamento de alunos com dificuldades, 
pois conforme elas, nem sempre a escola pode sozinha detectar os motivos da não 
aprendizagem de alguns alunos, necessitando de uma rede de apoio: “Os conteúdos são 
relevantes para os alunos que tem um desenvolvimento cognitivo, afetivo, emocional de 
acordo com sua idade, mas os alunos com algum tipo de necessidade especial encontram-se 
desamparados se não tiverem um laudo médico.” (Professora D). 

Conforme Manual do Pacto (2012) os principais fatores envolvidos no processo de 
alfabetização são: a formação dos professores, a disponibilidade de materiais pedagógicos e a 
avaliação. Em seu relato a professora D coloca: “Esperei um curso mais dirigido aos alunos 
que chegaram ao 3º ano sem saber ler em níveis pré-silábicos [...] pois já estão na escola há 3, 
4 anos[...] Mas não consegui perceber nos textos uma proposta mais significativa e 
direcionada a estes alunos “[...] (professora D).  

Para Macedo (2013) a formação contribui na alfabetização, mas não garante, como 
promete o PNAIC, afinal o acesso das crianças à leitura e escrita é desigual. Complementa 
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ainda que a determinação em alfabetizar todas as crianças aos oito anos é uma pressão injusta 
sobre as escolas, pois devem ser considerados os contextos. 

Para Gouvêa (2000) a situação econômica da população tem papel importante nas 
dificuldades escolares, afinal nas duas últimas décadas a escola tem se democratizado e cada 
vez mais crianças de camadas populares tem acesso a ela.  

Ao exporem as considerações sobre o PNAIC as professoras salientaram a troca de 
experiências como ferramenta importante de atualização. Ao se tratar do programa e sua 
possível influência no planejamento dos conteúdos, relataram: “[...] na minha escola 
refizemos os planos de estudo a partir dos quadros de direito indicados pelo PNAIC e SMED. 
Grandes mudanças já sinto nas turmas, frente aos desafios impostos às crianças.” (professora 
A); “O Pacto contribuiu para tirarmos dúvidas e compartilhar com nossas colegas, 
planejamentos e ideias.” (professora L). 

A avaliação dos alunos do 3º ano sugerida pelo programa foi considerada muito 
rigorosa. Conforme relato: “[...] a avaliação ainda é um trabalho de formiguinha, pois neste 
ano ainda não observamos avanços nestas turmas.” (professora A). 

LUCKESI (2012) defende que a avaliação se define como atribuição de qualidade a 
alguma coisa, produto, pessoa ou situação, tendo uma base quantitativa de seu objeto, 
expressa por suas características físicas. Para ele a prática da avaliação em nosso cotidiano 
sempre será qualitativa. 

Algumas atividades implantadas foram citadas como positivas, como o cantinho da 
leitura e a leitura deleite. Conforme relato, tais atividades propiciaram um ambiente lúdico, 
aguçando a curiosidade dos indivíduos em relação à leitura e escrita. 

O PNAIC provocou reflexões e discussões a respeito das concepções de aprendizagem, 
desencadeando opiniões e resultados diversos de acordo com distintos contextos sociais em 
que estão inseridas. Através deste programa foi possível às docentes conhecerem-se e 
trocarem experiências, desencadeando novas formas de ensinar através das trocas: “Percebi 
um grande reforço ao que eu já vinha desenvolvendo, pois busco uma prática libertadora de 
velhos conceitos. Com isso desenvolvemos diferentes projetos e atividades significativas.” 
(professora A). 

A partir do excerto anterior observa-se que o PNAIC serviu como complemento ao 
trabalho, entretanto ainda não garante, como previsto, a alfabetização de todas as crianças até 
os oito anos de idade, por todos as implicações já citadas. 

 
Considerações Finais 

 
O objetivo da pesquisa foi investigar os efeitos do Pacto Nacional Pela Alfabetização 

na Idade Certa na prática pedagógica de professoras do 3º ano do Ensino Fundamental em 
Sapucaia do Sul- RS. Nessa direção, as discussões foram feitas com base nos depoimentos das 
professoras do município.  
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Com relação à influência do PNAIC no planejamento dos conteúdos a maioria declarou 
boas contribuições, porém levando sempre em conta a realidade dos sujeitos atendidos e o 
ritmo de aprendizagem. 

Em relação à avaliação, as docentes consideraram muito rigorosa, justificando ainda não 
ser possível sua total aplicação. Muitas disseram que organizam suas avaliações de acordo 
com as necessidades dos indivíduos. 

Iniciativas que tenham por objetivo a melhoria da educação foram consideradas bem 
vindas pelas entrevistadas: “Se estamos no campo da pedagogia devemos estar sempre 
abertas ao novo, ao diferente, ao que amplia a nossa prática, isto ocorre em todos os 
momentos e em quase todos os lugares.” (Professora D). 
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UMA PROPOSTA DE ENSINO DE ESTRATÉGIA DE LEITURA COM 
LITERATURA INFANTIL 

Joice Ribeiro Machado da Silva1  
 
Esse trabalho é fruto de nossa pesquisa de doutorado, defendida em fevereiro de 2014. 

A proposta foi de uma pesquisa-ação, em que aplicamos uma metodologia específica para o 
ensino da leitura a uma turma de 5º ano do ensino fundamental de uma escola pública da 
cidade de Marília/SP no ano de 2011. O objetivo foi o de verificar como um trabalho 
sistematizado sobre o ensino das estratégias de leitura com livros de literatura infantil 
contribui para o avanço na compreensão do texto literário, superando práticas equivocadas 
frequentemente utilizadas no cotidiano escolar para se ensinar a ler, tais como: leitura oral, 
questionários, estudo do vocabulário e uso exclusivo do livro didático. 

No atual contexto da educação brasileira há falta de clareza sobre a literatura e a 
necessidade da sua escolarização, que geram atividades baseadas na interpretação de textos do 
livro didático feita com fragmentos de textos, debates, fichas de leitura e resumos, e com tais 
atividades espera-se que os alunos aprendam a ler. Cosson (2007) aponta que tais práticas são 
equívocos e que estão distantes de um trabalho realmente voltado para a leitura via literatura. 

Desse modo, Dalvi (2013) aponta que a literatura deveria estar no centro do ensino, 
local onde nunca esteve e de onde nunca deveria ter saído. Os livros literários estão nas 
escolas, portanto, disponível ao professor que precisa saber como utilizá-los. 

 
A leitura e a formação do leitor literário  

 
A leitura é um processo que, segundo Bajard (2002), deve ser silencioso, mas que pode 

e deve ser compartilhado. As práticas apontadas por Silva e Carbonari (1997), porém, 
evidenciam que na escola estão presentes atividades, nas quais, o ato de ler fica reduzido à 
decodificação do código a fim de que se retire do texto elementos de sua camada superficial, 
informativa. São comuns atividades de leitura de textos didáticos, paradidáticos e 
questionários na expectativa de que o estudante aprenda, mas essas práticas nada contribuem 
para o ensino efetivo da leitura.  

Ocorre, portanto, a “falência do ensino da leitura”, que não está sendo ensinada para 
garantir a função essencial de “construir e reconstruir a palavra que nos humaniza” 
(COSSON, 2007, p. 23).  

Cabe à escola ensinar os gêneros secundários que são “altamente elaborados, próprios 
dos ambientes acadêmicos, jurídicos, jornalísticos e literários [...] de construção laboriosa e 
artística” (ARENA, 2009, p. 6). Devemos assim, introduzir o gênero literário, mais 
especificamente a literatura infantil, pois é desta maneira que incentivamos o letramento no 
país.  

                                                           
1 Doutora em Educação; FCT/UNESP; Presidente Prudente/SP; FAEF; Garça/SP;  joice.rbr@gmail.com. 
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Segundo Dalvi (2013), o que mais se enfatiza no ambiente escolar, é apenas a 
manipulação de livros e realização de leituras ora feita pelo professor, ora pelo aluno, ao 
longo do ano. O que se espera com essa prática é que o gosto pela literatura seja despertado, 
porém, esse é mais um equívoco que precisa ser superado se adotado acriticamente.  

Para se ensinar a leitura, se faz pontual a compreensão do letramento literário que 
possui segundo Cosson (2007), uma configuração especial, pois esse processo se faz via 
textos literários, que abrange uma forma de assegurar seu efetivo domínio. Assim, a grande 
contribuição da pesquisa foi a de aplicar uma metodologia específica que possibilitou a 
compreensão da literatura infantil, no entanto, sem descaracterizá-la, garantindo a sua função 
humanizadora apontada por Candido (2002) e Coelho (2000).  

Quando a literatura infantil “provoca emoções, dá prazer ou diverte, ela é vista como 
arte, porém, ao assumir seu caráter transformador e direcionador, ela torna-se necessariamente 
formadora” (COELHO, 2000, p. 46). Isto não significa dizer que sua função seja apenas 
educativa no sentido do termo escolar, no entanto, quando a produção é literária, este 
equívoco deixa de ocorrer. 

Para aplicar a pesquisa utilizamos as estratégias de compreensão pesquisada e 
desenvolvida por estudiosos norte-americanos, nova na realidade brasileira. A intenção era de 
ensinar as crianças como a leitura se processa em um leitor fluente e como esse utiliza dessas 
estratégias para compreende o texto literário. 

Os autores que nos apoiamos foram Harvey e Goudvis (2008), Pearson (2009), Keene e 
Zimmerman (1997) e Souza (2010), definem estratégia como tudo aquilo que colocamos em 
jogo antes, durante e depois da leitura. Então, precisamos ensinar ao aluno como ativar as 
estratégias que estão ao seu alcance quando forem ler. Elas são denominadas de: 
conhecimento prévio, conexões, visualização, inferência, questões ao texto, sumarização e 
síntese. 

Para desenvolver essas estratégias com os alunos, em primeiro lugar, as planejamos e as 
definimos, tornando-as cada vez mais complexas. Seguimos a sequência didática proposta 
pelos norte-americanos que inclui três momentos distintos: moldar, prática guiada e prática 
individual. Utilizamos também os gráficos organizadores, ou seja, mapas conceituais que 
auxiliaram no processo de aplicação da metodologia. 

Essa proposta parte da ideia de organizar o trabalho pedagógico de uma forma que 
primeiro a criança observa o que o professor faz, diz e pensa ao ler um livro de literatura 
infantil, no sentido de moldar (modelar) aquilo que esperávamos que a criança fizesse 
futuramente sozinha ao realizar as atividades propostas. Depois, as propostas das atividades 
eram realizadas com a sala toda, geralmente com outro livro de literatura, denominada de 
prática guiada. Em seguida, o processo se repetia em pequenos grupos ou duplas e por fim, a 
criança realizava determinada estratégia individualmente, chamada de prática individual que 
contempla inclusive uma breve avaliação das aprendizagens. 

Então, para cada estratégia utilizada, essa sequência didática era seguida. Assim, por 
exemplo, ao enforcarmos a conexão texto-texto e depois de proceder a escolha do livro, íamos 
realizando paradas ao longo da leitura de modo que pudemos dizer em qual outro livro essa 
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leitura nos fez recordar. O que está por trás dessa atividade é que dessa forma, a criança 
perceba que quanto mais ampliamos nossos conhecimentos, maiores as chances de 
entendermos e compreendermos a leitura.  

A pesquisa foi dividia em etapas para que o trabalho ficasse organizado e a coleta de 
dados pudesse ser realizada. A primeira etapa contou com uma avaliação diagnóstica aplica 
no início do ano, nos meses de fevereiro e março; a segunda etapa consistiu em aplicar e 
reaplicar as estratégias de leitura, utilizando três dias durante a semana, sendo um para o 
moldar, o outro para a prática guiada e o terceiro para a prática individual. Essa etapa 
estendeu-se de março a setembro de 2011. Por fim, a última etapa em outubro, foi a de 
solicitar três leituras para que as crianças aplicassem as estratégias que considerassem 
necessária para compreender o texto. 

Os dados dessa pesquisa-ação foram gerados através de gravador de voz, documentos 
escritos das crianças e diário de bordo elaborado por mim. Todos os dados analisados 
puderam contribuir para atingir o objetivo da pesquisa, ou seja, mostrar que as estratégias de 
leitura auxiliam a compreensão do texto literário. 

 
Considerações finais 

 
A pesquisa mostrou que com o uso das estratégias de compreensão, a leitura literária 

que era vista como difícil, passou a ser compreendida e desejada pelas crianças. 
Gradativamente as estratégias foram aprendidas pelas crianças, mas as incorporadas 

foram as de conhecimento prévio, conexões, questões ao texto e inferências. As crianças 
passaram a usá-las nas leituras literárias e nas demais leituras. Dessa forma, ampliou-se o 
acervo literário das crianças bem como a compreensão dos demais tipos de texto, melhorando 
assim, o desempenho nas diversas áreas do conhecimento. 

A metodologia não ficou restrita às aulas de leitura e passou a fazer parte das demais 
disciplinas, pois formado o leitor estratégico, esse passa a atuar dessa forma na escola e fora 
dela. Outra contribuição importante foi garantir semanalmente espaço para aulas planejadas 
de leitura, necessidade urgente atualmente nas salas de aulas. 

Nosso trabalho conseguiu dessa forma, ampliar o debate acerca de uma temática 
importante e contribuiu para pensar alternativas possíveis para o ensino da leitura que precisa 
de uma revisão urgente no atual contexto da educação brasileira. 
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LEITURA COM... CRIANÇAS: A MOBILIZAÇÃO DO ACERVO DO PNBE 
EM ESCOLAS 

Joilda Albuquerque dos Santos Pereira1 
Regina Lúcia de Araújo Gramacho2 

Lícia Maria Freire Beltrão3 
 
A promoção da leitura linguística, segundo Neves, Lima e Borges (2007), está 

diretamente ligada à compreensão do código escrito e é determinante da leitura, vinculada, 
historicamente, a um suporte material, o livro, em quantidade e em qualidade. Já o 
enraizamento do gosto pela leitura, aqui considerada, a linguística, sempre dependerá da 
promoção da leitura bem como da utilização quotidiana do livro, ou de outros suportes dos 
textos impressos, sem que desconsideremos o leitor, aquele que age sobre o texto, 
imprimindo-lhe sentidos e valores. Somadas a essas ideias a de que, contemporaneamente, 
avançamos em concepções sobre texto, considerando, na sua composição, outras semioses, 
em concepções sobre suportes de textos, considerando outras naturezas tecnológicas, como a 
TV, o computador, tablet, celular, certamente, não teremos razão para nos unirmos a 
professores e pesquisadores que dizem o que ora segue: a escola, espaço privilegiado do 
aprender e ensinar a ler, continua sendo desafiada a desenvolver práticas de leitura capazes 
de, principalmente, conquistar educandos, leitores em formação. 

Nessa perspectiva, ações significativas vêm sendo empreendidas. Desde 1980, o 
fomento à leitura vem se consolidando como área de atuação das políticas públicas no Brasil. 
Os programas: Plano Nacional Sala de Leitura (PNSL), Programa Nacional de Incentivo à 
Leitura (PROLER), Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL) e o Nacional Biblioteca da 
Escola ( PNBE) atestam isso. Relembrar dois programas, dando breves notícias sobre ações 
que se mantêm em espaços educacionais do nosso estado, é objetivo da seção que segue. Isso 
se fará com a colaboração de Paiva, 2012, e com informações que constituem o acervo do 
Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação e Linguagem - GELING, Faculdade de Educação 
da Universidade Federal da Bahia, do qual somos membro.  

 
Programa Nacional Sala de Leitura  

 
Criado em 1984 pela Fundação de Assistência ao Estudante – FAE, o Programa 

Nacional Sala de Leitura – PNSL que tinha como objetivos compor, enviar acervos e repassar 
recurso para ambientação das salas de leitura das escolas públicas foi extinto em 1987 
(PAIVA, 2012). Entretanto, a nossa presença em escolas das redes públicas de ensino da 

                                                           
1 Mestranda em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia. 
2 Mestra em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia. 
3 Professora Adjunta da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia – UFBA. Doutora em 
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cidade de Salvador, Bahia, realizando atividades de diferentes tipos - implementação de 
projetos de leitura, acompanhamento de estudantes dos cursos de Pedagogia e Letras, em 
Estágio Supervisionado, promoção de diálogos pedagógicos com professores, vem nos 
mostrando que, não mais com o cunho oficial da época, muitas escolas continuam mantendo 
uma sala ambientada para leitura, espaço que tanto acolhe acervos dos programas oficias 
vigentes quanto os alunos que recorrem a livros técnicos, de consulta, como dicionários de 
língua portuguesa, e os literários.  

 
Programa Nacional Biblioteca da Escola.  

 
Instituído em 1997, pela Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação/ 

MEC e executado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, visa “à 
composição e distribuição de acervos para as bibliotecas das escolas públicas” e, conforme 
Paiva (2012, p.14):  

 
[...] democratizar o acesso a obras de literatura brasileira e estrangeiras 
infantis e juvenis, além de fornecer materiais de pesquisa e de referência a 
professores e alunos das escolas públicas do ensino fundamental e do ensino 
médio.  

 
Em suas ações especificas o programa vem realizando a distribuição, nas escolas, de 

coleções destinadas aos alunos, por grau de escolaridade, aos professores e a programas, 
como foi o caso mais recente das coleções do PNAIC. 

Passamos a conhecer o programa, no ano de 2008, quando, em visita à Escola 
Municipal do Pau Miúdo, localizada na zona urbana de Salvador, com a intenção de abrirmos 
a maleta do Ziraldo, acervo adquirido pela Secretaria de Educação Municipal, fomos 
convidadas a conhecer a Sala de Leitura Profª Mª Helena Nunes Ferreira, local onde 
encontramos, dispostos em prateleiras, livros distribuídos pelo PNBE, mas sem uso, em razão 
de não haver propósitos pedagógicos que concorressem para sua mobilização. A nossa 
iniciativa compõe a próxima seção deste texto. 

 
Projeto de mobilização e mediação do acervo do PNBE 

 
Desde 2008, conforme aludimos, conhecemos o PNBE. Através do Projeto Leitura 

Com..., projeto de extensão, vinculado ao SALVADOR LE; LABORATÓRIO DE 
LEITURA, GELING, desenvolvemos, desde então, atividades de mediação de leitura, 
entendida como ato de ler para e com o outro que tanto favorece o uso dos livros, 
promovendo a mobilização do PNBE, a ampliação das capacidades leitoras dos estudantes nas 
atividades desenvolvidas e das responsáveis pelas atividades de mediação. 

Em meio ao processo de mediação e partilha das leituras, professoras, bolsistas de 
iniciação científica e voluntárias, integrantes do projeto, vêm realizando atividades, em 
formato de oficinas, buscando conquistar educandos, leitores em formação para que se 
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entreguem à leitura literária de obras que lhes são destinadas. Para realizá-las, a concepção de 
leitura mediada, conforme Colomer tem sido assumida como a que dirige todo o estudo como 
também a de leitura literária que com a colaboração de Soares (2009, p.21) nos faz 
compreender que: 

 
[...] leitura literária é aquela que questiona a significação, que busca o 
sentido, que persegue o valor mutante e mutável da palavra, que é dirigido 
pelo estético, que despreza o literal e valoriza o subjacente, o implícito, que 
se surpreende com a originalidade e a força criativa, que identifica no texto a 
condição humana. 

 
Esse projeto, que se encontra em ação na sua quinta versão, está vocacionado a 

escrevermos sobre ele finais felizes que dizem respeito ao resultado das leituras empreendidas 
pelas crianças que desejamos conquistar e com as quais interagimos, dialogando.  

Das experiências de oficina de leitura literária realizadas, destacamos a De Livro em 
Livro, ocorrida na Sala de Leitura Profª Mª Helena Nunes Ferreira, da Escola Municipal do 
Pau Miúdo, de julho a agosto do ano de 2012. A atividade celebrou o centenário do escritor 
baiano Jorge Amado e teve, como objetivo maior, a mobilização e valorização da literatura 
infantil amadiana, presente no acervo do PNBE como ainda promover a leitura de duas obras: 
O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá e A bola e o goleiro. Na constituição das oficinas, 
foram consideradas as especificidades de cada classe escolar – do grupo 4, da Educação 
Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental.  

Passamos a considerações sobre atividades da oficina relativa ao segundo livro aludido. 
Na oficina, realizamos, com todas as crianças, atividades de leitura, na perspectiva 
intertextual, como rodas de conversa sobre vida e obra do autor, audição de músicas: Abre a 
roda tindolelê, Frajolla e Mariola; História de uma gata; Chico Buarque, a fim de introduzir a 
leitura do livro para os leitores das classes de 1 ao 5 ano e de contação da história para os 
leitores da Ed infantil. Na interação com a história constatamos o envolvimento das crianças 
com a história, a curiosidade em conhecer outras obras do autor. E para Colomer (2007, 
p.143): Compartilhar as obras com outras pessoas é importante porque torna possível 
beneficiar-se da competência dos outros para construir o sentido e obter o prazer de entender 
mais e melhor a leitura dos/nos livros. 

Ao finalizarmos as atividades de leitura do livro, contação de histórias, as crianças 
realizaram atividades diversificadas e extensivas, revelando outros gestos de leitura, a saber: 
nos desenhos, revelaram a afeição pelos animais, nas cartas, o desejo de que andorinha e gato 
permanecessem juntos para sempre. Os resultados mostram a mobilização do acervo, a 
relação do aluno leitor com o livro e quanto é possível realizar, nas escolas, “leituras sem 
margens”. 

Atentas às pesquisas realizadas pelo GELING e que discutem o PNBE na escola, 
concluímos com Gramacho (2013, p.40 ), dizendo: 

 

http://letras.terra.com.br/frajolla-mariola/
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[...] É no exercício da literatura, entendido como o exercício de ler os textos 
literários, que podemos ser outros, podemos romper os limites do tempo e do 
espaço da nossa experiência, percorrendo mundos, sem que deixemos de ser 
nós mesmos. É essa literatura que os alunos merecem conhecer. 
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O GÊNERO CLASSIFICADO: UMA PROPOSTA DE ANÁLISE 
LINGUÍSTICA PARA A SALA DE AULA 

Jonas Guilherme Vieira1 
 

Introdução 
 
Neste artigo, pretende-se discutir um pouco acerca do trabalho com gêneros textuais 

para um efetivo trabalho de análise linguística. Muitos gêneros vêm sendo analisados, pois o 
atual contexto da Língua Portuguesa na escola mostra que o ensino de língua materna tem 
uma maior eficácia e mais sentido se ocorrer de forma contextualizada, ou seja, por meio das 
análises linguísticas.  

O trabalho consiste na análise das regularidades linguísticas e estrutura do gênero 
classificado. Para levantamento do corpus linguístico o pesquisador recorreu ao jornal Balcão 
de Negócios da cidade de Brusque/SC. Foram selecionados 10 anúncios para exemplificação 
dos dados obtidos.  

Este artigo está dividido da seguinte forma: introdução, parte em que é apresentada a 
pesquisa; em seguida são discutidos alguns pontos teóricos acerca do estudo; análise dos 
classificados e por fim, é feita uma breve consideração sobre todo o processo.  

Buscou-se aporte teórico em Dolz & Schneuwly (2004), Geraldi (1984) para 
compreensão dos gêneros; gramáticos como Sacconi (2001) e Neves (2000) para a análise do 
corpus, entre outros. 

 
1. Conversando com a teoria 

 
1.1. O que são gêneros? 

 
O trabalho com gêneros textuais vem sendo inserido no ensino de língua materna, pois 

como mostram os PCNS 
 

Todo texto se organiza dentro de determinado gênero em função das 
intenções comunicativas, como parte das condições de produção dos 
discursos, as quais geram usos sociais que os determinam. Os gêneros são, 
portanto, determinados historicamente, constituindo formas relativamente 
estáveis de enunciados, disponíveis na cultura. (BRASIL, 1998, p.21) 

 
Os gêneros estão divididos em duas esferas – os gêneros primários e os gêneros 

secundários. Entende-se que o gênero primário é aquilo que o falante da língua produz em 
situações espontâneas e sem preocupação com a norma padrão da língua. Conforme Dolz e 
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Schneuwly (2004, p.30), “os gêneros e, mais particularmente, os gêneros primários são o 
nível real com o qual a criança é confrontada nas múltiplas práticas de linguagem”.  

Ainda para os autores “[...] mesmo que a ausência de possibilidade de escolha é o que 
mais o caracteriza – num nível muito pouco evoluído de desenvolvimento, isto é, 
precisamente antes da aparição dos gêneros secundários.” (DOLZ E SCHNEUWLY, 2004, 
pp. 32,33) 

Por outro lado, tem-se os gêneros secundários, que são aqueles que aparecem em 
situações de comunicação mais complexas e evoluídas, principalmente na escrita.  

A aparição de um novo sistema, os gêneros secundários, não anula nem substitui o já 
existente, o que significaria que o trabalho já realizado não teria validade e que seria 
necessário recomeçar a cada vez. A ideia é de construir a partir do que já existe e que a 
introdução do novo sistema dos gêneros secundários na criança é o ponto de partida para um 
longo processo de reestruturação que vai produzir uma revolução nas operações de 
linguagem. 

De acordo com os PCNs “na perspectiva de uma didática voltada para a produção e 
interpretação de textos, a atividade metalingüística deve ser instrumento de apoio para a 
discussão dos aspectos da língua que o professor seleciona e ordena no curso do ensino-
aprendizagem.” (1998,p.28).  

Dessa forma pode-se inferir que o ensino da língua materna terá sucesso se o educador 
utilizar os gêneros, sejam eles orais ou escritos, pois os alunos, como sujeitos que interagem, 
estão inseridos em contextos em que utilizam a língua em situações reais (quando leem, 
escrevem, falam ou ouvem).  

 
1.2 o suporte jornal e o gênero classificado 

 
O jornal faz parte do cotidiano de quase todas as pessoas. Através do jornal as pessoas 

podem se manter informadas, anunciar, vender, entre outros.  
Para Sampaio (2003) “os jornais oferecem informações, prestação de serviços e lazer e 

entretenimento a seus leitores, nessa ordem, salvo o caso dos jornais muito especializados.” 
(p. 101). 

Dentre as seções de um jornal temos o caderno destinado aos anúncios classificados. 
Costa (2009) o defina da seguinte forma:  

 
Anúncio, geralmente de pequeno formato e sem ilustração, com mensagem 
de compra, venda ou aluguel, oferta ou procura de empregos ou serviços 
profissionais, etc. As mensagens são expressas em linguagem curta e 
objetiva e abreviado (mas sem excesso), fonte pequena [...] (p.69) 

  
Lima (2009) acredita que o anúncio classificado é o meio pelo qual o anunciante pode 

alugar, vender, comprar, prestar e buscar serviços, buscar doações, entre outros.  
O Jornal Balcão de Negócios, do qual foram retirados os classificados para a realização 

do trabalho proposto pelo pesquisador, teve sua primeira edição em abril de 2011. A iniciativa 
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da criação de um jornal exclusivamente para anúncios classificados foi da Rádio Araguaia da 
cidade de Brusque/SC.  

 
2. Análise do corpus – regularidades presentes no gênero 

 
A seguir são apresentados alguns dos fatores lingüísticos presentes no gênero estudado, 

e analisados de acordo com o que dizem algumas gramáticas.  
 

2.1. Verbos no presente do indicativo 
 
Sacconi (2001, p. 272) aponta que os verbos no modo indicativo servem “para exprimir 

um fato certo, real, verdadeiro. É o modo das orações coordenadas e das orações principais.” 
Encontrou-se esse tipo de verbo em sete dos dez anúncios classificados, os verbos destacados 
foram: 

 
Vendo apoio de pé... 
Compro terreno escriturado... 
[...] dou Fox completo... 

 
2.2. Preposições com e para 

 
Luiz Antônio Sacconi define preposição como “palavra invariável que liga duas outras 

palavras entre si, estabelecendo entre elas certas relações.” (2001, p.302)  
A preposição com, em especial, pode indicar várias relações como por exemplo: [...] 

modo e comunicação (SACCONI, 2001, p. 304).  
Nos anúncios que compõem o corpus linguístico da pesquisa encontrou-se a preposição 

indicando comunicação. Ex.: Contato com... (para falar com a pessoa que fez o anúncio). 
A preposição para “introduz complemento nominal e adjunto adverbial e pode indicar 

estas relações: conseqüência, fim e lugar.” (SACCONI, 2001, p.306, grifos do autor) Ela 
pode, ainda, indicar destinatário. Neves (2000, p.699) define a preposição para como algo 
que “estabelece relações semânticas no sintagma nominal (adjunto adnominal): nome 
concreto avalente+PARA+ sintagma nominal ou oracional”(grifos da autora). Ex.: Apoio 
de pé para manicure [...] (indicando destinatário) e Mulher se oferece para cuidar de idosos 
[...] (indicando fim/finalidade). 

 
2.3. Adjetivação positiva 

 
Para Neves (2000, p. 173) “os adjetivos são usados para atribuir uma propriedade 

singular a uma categoria denominada por um substantivo.” (grifo da autora). A autora 
classifica os adjetivos qualificadores como aqueles “que têm algumas propriedades ligadas ao 
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próprio caráter vago que se pode atribuir à qualificação: graduáveis e intensificáveis” (pp. 
186,187).  

Ao analisar os anúncios classificados percebeu-se, também, que a adjetivação positiva 
pode ser dada através de uma sentença completa ou por uma parte dela e não só apenas pelo 
próprio uso do adjetivo. Muitas vezes esse tipo de prática é voltada ao campo da semântica e 
precisa, que o leitor, tenha conhecimento pragmático (localização do imóvel, no caso) para 
compreensão da prática persuasiva. Exemplo: Vendo apartamento em Balneário Camboriú, 
de frente para o mar [...] 

Do ponto de vista gramatical “de frente para o mar” seria uma locução adverbial de 
lugar, porém tratando-se de um gênero em que a adjetivação positiva é algo recorrente do 
anunciante para vender o produto, esta sentença adquire o valor de adjetivo, pois está 
valorizando o local onde o apartamento está situado.  

 
Considerações finais  

 
Ao finalizar este estudo sobre o gênero classificado, foi possível compreender que este 

gênero segue em sua estrutura composicional uma estrutura em que se encontra o produto e as 
características desse produto além do contato e, algumas vezes, o valor do que se está 
anunciando; os anúncios devem ser bem objetivos e de pequeno porte.  

Este trabalho foi de suma importância para podermos perceber que o ensino da 
gramática é mais eficaz se ensinado por meio de análise lingüística, uma vez que, como diz 
Antunes (2010, p.70) “Os textos obedecem a padrões regulares de organização, em 
decorrência do tipo e, sobretudo, do gênero que materializa. [...] nossas ações de linguagem 
obedecem a modelos estabelecidos linguística e socialmente.”. 

O pesquisador, ao final do estudo, infere que o trabalho com análise linguística 
possibilita aos alunos um contato com a estrutura composicional do gênero, o que os ajuda na 
produção escrita do gênero em um trabalho futuro.  
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OS SUPORTES DE INFORMAÇÃO E SUAS INTERFERÊNCIAS NA 
FORMAÇÃO DO LEITOR 

Jorge Santa Anna1 
Gleice Pereira2 

 
Introdução 

 
A leitura constitui um processo interpretativo de informações materializadas em um 

dado suporte. Sem a existência do suporte, a informação perder-se-ia com facilidade, não 
sendo possível armazená-la para futura análise. A comunicação oral por si só viabiliza a 
consolidação de uma leitura momentânea, perdendo a oportunidade de poder ser 
contextualizada por outros leitores e em outras ambiências. 

O surgimento da escrita representa um grande marco histórico à leitura, condicionando 
o surgimento de diferentes práticas de leitura ao longo do desenvolvimento das sociedades. É 
graças aos recursos materiais ou suportes tecnológicos que a escrita pôde ser representada 
graficamente, por conseguinte, diversificaram-se as técnicas, estratégias e metodologias de se 
realizar a leitura, acarretando, outrossim, perfis diferenciados de leitores. 

Com o surgimento das novas tecnologias, os suportes de informação se tornam mais 
dinâmicos, efêmeros e instantâneos. Logo, os textos materializados nesses diferentes suportes 
sofrem transformações, interferindo no comportamento e na postura do leitor. Diante do 
panorama tecnológico, Chartier (1998, p. 152) afirma que, “[...] o texto vive uma pluralidade 
de existências. A eletrônica é apenas uma dentre elas”. 

Nota-se que, a diversidade de suportes informacionais disponibilizados para armazenar 
os registros dos textos não modifica o conteúdo neles existentes. No entanto, o grande 
modificador dos sentidos textuais é o próprio ser humano, pois “[...] O texto implica 
significações que cada leitor constrói a partir de seus próprios códigos de leitura, quando ele 
recebe ou se apropria desse texto de forma determinada [...]” (CHARTIER, 1998, p. 152). 

Sendo assim, através deste estudo, objetiva-se analisar as diferentes estratégias de 
pesquisa com foco nas técnicas de leitura e suas interferências na formação do leitor, 
realizadas por dois alunos finalistas do curso de Biblioteconomia, ao desenvolverem seus 
trabalhos de conclusão de curso. 

Foi aplicada entrevista a esses sujeitos, cujas fontes utilizadas na construção dos 
trabalhos se diferenciaram na modalidade de suporte: por um aluno, as fontes utilizadas foram 
do tipo impresso e para o outro sujeito pesquisado, as fontes se restringiram, tão somente, às 
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fontes digitais, publicadas em ambiente web. Analisaram-se os diferentes mecanismos de 
leitura oferecidos pelos diferentes suportes (impresso e digital), de modo a evidenciar os 
impactos aferidos ao leitor no momento de se praticar a leitura. 

A seguir, analisam-se, de forma comparativa, os dados coletados e resultados atingidos, 
a partir da percepção dos pesquisadores investigados, tendo em vista, as estratégias, 
metodologias e técnicas de leitura utilizadas por esses sujeitos, e as interferências das fontes 
por eles utilizadas (impressas ou digitais) no decorrer do processo de pesquisa. 

 
Conhecendo o leitor de fontes impressas e digitais 

 
A leitura realizada com diferentes suportes de informação provoca reações diferentes no 

leitor, estabelecendo inúmeras práticas de leitura, pois o leitor busca conforto e comodidade a 
fim de facilitar o entendimento do que está sendo lido. Segundo Fonseca (2007), o espaço 
físico determina condições ergonômicas ao leitor; logo, existem inúmeros fatores externos 
que interferem no comportamento do leitor e em sua assimilação de conteúdo. Essa afirmação 
vai ao encontro do que disseram os sujeitos entrevistados quando indagados sobre o local em 
que realizaram as leituras: “As leituras foram feitas na biblioteca da faculdade, e em casa. O 
local mais apropriado foi a biblioteca. Em casa era um pouco mais complicado, pois morava 
em república. As dificuldades foram da minha parte, falta de concentração” (LEITOR 
FONTES IMPRESSAS). “Não fiz leitura integral de quase nenhuma fonte, pois recorri a 
resumos das obras publicados em sites da web. A grande dificuldade foi o cansaço em ficar 
sentado diante do PC” (LEITOR FONTES DIGITAIS). 

Qualquer tipo de suporte requer um ambiente ergonomicamente aconchegante, com 
vistas a proporcionar conforto ambiental ao leitor. Leão (1999) destaca que, ao contrário da 
fonte impressa, a fonte digital pode provocar outros incômodos ergonômicos, afetando o 
estado fisiológico e psicológico do leitor. Segundo o leitor de fontes digitais: “Um dos 
grandes entraves ao utilizar o computador, foi o fato de ficar parada no mesmo lugar, 
durante horas, além da fadiga muscular e visual provocada com a luminosidade do PC”. 

Os novos suportes tecnológicos favoreceram o crescente número de textos e sua 
circulação, ambientando a formação da explosão da informação. Nos dias atuais, 
diferentemente das sociedades primórdias, o leitor é posto diante de uma “onda” de textos, 
sendo necessário estabelecer critérios de seleção no momento de se escolher uma fonte de 
informação. Nesse enfoque, a área científica da Biblioteconomia é privilegiada, pois sua 
função é tornar perfeitamente acháveis os textos, “[...] alimpando a escolha dos estudiosos de 
toda suja confusão [...]” (LUCAS, 2000, p. 17). 

O leitor que utiliza fontes impressas possui maior dificuldade para seleção, recuperação 
e aquisição das obras. Para encontrar uma fonte de pesquisa impressa, segundo o entrevistado, 
era necessário: “selecionar o autor ou assunto, pesquisa na biblioteca, caso encontrava o 
autor, tentava comprar( eu tinha ajuda de custo), se nenhuma das alternativas era possível, 
solicitava via COMUT”. De forma mais prática, as fontes eletrônicas permitem ao leitor 
maior dinamicidade e rapidez: “Através dos catálogos eletrônicos dos portais de periódicos é 
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possível buscar a obra por título, autor e assunto. Os catálogos possuem muitas estratégias 
que selecionam as obras, facilitando o processo de recuperação das mesmas”. 

Independente da capacidade de seleção por parte do leitor, bem como seu nível de 
conhecimento, os suportes em formatos impressos muito se diferenciam dos suportes 
eletrônicos, provocando diversificadas formas de realização da leitura e do comportamento e 
postura do leitor diante das características diferenciadas existentes entre esses dois mundos: o 
impresso e o digital. 

Ao se indagar sobre como foi realizado o processo de análise e síntese dos conteúdos 
existentes nas fontes, para o leitor de fontes impressas: “A análise dos documentos 
selecionados, livro e artigos, foi com base em fichamento para posterior utilização no 
trabalho”. Já para o leitor de fontes eletrônicas, “Análise dos artigos foram feitas de forma 
simultânea. Os artigos eram recuperados das bases de dados e salvos no computador. Eles 
eram abertos ao mesmo tempo e eu procedia a leitura simultânea”. 

A leitura realizada em fontes impressas favorece a formação de um leitor mais 
contemplativo, limitado às margens do livro; isso porque “[...] O gênero do livro, o lugar de 
edição, as críticas, o saber erudito, colocam-no em posição valorizada de escuta, em estado de 
recepção [...]” (GOULEMOT, 2001, p. 113). Nesse contexto, ao se indagar se as fontes eram 
lidas na íntegra ou apenas em partes, o leitor em fontes impressas diz que: “Geralmente eu 
fazia a busca em fonte já previamente conhecida. Em decorrência que na minha época não 
existia internet. Só lia autores de ponta na área”.  

Já a leitura realizada em fontes eletrônicas configura-se em um dinamismo integrado, 
proporcionando encontros e perdas, podendo o leitor “[...] avançar e recuar o tempo todo; é 
não mais separar e ao mesmo tempo, com todas as forças tentar distinguir; é o ilimitado e o 
limitado que tentam se manifestar e se confundem [...]” (LEÃO, 1999, p.25). Segundo o leitor 
de fontes eletrônicas, a consulta e seleção das fontes eram “realizadas em revistas eletrônicas 
da área de Biblio. Por meio de uma fonte fui levado a outras fontes que estavam lincadas com 
o texto. A leitura que realizei era apenas em partes”.  

Sendo assim, é evidente perceber o avanço da tecnologia e aferir que ela agrega novos 
produtos e instrumentos aos leitores, condicionando novos valores e olhares ao texto digital. 

 
Considerações finais 

 
A partir das análises realizadas nas falas dos sujeitos desta pesquisa, é possível concluir 

que o texto em fonte impressa muito se diferencia da fonte digital, acarretando a consolidação 
de leituras plurais. O leitor ao se deparar com novos formatos de texto é condicionado a 
adotar novas estratégias de leitura, de busca e seleção de fontes, surgindo novas ambiências 
que podem interferir em seu estado físico e psicológico. 

Constata-se que as fontes digitais possuem recursos que não são ofertados pelas fontes 
impressas, viabilizando a construção de novas técnicas de leitura, como a leitura extensiva, 
ampliando a capacidade interpretativa do leitor. Confirmou-se que, os tipos de suportes de 
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informação contribuem na formação de diferentes leitores, desencadeando diferentes 
possibilidades de relacionamento entre as informações existentes nos suportes. 

Essas novas ambiências constituem fatores interferentes tanto na postura e 
comportamento do leitor, como pode, também, interferir na capacidade interpretativa do 
conteúdo materializada nos suportes, viabilizando o leitor a adquirir múltiplos entendimentos 
do texto, distanciando do real sentido proposto pelo autor. 
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(ANTI)BREVIÁRIO1 

José Kuiava2 
 
Foi oportuna e prazerosa a leitura do escrito "O livro `O Texto na Sala de Aula': entre 

diferentes edições", de Norma Sandra de Almeida e Lilian Lopes Martin da Silva. Nunca 
tinha imaginado que era possível e tão importante, em tal profundidade, uma análise da 
materialidade do livro: o projeto gráfico, aspectos da feitura e "estética" material, visual, 
gráfica/tipográfica, esse trabalho da produção industrial da oficina impressora e suas 
mutações na sucessão das diversas edições, a critério dos editores. Até então, sempre me ative 
e dediquei à difícil e teimosa tarefa de compreensão e interpretação dos sentidos dos escritos - 
do "mundo escrito", na expressão de Ítalo Calvino. Foi algo inédito me deparar com 
anotações e apontamentos em tão elevado nível de perspicácia das "metamorfoses" gráficas 
do livro. Os elementos do paratexto e do peritexto – a capa, a encadernação, a diagramação 
textual, a introdução, o calafão – das sete primeiras edições pela ASSOESTE, 1984-1987, 
foram muito simples e modestas. A capa era desprovida de cores e figuras que chamassem 
atenção visual. A partir de 1987, quando a Editora Ática passa a editar o livro, o aparato 
visual muda: a capa recebeu cores mais fortes e figuras mais chamativas. Mais ao gosto do 
mercado editorialista. Para mim contou mais o registro do alcance espacial - do local de 
nascimento à projeção nacional do livro – e de sua validade no tempo histórico, sem data de 
vencimento. O livro “O Texto na Sala de Aula” é um clássico da língua portuguesa. Este é o 
verdadeiro e justo status do livro. 

No meu caso pessoal, a leitura do escrito teve um sentido especial, acordou e aferventou 
meu emocional ao escavar os guardados no solo escuro de escombros e ruínas do passado, 
pois vivenciei aquele meio e seus horizontes, onde se deram os acontecimentos historicizados 
e fui um dos protagonistas e atores de muitos dos programas no oeste do Paraná. Sem evocar 
sentimentos de "auto-louvação", me sinto responsável por ter escolhido e buscado as 
instituições e os professores para os cursos do oeste do Paraná no período de 1973 à 1992: 
FIDENE- Ijuí,RS (Mário Osório Marques, João W. Geraldi, Sírio Possenti, Eronita Barcelos, 
Jaime Callai, Dinarte Belatto, Dolair Callai, Adelar Francisco Baggio, José Crippa ...); 
IEL/UNICAMP (João Wanderley Geraldi, Sirio Possenti, Luiz Calegari, Maria B. Abaure, 
Eduardo Guimarães, Jesus Durigan, Lilian Lopes Martin da Silva, Ezequiel Teodoro da Silva, 
Percival Brito, Michel Thiollent); IESAE/FGV/RJ (Cândido Grzybowski, Gaudêncio 
Frigotto, Luiz A. Cunha, Helter Dias Maciel, Julieta Calazans, Rubem Alves, Osmar Fávero, 
Miguel Arroyo); Curitiba-UFPr e CETEPAR (Carlos Alberto Faraco, Valdemir Miotello, Rui 
Christovam Wachowicz); Porto Alegre (Rovílio Costa). Levar todos esses "intelectuais 
                                                           
1 Estes apontamentos resultaram  da leitura do artigo “O Livro `O Texto na Sala de Aula': entre diferentes edições”, 
escrito por Norma Sandra de Almeida Ferreira e Lilian Lopes Martin da Silva. Os apontamentos foram enviados via e-
mail à Lilian e se constituem em elementos para a escritura do artigo O Nascimento do Livro “O Texto na Sala de 
Aula”, organizado por João Wanderley Geraldi, com 1ª edição publicada pela ASSOESTE em 1984. 
2 Professor aposentado do Centro de Educação, Comunicação e Artes da Unioeste, Cascavel, Estado do Paraná. 
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orgânicos" no mesmo lugar e ao mesmo tempo foi "cutucar a ditadura militar com vara 
comprida" para ver se os impostores e agentes da repressão ainda tinham a hegemonia – a 
força moral e o poder político – para silenciar e controlar os intelectuais críticos daquela 
conjuntura – da abertura política lenta, gradual e segura. Fui em diversas viagens à Ijuí, 
Curitiba, Porto Alegre, Campinas e Rio de Janeiro propor e organizar os cursos para o oeste 
do Paraná, sob auspícios e às custas de nada mais nada menos que a OEA – sob o domínio e 
controle plenos dos EUA em tempos da Guerra-Fria. Naquele cenário nasce, é distribuído e 
usado em todas as escolas municipais e estaduais do oeste do Paraná, “O Texto na Sala de 
Aula”.  

Agora, no terreno de hoje, à medida que fui lendo o escrito, a deusa da reminiscência - 
Mnemosyne - se exibia em fantasias sedutoras e maliciosas - quase assustadoras. Confesso: 
fiquei espantado com a referência - denominação na linguagem metafórica analógica - de 
"breviário", uma comparação figurativa ao livro "O Texto na Sala de Aula", por R.M.N. 
Silveira – como se fosse um livro de rezas dos professores de língua portuguesa. Explico por 
que do espanto. A palavra "breviário" evoca para mim a religião católica, o convento - os 
tempos e a vida de reclusão, de silêncio meditativo, de elevadas orações nos melhores 
fervores da juventude. Pratiquei e vivenciei durante quatro anos recitando melodiosamente 
extensas e monótonas orações do Breviário. Todos os dias pela manhã bem cedo, “ Ad 
Matutinum”; antes do almoço, “In 1 Vésperi”; após o almoço, “In 1s. Vésperis”; e no 
entardecer do dia, “Ad Vésperas”. Eram duas horas diárias de recitação, em latim, das 
mesmas orações. Sabia ler latim, mas entendia pouco dos sentidos. Não era interessante 
traduzir e entender as orações, apenas recitá-las à exaustão. As recitações eram feitas em tons 
elevados e vozes suaves em "cantochão", em coro por todos os frades. O valor não estava no 
sentido do texto recitado e repetido, mas no significado da oração: uma elevação da alma em 
louvores a Deus. Cada frade tinha o seu exemplar do Breviário, guardado no banco da capela 
do mosteiro/convento. Os padres, que rezavam missas fora do convento, levavam o seu 
Breviário em uma das mãos ao peito. Era o “vademecum” dos frades. As orações eram 
inquestionáveis, imutáveis. Eram sagradas e consagradas aos princípios canônicos e aos 
dogmas restritos à Igreja Católica Romana. O Breviário era o livro de orações diárias restrito 
aos frades, clérigos, monges.  

Portanto, de fins específicos, únicos e de uso restrito. Seu universo também é limitado e 
restrito a uma crença religiosa, sem liberdade alguma para propiciar mudanças na doutrina – 
uma profissão de fé aos fins litúrgicos – menos ainda mudanças nas atitudes e do modo de ser 
dos frades. 

Muito ao contrário, o livro “ O Texto na Sala de Aula” veio para pôr fim ao paradigma 
da reprodução da “artificialidade da linguagem” e à velha prática do ensino da língua 
portuguesa, cuja centralidade eram os conceitos convencionais de gramática e da norma-
padrão tradicional da fala e escrita. Uma coletânea de textos – de escritos de diversos autores 
– com fins, o propósito e intenção de mudar o modo, a didática, de ensinar a língua 
portuguesa nas escolas do ensino básico, fundamental e superior, em âmbito nacional. E na 
vida real, o livro produziu, de imediato, os efeitos dos objetivos desejados. É, portanto, de 
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natureza “revolucionária” nos campos ideológico-pedagógico, teórico-metodológico e 
estético, um novo jeito das práticas da leitura e escrita dos professores e alunos. Tudo ao 
contrário das recitações litúrgicas do Breviário. O próprio organizador da coletânea, João 
Wanderley Geraldi, enunciou o objetivo na Introdução, também citado no artigo “O Livro `O 
Texto na Sala de Aula': entre diferentes edições”: “um convite à reflexão sobre o trabalho de 
sala de aula e também um convite a um (re)dimensionamento destas atividades”. E provocou: 
“acreditamos que é hora de repensar o ensino da língua portuguesa, especialmente no 
primeiro grau” (Geraldi, 1984, p.5). Portanto, rompeu a barragem da língua falada e escrita 
tradicional, reprimida na forma-padrão. A partir dos diversos cursos no oeste do Paraná e do 
uso dos textos como a virtù da nova metodologia do ensino da língua portuguesa nas escolas e 
faculdades, dezenas de coletâneas de textos – histórias de vida – escritos por alunos de 1ª a 8ª 
séries e acadêmicos do curso de letras, foram publicadas pela Editora da ASSOESTE a partir 
de 1983. O que aconteceu com o livro foram mudanças “radicais” na visão, concepção e na 
metodologia do ensino da língua portuguesa e da literatura – vigorou o ato estético da leitura e 
da escrita no lugar do ensino estéril da gramática de português. 

Essa é a razão mais forte para não denominar a coletânea de “breviário”. Nas múltiplas 
e ilimitadas referências a favor da coletânea que já proferi e que pretendo ainda enunciar, 
jamais seria capaz de chamar o livro de “breviário”. Muito menos se o quisesse adjetivar de 
“novo breviário” dos professores da Língua Portuguesa, pois, para mim, ele não é um manual 
de recitações de princípios, regras, técnicas inquestionáveis de “como ensinar a língua 
portuguesa”, mesmo que continue provocando e contaminando professores e alunos com o 
vírus da paixão, do prazer e da estética da leitura e da escrita. Assim, a coletânea é um 
“antibreviário”. Na minha visão, é claro. Salvo no caso em que a denominação “breviário” 
fosse uma leve ironia no modo linguístico carnavalizado a la Rabelais. Um “vademecum” do 
professor de língua portuguesa tem o sentido de “inseparável”, mais para mudar e 
transformar, não para repetir e conservar. 
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LEITURA PARA ALÉM DA PALAVRA ESCRITA 

José Kuiava1 
 

Um clássico 
é um livro que nunca terminou de dizer 

aquilo que tinha para dizer. 
Ítalo Calvino 

 
Um Prelúdio 

 
O ato da leitura ativa da palavra escrita – leitura viva, prazerosa, apaixonante ou mesmo 

penosa, enfadonha e atordoante – é um modo de vida, um modo da existência humana, que 
não se limita ao exercício óptico, mas perpassa o ato corpóreo, físico e se constitui num 
movimento mental e fervoroso, num ato de vivência da “vida viva”, que envolve corpo, olhos, 
face, cérebro, mente, pensamento, amor, paixão, prazer, sofrimento, imaginação, fantasias, 
sonhos, insônias, angústias, atitudes, transformações... A leitura ativa envolve um mundo real 
exterior em movimento contínuo e um mundo interior mental abstrato. Poderíamos imaginar 
um campo de confronto de categorias abstratas entre o mundo determinado real e o mundo 
percebido, imaginado, inventado e desejado. A leitura da palavra escrita me faz viver 
saudades escondidas nas dobras da memória, soterradas no passado, e me empolga e ilumina 
com os relampejos da memória do futuro. 

 
O Antes 

 
Primeiro, algumas perguntas elementares. Como éramos antes de sabermos ler a palavra 

escrita? Acho que temos poucas lembranças desse tempo da primeira infância. A nossa leitura 
era restrita ao mundo próximo real, físico, biológico, sensível, corpóreo. Era o mundo 
sensível, tático e a palavra falada e escutada, tão só. Palavra do mimo, do afeto, do desejo. 
Uma palavra familiar. Nesse tempo, prevaleciam as imagens e a leitura era centrada na 
sensibilidade corpórea. O instinto sensível de sobrevivência reinava sobre o pensamento. 

E como foi o início da leitura da palavra escrita? Em quais princípios pedagógicos foi se 
constituindo o nosso “saber ler”? O nosso “apreender ler”? Trazendo esta pergunta para os 
tempos de hoje, como estão sendo o início e começo da leitura das crianças no chão das 
nossas escolas? Quais são os princípios psico-pedagógicos que sustentam as práticas de 
leitura das escolas contemporâneas? Essas questões me fazem lembrar o que John Holt 
escreveu na década de 1960 sobre as práticas pedagógicas da leitura nas escolas dos Estados 
Unidos, com o título inquietante e impiedoso: “Como fazer para que as nossas crianças 

                                                           
1 José Kuiava, professor sênior da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Unioeste-Cascavel, PR. E-mail: 
jose.kuiava@gmail.com 
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odeiem a leitura”. É um escrito desvelador, que provocou insônias às autoridades do mais alto 
patamar político, social, científico dos detentores do poder e da ideologia dominante, 
atordoando ou encantando até os educadores do chão das escolas da nação mais poderosa do 
universo. Com lampejos e raios de luz em outros céus, inclusive aqui no Brasil. John Holt 
desescondeu e escancarou as mazelas pedagógicas da educação conservadora dos Estados 
Unidos, demonstrando como os professores de literatura conseguiam fazer com que as 
crianças, os adolescentes e os jovens odiassem a leitura. E, é claro, experienciou e demonstrou 
os caminhos de como fazer para que as crianças amem a leitura. 

Pessoalmente, neste assunto, os escritos de Ítalo Calvino me encantam, me fascinam a 
cada leitura e releitura que faço. Ítalo conta que sua mãe começou colecionar, mesmo antes 
dele nascer, as revistinhas do Mickey Mouse, na versão italiana com os quadrinhos sem os 
balões de palavras escritas, apenas com versos embaixo de cada quadrinho. Nos primeiros 
anos de sua infância, ainda muito criança, ele se deleitava lendo as figuras – sequência de 
imagens sem o diálogo, sem a conversação, sem as palavras escritas nos balões, inventando 
ele mesmo sem limites os personagens das histórias – heróis, bandidos, castelos, prisões, 
histórias de fantasmas – um mundo incrível e mágico. O vírus da imaginação infectava o 
imaginário de Calvino. Ele se deleitava com as histórias que inventava na imaginação, na pura 
fantasia. Verdadeira e legítima “leitura sem margens”.  

Vejamos o que Ítalo escreveu sobre aquele tempo. 
 

[…] Mas eu ainda não sabia ler, passava otimamente sem essas palavras, já 
que me bastavam as figuras. Não largava aquelas revistinhas que minha mãe 
havia começado a comprar e a colecionar ainda antes de eu nascer e que 
mandava encadernar a cada ano. Passava horas percorrendo os quadrinhos de 
cada série de um número a outro, contando para mim mesmo mentalmente as 
histórias cujas cenas interpretava cada vez de maneira diferente, inventando 
variantes, fundindo episódios isolados em uma história mais ampla, 
descobrindo, isolando e coordenando as constantes de cada série, 
contaminando uma série com outra, imaginando novas séries em que 
personagens secundários se tornavam protagonistas. 
Quando aprendi a ler, a vantagem que me adveio foi mínima: aqueles versos 
simplórios de rimas emparelhadas não forneciam informações inspiradoras; 
no mais das vezes eram interpretações da história, de orelhada, tais quais as 
minhas; estava claro que o versejador não tinha a mínima ideia do que 
poderia estar escrito nos balõezinhos do original, seja porque não soubesse 
inglês ou porque trabalhasse com os quadrinhos já redesenhados e tornados 
mudos. Seja como for, eu preferia ignorar as linhas escritas e continuar na 
minha ocupação favorita de fantasiar em cima das figuras, imaginando a 
continuação (CALVINO,1990,p.109). 

 
E ele – que não possuía o título acadêmico de doutor – faz uma sutil e educada 

advertência a todos que desejam praticar um ato correcional frente à “vida viva”, quando a 
substituímos meramente por um trabalho, um emprego e seguimos mecanicamente apenas os 
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livros no terreno das escolas e classes universitárias. E Calvino vai mais longe e fundo nas 
advertências, adentrando os muros das escolas e universidades, quando se refere aos clássicos. 

 
[…] Por isso, nunca será de mais recomendar a leitura direta dos textos 
originais, evitando o mais possível bibliografia crítica, comentários, 
interpretações. A escola e a universidade deveriam servir para fazer entender 
que nenhum livro que fala de outro livro diz mais sobre o livro em questão, 
mas fazem de tudo para que se acredite no contrário. Existe uma inversão de 
valores muito difundida segundo a qual a introdução, o instrumental crítico, 
a bibliografia são usados como cortina de fumaça para esconder aquilo que o 
texto tem a dizer e que só pode dizer se o deixarmos falar sem intermediários 
que pretendam saber mais do que ele (IDEM, p.12). 

 
Assim, ler sem margens é ler aquém e para além da palavra escrita. O antes do ato de ler 

é sempre um estado de expectativa, exige uma escolha, uma decisão do que preferimos ler. O 
objeto escolhido pode gerar amor, ódio, paixão, felicidade, sofrimento, angústia...Provar o 
contrário? Só não lendo. 

 
O Durante 

 
O durante é o melhor momento da leitura com deleite. É sempre melhor ler do que não 

ler. Para tal acontecer, é preciso começar a leitura e dar continuidade, pois este é o momento 
de encontro e confronto dos mundos não-escrito e escrito. 

O que sentimos quando lemos? Porque lemos o que lemos? Em que circunstâncias 
escolhemos o que lemos? Temos a opção, a plena liberdade para escolher o que lemos? 
Poderíamos não ler o que lemos? Estamos prontos para ler tudo sempre? Ou preferimos e 
amamos projetos escolares-acadêmicos sistemáticos de leitura? Ou lemos por obrigação, por 
dever escolar acadêmico? Apenas por razões profissionais? Se for sim, então lemos apenas o 
estritamente escrito. Se tivéssemos que dizer e escrever sobre nossa história e relação com as 
leituras e com os livros, o que diríamos e escreveríamos? A nossa história da leitura – falada e 
escrita – geraria amor e estimularia a paixão à leitura dos outros? 

Há uma certa ambivalência no modo, na forma, na atitude que tomamos quando lemos. 
Estabelecemos uma relação pessoal emocional e racional ao mesmo tempo. A emoção nos 
possibilita o prazer extraordinário, a dor profunda, quando lemos um grande livro; enquanto a 
racionalidade nos permite a compreensão em profundidade do escrito. Precisamos organizar, 
dar ordem aos paradigmas de beleza, estética literária e às escalas de valores de verdade, 
lógica, importância, sentido científico e histórico. Mais uma vez Calvino nos indica caminhos 
cheios de beleza: 

 
[…] ao ler, preciso entender rapidamente cada frase, pelo menos seu sentido 
literal, e só depois de entendê-la sinto-me pronto para pronunciar um 
julgamento; o que li é verdadeiro ou falso, certo ou errado, agradável ou 
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desagradável. Na minha vida cotidiana, ao contrário, são inúmeras as 
circunstâncias que escapam à minha compreensão, desde as mais gerais às 
mais simples e triviais; vejo-me frequentemente diante de situações sobre as 
quais não posso dar opinião, e prefiro não emitir julgamento (CALVINO, 
205, p.141) 

 
Acima de tudo, para atingir uma leitura sem margens e para além da palavra escrita, é 

necessário despir-se dos conceitos dogmáticos – conceitos e verdades imutáveis – e dos 
preconceitos ideológicos – propósitos e interesses mal intencionados. Assim, a leitura sem 
margens nos dá algo mais fabuloso que a ilusão de entender exatamente o que está escrito e 
afirmado no que lemos. 

 
O Depois  

 
Qual é o resultado da leitura? Da leitura que fizemos, mesmo estando em estado de 

permanente e continuada leitura? O estado emocional e racional do depois da leitura é o resultado 
do ato de ler algo que alguém escreveu. Veio-me à memória algo que Sören Kierkegaard 
escreveu: “gerações sem número souberam de cor, palavra por palavra, a história de Abraão; mas 
quantos tiveram insônias por sua causa?”(KIERKEGAARD,1990, p. 40). Kierkegaard parece 
dizer: leitura que não provoca insônia no leitor, é porque ou o livro escrito lido não é importante, 
ou o leitor não é um leitor inveterado e leu o livro sem cultivar o amor e sem a paixão pela leitura. 
Um leitor inveterado, glutão, é amador amante da leitura e um amador amante dos livros. O 
mundo não-escrito fica um vazio sem fim quando sem o mundo-escrito. 

Poderíamos, com plena justiça, parafrasear aqui o amante de livros José Mindlin: a 
gente procura a leitura e a leitura procura a gente - “a gente procura o livro e o livro procura a 
gente” (MINDLIN,1998, p.10). Leitura além das margens, quer dizer sem margens, é aquela 
leitura quando as frases ficam “encalhadas no coração dos leitores”. Essa leitura é própria de 
um leitor indisciplinado. 
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A INDÚSTRIA CULTURAL EM PIXOTE, DE JOSÉ LOUZEIRO: DO LIVRO 
AO FILME 

José Rogerio da Silva1 
 
Ao escrever Infância dos Mortos, em 1977, obra baseada em fatos reais, o jornalista e 

escritor maranhense José Louzeiro o fez devido às circunstâncias políticas da época. Ele sabia 
que dificilmente a reportagem seria publicada, pois a censura acontecia com vários 
profissionais.  

Abriu mão então do expediente ao qual se tornava “habitue”, devido também a sua veia 
literária, o romance-reportagem. Expressão cunhada em obras do gênero lançadas anos antes 
no Brasil, “a proposta dos escritores desse tipo de romance era contar uma história baseada 
em fatos reais e possíveis de verificação por parte do leitor”. (DANTAS, 2001, p.53) 

Louzeiro encontrou na junção entre jornalismo e literatura o formato ideal para 
realização do seu trabalho, praticando o que Bulhões (2007, p.46) chamou de “hibridismo 
perseguido pelos gêneros de jornalismo e literatura em justaposições”: 

 
Se, em uma perspectiva histórica, de início coube a literatura ser a matriz 
fornecedora de sugestões formais à narratividade jornalística, o 
desenvolvimento do jornalismo foi aos poucos construindo uma autêntica e 
nada desprezível tradição de textualidade que também se ofertou à realização 
literária. (BULHÕES, 2007, p.46) 

 
Hector Babenco, cineasta conhecido por retratar assuntos polêmicos, envolvendo as 

mazelas do ser humano transformou Infância dos Mortos em Pixote, a Lei do Mais Fraco., 
que foi retratado próximo a um documentário, criando uma representação do Brasil no final 
dos anos 70. Inspirado no neo-realismo italiano, contextualizou a realidade o mais próximo 
possível do cotidiano daquelas pessoas. A maioria dos atores não era profissional, mas 
moradores de favelas e da periferia de São Paulo. Estas escolhas remetem aos componentes 
essenciais para a “penetração em profundidade proporcionada pelo cinema, pois para o 
homem de hoje, a imagem do real fornecida pelo cinema é infinitamente mais significativa” 
(BENJAMIN, 2000, p.243). 

Mesmo buscando-se manter no filme a proposta original do romance, observa-se que 
são mídias distintas. Cinema é uma atividade de equipe e existem elementos específicos do 
cinema, que passam por várias etapas e “os processos de edição e montagem influenciam 
decisivamente o significado dos elementos que estruturam a mise-en-scène2 do filme”. 
(FLORY, 2010, p.112) 

                                                           
1 FACCAT/UNIMAR 
2Mise-em scène – Termo usado no sentido de colocar em cena uma imagem da ação total, criada por elementos 
constitutivos da peça (filme) tais como os atores, iluminação, cenografia, vestuário e adereços, decoração de 
cenas e ambientes. (FLORY, 2010, p.114). 
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Babenco adaptou Pixote não apenas à nova linguagem, ou aos espectadores, precisou 
também suprir a necessidade dos investimentos para viabilizar a produção neste tipo de 
plataforma, pois a técnica “não permite apenas, do modo mais imediato, a difusão em massa 
do filme: exige-a. Os custos da produção são elevados”. (BENJAMIN, 2000, p.230) 

Estabelece-se assim, uma nova relação, onde o trabalho em grupo forjou uma linha de 
produção cinematográfica, contemplando a tendência das grandes massas que “exigem, por 
um lado, que as coisas se lhes tornem, espacial e humanamente, mais próximas”. 
(BENJAMIN, 2000, p. 227-228) 

Ao assistir Pixote, facilmente cria-se uma identificação e até certo carinho pelas 
personagens. É difícil não procurar nas desigualdades sociais ou ausência da família justificar 
o que leva estes adolescentes à criminalidade. Colabora para esta visão a maneira como são 
tratados por autoridades, que são quem os deveria acolher. Nota-se claramente o preconceito 
de setores da sociedade para com os adolescentes, a começar pelo termo a qual são tratados, 
“menores”, que segundo FRONTANA (1999), foi criado para diferenciar filhos de pobres e 
negros: 

 
O termo “menor” constitui-se na maneira como os setores dominantes da 
sociedade fazem seu reconhecimento da condição específica de crianças e 
adolescentes pertencentes às classes trabalhadoras de baixa renda –, que 
carregam as marcas e os estigmas da exclusão, que exibem, enfim, os signos 
da discriminação que recaem sobre sua classe social. (FRONTANA, 1999, 
p.22) 

 
Ao utilizar personagens desconhecidas, Babenco direcionou o foco para as ações destes 

adolescentes. Mas, ao utilizar adolescentes que, potencialmente, poderiam viver ou estarem 
vivendo situações próximas às retratadas no filme, o diretor foi além, rompendo as barreiras 
do real e do imaginário: 

 
Na época de Homero a humanidade se oferecia em espetáculo aos deuses do 
Olimpo; ela agora se converteu no seu próprio espetáculo. Tornou-se tão 
alienada de si mesma que consegue viver sua própria destruição como um 
prazer estético de primeira ordem. (BENJAMIN, 2000, p. 254) 

 
Outro expediente utilizado é a supressão ou junção de personagens. Buscou-se não 

apenas imprimir maior dinâmica à trama, mas polarizar algumas personagens, “acentuar 
traços simpáticos e traços antipáticos, a fim de aumentar a participação afetiva do espectador, 
tanto no seu apego pelos heróis, como na sua repulsa pelos maus”. (MORIN, 2000, p.55) 

O herói simpático, ou anti-herói, não menos simpático ao público, ganha força em 
Pixote. A felicidade dos heróis, ou “happy end” (MORIN, 2000, p.92), pode ser notada 
mesmo em suas tragédias pessoais. Diferente do romance, o filme termina com Pixote, 
caminhando pela linha férrea, deixando a impressão de que em outra oportunidade sua vida 
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sofrerá uma reviravolta, demonstrando que “há vários graus de happy end, desde a felicidade 
total (amor, dinheiro, prestígio), até a esperança da felicidade”. (MORIN, 2002, p.93) 

Ao nos depararmos com os diferentes finais, percebemos a força da cultura de massa, ao 
introduzir no filme uma segunda chance ao protagonista, na medida em que termina vivo, 
mostrando “a força constrangedora do happy end, que se manifesta de maneira reveladora na 
adaptação das obras romanescas para o cinema”. (MORIN, 2002, p. 94) 

Nos estudos sobre cultura de massa no Século XX, Morin chamou os grupos de gang e 
apontou três modelos de liberdade. A denominada infra é que mais identifica as personagens 
em Pixote, pois é uma liberdade “que se exerce abaixo das leis, nos submundos da sociedade, 
junto aos vagabundos, ladrões, “gangsters”. Este mundo da noite é, talvez, um dos mais 
significativos da cultura de massa” (MORIN, 2002, p.112).  

A violência da gang, em Pixote, se aproxima cada vez mais da violência real das ruas, 
da periferia, dos acidentes, dos assassinatos e do espaço que este tipo de comportamento 
social ocupa nos veículos de comunicação e de diversão de massa. 

Na procura por modelos de sucesso, a busca permanente da felicidade é um ingrediente 
sempre presente. Mas é preciso entender que a felicidade que se busca na cultura de massa 
não é apenas o happy end, “é a felicidade de ação de uma vida vivida na intensidade”. 
(MORIN, 2002, p.125)  

Na moderna concepção de valores, a felicidade busca a conquista de valores afetivos, 
sem abandonar a busca dos valores materiais, símbolo de status e poder, flertando entre “a 
prioridade do ser e a prioridade do ter” (MORIN, 2002, p.127): 

 
A felicidade é, efetivamente, a religião do indivíduo moderno, tão ilusória 
quanto todas as religiões. Essa religião não tem padres, funciona 
industrialmente. É a religião da terra na era da técnica, donde sua aparente 
profanidade, mas todos os mitos caídos do céu são virulentos...Constituem o 
que, a rigor, podemos chamar de ideologia da cultura de massa, isto é, a 
ideologia da felicidade. (MORIN, 2002, p.130) 

 
Em Pixote, o tema amor nada se relaciona com família. Decerto que até “os heróis 

mitológicos são órfãos, os bastardos de deuses” (MORIN, 2002, p.151), mas em Pixote, as 
origens familiares desaparecem quase que por completo. 

Ao analisarmos a adaptação de uma obra literária para o cinema, sob a ótica da cultura 
de massa, observamos que a finalidade principal do filme é romper a linha tênue existente 
entre o real e o imaginário, pois “o imaginário não se projeta no céu, fixa-se na terra. Os 
deuses – estrelas, olimpianos – os demônios – criminosos, assassinos – estão entre nós, são de 
nossa origem, como nós mortais. A cultura de massa é realista”. (MORIN, 2002, p.168) 

Parte da fidelização dos espectadores é alcançada na medida em que os custos da 
produção, aliado a estratégias específicas, torna a reprodução acessível à maioria das pessoas. 
O cinema, a cada dia, se integra ao cotidiano das famílias, nos corações e nas mentes, utiliza-
se de técnicas que facilitam o entendimento e o tornam democrático e popular. 
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LEITURAS SOBRE SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE 

José Vicente de Souza Aguiar1 
 
Indiscutivelmente, há ligação entre a vida do homem e dos demais seres vivos, o que 

corresponde inevitavelmente à ideia de relação de dependência inevitável entre o homem e a 
natureza. Todavia, se trata de um fato em si, embora não seja reconhecido por todos e 
assumido enquanto uma prática relativa ao exercício sistemático de vida da sociedade, 
compatível com as necessidades básicas e fundamentais que lhes assegure condições de 
garantia de vida. Mas usufruir de um meio ambiente saudável corresponde a um desejo 
manifesto predominantemente pela sociedade, pois se considera um direito de cidadania viver 
em lugares que represente condições de higiene, de salubridade, de segurança e conforto 
ambientais razoavelmente adequados para o exercício de uma vida com condição de 
dignidade. Estas questões são apresentadas consensualmente pela sociedade que reclama às 
instituições públicas pelos serviços relativos à criação de um meio ambiente saudável para 
viver, para trabalhar, para passar seus momentos de lazer, de recreação e de apreciação da 
vida e da natureza, visto que não se vive isoladamente do meio ambiente. 

Obviamente, não há controvérsias sobre a questão, principalmente quando a discursão 
diz respeito à proteção do meio ambiente, visto que nos programas das secretarias de saúde, 
de educação, de esporte e lazer e também de segurança estão presentes as preocupações com a 
questão ambiental. Estas informações constatam a preocupação do estado com a questão 
ambiental, todavia elas necessitam também ser pensadas considerando a relação educação 
ambiental e condições sociais dos grupos sociais que vivem em estado de vulnerabilidade 
social e ambiental. Ora, como podemos pensar em tê-los como aliados ambientais quem vive 
nas áreas de riscos, que a qualquer hora e momento, principalmente diante das chuvas 
intensas e prolongadas de inverno, pode ter o seu abrigo destruído, seus pertences danificados, 
seus filhos postos ao risco de morte, seus bens materiais perdidos pelas tragédias, sua 
referencia de moradia invadida pela água e lama ou vê-la descer na enxurrada. 

A vida nestas condições de vulnerabilidade impõe ao estado um compromisso imediato 
e destinado à coletividade que estão vivendo estado de risco, e, sobretudo, com as futuras 
gerações. Ou seja, se torna absolutamente difícil esperar de quem necessita urgentemente 
passar uma noite de chuva intensa e prolongada, em estado apreensivo de tensão diante da 
fragilidade ambiental e social que se encontra, que desenvolva sentimentos e atitudes 
considerando a necessidade de agir em defesa das questões ambientais, tornando-se participe 
de uma preocupação com uma causa coletiva em defesa da natureza. Tudo indica que esta 
atitude, embora muito importante, requer primeiramente que as questões sociais imediatas 
estejam razoavelmente atendidas, visto que os dramas vividos por quem convive 
diuturnamente em habitações em estado de risco social e ambiental, requerem que pense 
primeiro em seus problemas pessoais e individuais imediatos, para depois pensar 

                                                           
1 Doutor em Educação e Professor da Universidade do Estado do Amazonas. vicenteaguiar@ig.com.br 
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coletivamente, o que não se trata de egoísmo, mais de prioridades impostas pelas suas 
condições precárias de vida. 

Todavia, estas condições podem servir como elementos para pensar a questão ambiental 
envolvendo as pessoas que estão vivendo em áreas em estado de risco, e, sobretudo, das que 
vivem em precárias condições sociais. Já as pessoas que possuem escolaridades avançadas, e 
não vivem em condições sociais de risco, seriam por naturezas defensoras inatas do meio 
ambiente? Certamente não se pode pensar e agir maniqueistamente, visto que a questão 
ambiental necessita ser compreendida considerando não somente as questões sociais, mas 
outras variáveis como o nível de comprometimento assimilado pelas pessoas no que diz 
respeito ao compromisso assumido pelo meio ambiente e sues sentimentos relativos à vida da 
sociedade e do meio ambiente. Ou seja, como foi instruído para agir em sociedade e em 
defesa da sociedade, com quais valores pensam sua vida na relação com a vida do outro e com 
a da natureza. Portanto, além de ser uma questão que envolve as condições sociais e culturais, 
também diz respeito à criação de uma sensibilidade de respeito e garantia da humanidade do 
outro e da existência da natureza. 

Estas questões estão relacionadas a um nível de capacitação cidadã constituído 
considerando, sobretudo, sua vida individual e também a da coletividade, o que não diz 
respeito necessariamente aos anos de escolaridades. O que se poderia entender por uma 
formação de uma conduta não egoísta, visto que considera como necessário desenvolver um 
tipo de conduta de cuidado para com a vida, seja da sociedade, seja do meio ambiente. Neste 
sentido, pode-se dizer que a questão ambiental não diz respeito apenas à criação de leis que 
possam punir os agressores identificados, mas ao desenvolvimento de atividades que possam 
despertar nos envolvidos a criação de um sentimento de respeito à vida em todas as suas 
dimensões, inclusive envolvendo a da natureza. 

Entende-se também que o compromisso pela construção de uma cidade que possua uma 
condição de razoabilidade ambiental corresponde a um compromisso tácito assumido pelo 
estado em todas as suas esferas, pois isto representa um mínimo necessário para garantir uma 
condição de vida em estado de dignidade mínima necessária para assegurar aos habitantes 
uma condição de segurança e bem-estar. De fato, esta preocupação se faz presente no Plano 
Diretor da Cidade de Manaus, uma vez que apresenta a preocupação em promover, conforme 
Art. 18, parágrafo único, do Plano Diretor do Município de Manaus, “O Município estimulará 
a formação de cooperativas associadas a programas sociais e urbanísticos, sobretudo quando 
vinculadas aos programas de habitação social e de qualificação ambiental”. 

Todavia, o gesto destacado no texto deste instrumento jurídico não se fez exercício, de 
modo que se transformasse de uma intenção a uma pratica voltada para o cuidado com a 
cidade e com as pessoas que nela habitam. Neste sentido, e pelo que tudo indica, o 
instrumento foi e é mais explorado no que diz respeito ao seu aspecto punitivo, pois serve 
para enquadrar e punir as infrações ao Plano Diretor. O que ocorre com a criação de delegacia 
especializada na área de crimes ambientais, em âmbito estadual, para atuação junto à Vara 
Especializada de Meio Ambiente e do Ministério Público. 
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Ora, entende-se a importância desta dimensão jurídica que envolve a questão ambiental, 
visto que os atos de transgressões ambientais necessitam ser contidos pelo poder público, mas 
há de se perguntar como ficam as omissões deste mesmo poder em criar as condições básicas 
necessárias à vida da sociedade em condições ambientais digna, principalmente dos mais 
necessitados, que vivem em áreas de risco iminentes, previsto no Plano Diretor de 2006, 
principalmente no que diz respeito à construção da cidade, conforme o que denota o artigo 
apresentado a seguir: 

 
Art. 26 - A Estratégia de Construção da Cidade tem como objetivo geral 
compartilhar os benefícios sociais gerados na cidade e potencializar 
atividades econômicas urbanas para a implementação de uma política 
habitacional que democratize o acesso à terra e à moradia. 
Parágrafo único - São objetivos específicos da Estratégia de Construção da 
Cidade: 
I - promover intervenções estruturadoras no espaço da cidade que crie novas 
oportunidades empresariais e permita ao Poder Executivo recuperar e 
redistribuir a renda urbana decorrente da valorização do solo; 
II - ampliar a oferta de habitação social e o acesso à terra urbana, 
fomentando a produção de novas moradias para as populações de média e 
baixa renda adequadas à qualificação ambiental da cidade; 
III - prevenir e/ou corrigir os efeitos gerados por situações e práticas que 
degradam o ambiente urbano e comprometem a qualidade de vida da 
população, principalmente invasões e ocupações nas margens dos cursos 
d'água. 

 
Entende-se que a criação de aliados envolvidos pelo compromisso em se construir uma 

preocupação de defesa do meio ambiente requer que haja contrapartida entre as partes. Ou 
seja, que o poder público e a sociedade consigam agir reciprocamente, principalmente no que 
diz respeito ao atendimento das necessidades básicas da população que vive em áreas 
ambientalmente inadequadas à vida humana, em que sua dignidade como pessoa está 
absolutamente comprometida ou até desprezada, ou até que suas vidas são deixadas em 
condições de morte.  

 
Considerações 

 
Reestruturar o que foi erguido com problemas torna-se mais difícil do que fazer a coisa 

planejadamente, mas, para quem acredita, não existe sonho impossível quando há interesse 
público e da sociedade em intervir sobre problemas emergenciais. Há de se dizer que nós 
precisamos do meio ambiente adequadamente saudável, mas há de se dizer também que nós 
somos responsáveis por ele. Temos o compromisso em construir as condições ambientais 
adequadas para a vida da sociedade atual e para a sociedade que virá, que possa ter uma 
condição razoável de vida, mas não se trata apenas em criar as condições em função das 
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necessidades do homem, mas também em função da própria necessidade da natureza – fauna e 
flora, visto que há interdependência entre a manutenção da vida do homem e da natureza. 
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CONCEPÇÕES DE PROFESSORES SOBRE O ENSINO DE LÍNGUA 
MATERNA: EM FOCO OS GÊNEROS TEXTUAIS 

Joselita Maria Silva e Silva1 
 

Introdução 
 
Como educadora, notei que alguns alunos, embora já alfabetizados, sentem certa 

resistência em realizar uma atividade de produção escrita. Essa resistência pode ser oriunda de 
vários fatores como, por exemplo, o receio de errar, ocasionado por cobranças; o não 
entendimento de um comando dado pelo professor, ou mesmo a solicitação de uma produção 
que esteja distante da realidade do aluno. Conforme Cagliari (2009, p. 29), “Há tantas coisas a 
respeito de escrita e leitura, e de dificuldades tão variadas, que se torna conveniente o seu 
ensino ao longo de todos os anos de estudo”. 

Leal e Melo (2007, p. 20), compreendem que produtores de textos se formam por meio 
do contato e da leitura de diferentes textos e que para ensinar a escrever textos é preciso que 
os alunos se deparem com situações de escrita semelhantes àquelas fora da escola, o que nos 
leva a pensar que atitudes didáticas como essas poderiam amenizar tais dificuldades. 

O lócus da pesquisa foi uma escola municipal situada num bairro periférico de 
Rondonópolis-MT e os sujeitos foram os dois professores das duas turmas da 3ª fase do 1º 
ciclo, e seus respectivos alunos, com idade entre 8 e 9 anos.  

Na entrevista, os professores Antônio e Luísa, sujeitos da pesquisa expuseram o desejo 
de trabalharem com a fábula. 

 
PESQUISADORA: Então, que gênero textual vocês gostariam de trabalhar 
com eles? 
LUÍSA: Eu acredito que um gênero que despertará mais a atenção deles será 
a fábula. Eu gostaria de trabalhar, porque é rica em ensinamento e como 
aparecem os animais, eles vão gostar e aprender muito. 
ANTÔNIO: Eu não trabalhei ainda neste ano, só nas leituras deleite, mas eu 
pretendo trabalhar fábulas, porque eu percebo que eles gostam de histórias.  

 
Para Bakhtin (2011), o uso da língua acontece por meio de enunciados orais e escritos e 

as ações sócio-comunicativas determinam esses enunciados, isto é, a linguagem é constituída 
na interação verbal de sujeitos com o fenômeno social. 

Assevera o autor (2011) que os gêneros discursivos são tipos de enunciados elaborados 
pela língua e sua diversidade é grande, pois a atividade humana também é multiforme. 

Se na modalidade oral os alunos são bastante hábeis, o que lhes falta para serem bons 
escritores? Intensificar o trabalho de produção de textos seria uma possibilidade, afinal, as 
                                                           
1 Mestranda do Programa de Pós-graduação – PPGEdu -   UFMT- Campus Universitário de Rondonópolis- Mato 
Grosso . <Joselita.silvaesilva@hotmil.com> 
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crianças necessitam de contato constante com a escrita. Porém, precisa ser feito com 
planejamentos como a mediação do professor e atividades adequadas às necessidades do 
grupo, pois do contrário, como numa via de mão dupla, incorrer-se-á na possibilidade de fazer 
com que alguns alunos abominem a escrita de textos e, como nos assegura Cardoso (2008, p. 
128), o texto escolar se configurará como cumprimento de tarefa e, para o aluno, quanto mais 
rápido ele puder resolvê-la, melhor será. 

Segundo Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 97-98), as sequências didáticas têm a 
finalidade de auxiliar o estudante a melhor dominar determinados gêneros textuais, o que 
poderá vir a melhorar sua expressão tanto oral quanto escrita. Portanto, elas servem para dar 
acesso às praticas de linguagens novas ou de difícil domínio por parte dos alunos.  

O objetivo geral desta pesquisa consiste em analisar a contribuição das sequências 
didáticas para a aprendizagem de gêneros textuais por alunos dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental. Os instrumentos de coleta de dados da pesquisa foram os textos produzidos 
pelos alunos no gênero fábula. 

Os procedimentos foram as entrevistas semiestruturadas com os educadores, que nessa 
ocasião, manifestaram o desejo de trabalhar o gênero fábula; as observações das aulas de 
Língua Portuguesa, que iniciaram em março de 2013 pelas práticas desses docentes; e a 
aplicação de atividades de produção textual, planejadas em conjunto por mim e pelos 
professores. 

No primeiro dia de estudos sobre gêneros textuais, usando o texto de Telma Ferraz Leal 
e Kátia Leal Reis de Melo, “Produção de textos: introdução ao tema”, perguntei aos 
professores o que eles entendiam como gênero textual: 

 
LUÍSA: Pra mim são os diferentes tipos de textos que a gente vê, porque 
existe diferença de um texto pra outro, né? É os diferentes são fábulas, aí 
vêm os textos narrativos, contos... 
ANTÔNIO: Até música, né? 
LUÍSA: Música, receita, tudo é diferente um do outro. Mesmo quando a 
gente fala assim: Ah! É um gênero textual. Você lendo um texto você já sabe 
do que se trata. 
ANTÔNIO: Sabe diferenciar, né, que texto que é. 
LUÍSA: E antes quando nós estudamos, não era falado em gêneros textuais. 
ANTÔNIO: Só se falava que era texto e pronto. Vamos trabalhar um texto. 
LUÍSA: É, vamos trabalhar um texto. E até quando eu comecei a ouvir falar 
em gêneros textuais eu encontrei dificuldades até entender o que era... 
ANTÔNIO: O que era, como se trabalhava esses textos, né? 
PESQUISADORA: É. E então, nesse texto elas falam “eu costumo escrever 
e-mail, MSN, ofício e cartas e notas”. Então tudo isso... 
LUÍSA: É um gênero. 

 
Vemos que os professores têm noções sobre gêneros textuais, pois, de acordo com 

entrevista, ambos trabalhavam diversos portadores de textos com suas turmas. 
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PESQUISADORA: Com que frequência você trabalha os gêneros textuais? 
LUÍSA: Sempre. Todos os dias nós estamos passando, principalmente a 
poesia. Eu gosto muito de trabalhar a poesia com eles e trabalhando poesia, 
já trabalha gramática junto, a ortografia. 

  
As sequências didáticas (DOLZ, NOVERRAZ E SCHNEUWLY, 2004) são um 

conjunto de atividades escolares elaboradas e aplicadas de forma sistemática pelo professor 
que fará com que o aluno se aproprie do conhecimento em torno desse gênero.  

 
Os gêneros do discurso nas perspectivas de Bakhtin  

 
Em consonância com Bakhtin (2011, p.261), o uso da língua se dá por meio de 

enunciados orais e escritos, significando que as ações sócio-comunicativas determinam o 
enunciado, ou seja, a linguagem é constituída na interação verbal de sujeitos com o fenômeno 
social. De acordo com Bakhtin (2011, p. 262), “cada enunciado particular é individual, mas 
cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados”, 
que denominamos gêneros discursivos, que são prenhes de palavras vivas, pois expressam 
uma ideologia comunicativa. O autor nos afiança que se os gêneros do discurso não 
existissem e se nós não os dominássemos, a comunicação discursiva seria quase impossível. 
(BAKHTIN, 2011, p. 285) 

Assim, por estarem vinculados à vida cultural e social dos indivíduos, são considerados 
fenômenos históricos, haja vista a quantidade de gêneros existentes hoje, se compararmos às 
sociedades de antes do surgimento da comunicação escrita. 

 
A sequência didática na perspectiva de Dolz, Noverraz e Schneuwly 

 
Segundo Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), a sequência didática apresenta um 

esquema formado por uma apresentação da situação, uma produção inicial, os módulos, 
nos quais o professor planeja atividades que venham a sanar os problemas surgidos na 
produção inicial e a produção final, quando os alunos devem utilizar os conhecimentos 
adquiridos durante a sequência didática. 

Os professores das duas turmas apresentaram as fábulas aos seus respectivos alunos, 
explicando-lhes as características desse gênero, como título, animais personificados, moral da 
história e narrador em 3ª pessoa. Diariamente eram lidas fábulas para as crianças, bem como 
as leituras deleite feitas por eles próprios eram do gênero. 

A sequência didática foi de catorze dias, em cujos módulos foram trabalhadas atividades 
baseadas nos problemas que surgiram na primeira produção, como a falta de animais 
personificados, moral da história e marcas da oralidade nos textos. Foram elaboradas 
atividades de interpretação textual, reestruturação e produção coletiva de uma fábula. 
Considerações 
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Após a sequência didática, os alunos fizeram a produção final, na qual deveriam 
demonstrar o que haviam aprendido nos módulos. Alguns alunos tiveram um avanço 
significativo na produção do texto no gênero. Todavia, o mais importante, é que estudantes 
que estavam ainda em processo de apropriação da escrita avançaram satisfatoriamente.  

Cardoso (2002, p. 96) observa que a aprendizagem da linguagem situa-se entre as 
práticas e as atividades de linguagem e o desenvolvimento das capacidades de linguagem 
apoia-se nos gêneros textuais. Portanto, o gênero textual é um termo de referência para o 
ensino-aprendizagem da escrita. 

E, se esse ensino for ministrado por intermédio das sequências didáticas, as 
possibilidades de êxito na apropriação da escrita pelos alunos serão maiores. Assim, como 
ressaltam Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p.114), as sequências didáticas visam ao 
aperfeiçoamento das produções orais e escritas, focando a aquisição de procedimentos e 
práticas. 
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PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA EM AVALIAÇÕES ESCOLARES 
(1946-1952) 

Joseni Pereira Meira Reis1 
Giane Araújo Pimentel Carneiro2 

 
O conhecimento da escola ou das diversas escolas que existiram em tempos de outrora é 

possível por meio dos inúmeros materiais que a constituíram. Nesse processo são 
imprescindíveis os objetos escolares que foram preservados, guardados para a posteridade, 
objetos que trazem as lembranças, vivências e as marcas de um pertencimento pessoal, mas 
que refletem, sobretudo, as práticas de escolarização utilizadas.  

Em recente trabalho de coleta de dados para uma exposição sobre a história da educação 
no Alto Sertão da Bahia, defrontamo-nos com um acervo pertencente a duas irmãs e à mãe, 
que era professora, constituído por documentos escolares como: avaliações manuscritas, 
cadernos de atividades, boletins escolares, livro de inspeção escolar, avaliações manuscritas, 
livros didáticos, cadernos de cânticos e hinos. Optamos por analisar as avaliações escritas das 
duas irmãs que estudaram o Ensino Primário no Grupo Escolar Getúlio Vargas3 em 
Guanambi4 - Bahia, entre os anos de 1946-1952. A coleção consta de dez avaliações 
manuscritas referentes às áreas do conhecimento: Português, Aritmética, Geometria, 
Geografia, História, História Natural e Instrução Moral e Cívica. 

A partir da análise desse material buscamos compreender as práticas de leitura e escrita 
veiculadas nessas avaliações escolares. Assim, interessou-nos perceber que tipo de leitura a 
escola propunha? Quais os temas e valores que eram revelados nesses textos? O que deixa 
entrever sobre a cultura escolar construída no período? A proposta de trabalho toma como 
referência a Nova História Cultural, desenvolvida no campo da História da Educação, mais 
especificamente nos estudos sobre a cultura escolar e a cultura escrita.  

 
Cultura escolar: as avaliações escolares e a educação estética 

 
Investigar os acervos escolares para conhecer e compreender as práticas educativas, 

bem como os sujeitos que delas participam, é uma ação presente nas pesquisas históricas. A 
partir do estudo dessas práticas que existiram/existem na escola, surge o termo cultura 
escolar, que adquire uma significativa potencialidade explicativa e passa a se constituir em 
objeto de pesquisa. 

Compartilhamos do conceito utilizado pelo trabalho de Dominique Julia, quando diz 
que a cultura escolar compreende: 

                                                           
1 Mestre em Educação; UNEB; Campus XII; Guanambi, BA. jpreis@uneb.br. 
2 Mestre em Educação; UNEB; Campus XII; Guanambi, BA. gianeap@hotmail.com. 
3 O Grupo Escolar Getúlio Vargas, inaugurado em 1937, foi o primeiro grupo a ser construído na cidade.  
4 Localizada na região Sudoeste da Bahia fica a 780 km da capital do Estado.  
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Um conjunto de normas que definem saberes a ensinar e condutas a inculcar 
e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses saberes e a 
incorporação desses comportamentos, normas e práticas ordenadas de acordo 
com finalidades que podem variar segundo as épocas (finalidades religiosas, 
sociopolíticas ou simplesmente de socialização). (JULIA, 2001, p.10).  

 
Julia enfatiza a relevância que as práticas cotidianas assumem nas pesquisas sobre 

cultura escolar e demonstra a necessidade de investigar o funcionamento interno da escola. 
Faria Filho evidencia que a cultura escolar “permite articular, descrever e analisar os 
elementos-chave que compõem o fenômeno educativo tais como: os tempos, os espaços, os 
sujeitos, os conhecimentos e as práticas escolares” (2002, p.17).  

Essas avaliações manuscritas são vistas como produto da cultura escolar, portanto 
trazem explícitos valores, ideias e comportamentos que retratam um contexto específico de 
uma determinada instituição de ensino. Trata-se, portanto, da tentativa de construir uma 
história da educação a partir da problematização da escrita ordinária da escola. 

As avaliações manuscritas foram produzidas em folha de papel dupla, pautada e estão 
agrupadas por série. Cada conjunto possui uma capa5que foi cuidadosamente elaborada. Eram 
decoradas com pinturas de ramalhete de flores, aves, paisagens que ficam no centro da folha. 
Na parte superior consta a identificação da aluna e a série. Na parte inferior, nome da escola, 
da cidade e data.  

Pode-se observar uma escrita elaborada, com traços firmes e bem definidos, o que 
demonstra o cuidado e o asseio com que foram produzidas. Na materialidade do suporte de escrita 
fica evidente a preocupação com a estética. Cynthia Greive Veiga, analisando esta questão, 
destaca a “dimensão libertadora” e enfatiza que: “a produção da civilidade e a dignidade de 
conduta estão associados ao ‘gosto cultivado’ que se vincula a clareza do entendimento” (VEIGA, 
2007, p.411). De acordo com a autora, a escola procurava, por meio da disseminação da prática de 
cultivo da estética, civilizar as “classes inferiores” (VEIGA, 2000, p.412). 

 
As práticas de leitura e escrita  

 
Sobre as práticas de leitura e escrita das avaliações, verifica-se que existia uma 

normatização na sua produção. As de português começavam com um ditado sobre diferentes 
temas; geralmente eram temas que visavam incutir padrões de comportamentos e valores 
morais considerados legítimos para a época, cabendo à escola promover a escolarização 
desses comportamentos e atitudes. Cunha destaca que as práticas de leitura e escrita foram os 
sustentáculos da escola republicana e constituíam os polos principais sobre os quais se 
assentavam “o programa educativo dos grupos escolares nas primeiras décadas do século 
XX.” (CUNHA, 2007, p.10-11). 

                                                           
5 Segundo informações da ex-aluna, as pinturas das capas eram encomendadas a um pintor da cidade. 
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Nas práticas de leitura e escrita sobressaem temas, como as rezas, orações e mensagens 
religiosas, homenagens aos santos, cânticos a Nossa Senhora, evidenciando uma vinculação 
com os preceitos da Igreja Católica. Embora a República implantada no Brasil em 1899, 
defina a laicidade do ensino, na realidade, isso não ocorria, conforme texto de uma avaliação 
de Português da 2ª série: 

 
O grande Mestre 
 
O grande Mestre, o maior dos mestres é Jesus. Ele ama e proteje as crianças. 
Quando Jesus viveu na terra, entre os homens, ensinou-lhes o bem. 
O maior bem é o amor ao próximo. 
Jesus ama aos outros e ama às crianças. Quando esteve na terra, sempre as 
queria junto dele. 
Por isso o grande Mestre dizia aos homens e mulheres que o seguiam para 
ouví-lo: Deixai vir a mim os pequeninos (BELMA GUMES, 1950). 

 
Vê-se que o texto embasado nas práticas de catequese, visava introjetar nas crianças 

comportamentos e valores católicos. Após o ditado, seguia-se a análise sintática de frases e 
palavras nele contidas. Chama a atenção, no final da avaliação de Português, a prática de 
solicitar a produção de uma carta. Os alunos eram solicitados a escreverem uma missiva 
contendo diferentes intenções (felicitação pelo novo ano, aniversário, solicitando compra de 
algo, entre outros). Essa prática revela a escolarização das vivências cotidianas. Cunha 
destaca que a partir de 1940, “o aprendizado da escrita de cartas como atividade de aula nos 
leva a considerá-la como protagonista indiscutível no processo de aprendizagem dessas 
capacidades” (2007, p. 95). Ressalta ainda que essa prática de iniciar as crianças na escrita 
epistolar significava também, “adestrá-las na leitura de documentos usuais em sala de aula”, 
buscava-se cultivar nas crianças “os bons modos nas artes de escrever” (CUNHA, 2007, p. 
95). Ao pesquisar a ortografia dos alunos no primário, na França em 1873 e 1987, Anne-
Marie Chartier destaca o uso do ditado e ressalta que se “esse exercício, apesar de tão 
modesto, se tornou um ritual tão consagrado, é porque ele manifesta certa concepção de 
cultura escrita (...). Por meio do ditado, o francês estava em vias de se tornar uma língua 
‘sagrada’, intocável”. (CHARTIER, 2007, p.35).  

O culto à bandeira e aos símbolos nacionais, também eram práticas leitoras presentes 
nas avaliações; buscava-se doutrinar as crianças por meio do culto ao patriotismo, civismo e 
da virtude que visava homogeneizar as diferenças, “a bandeira em que o corpo do menino se 
transforma é o símbolo máximo do Brasil republicano. Ensinava o comportamento daquele 
que serve ao próximo, à cidade e ao país” (NUNES, 2007, p.372). A cortesia também era 
tema recorrente nos textos. 
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Considerações 
 
A materialidade expressa nessas avaliações permitiu observar a relevância atribuída à 

estética, à leitura e à produção textual, bem como a formação patriótica e cívica das crianças. 
Esses princípios estavam condizentes com o modelo de escola republicana que visava 
“instruir, civilizar na moral e nos bons modos”. Atender e adequar as normas impostas nesse 
modelo de cultura escolar, significava obter reconhecimento por uma ação meritória, as 
intervenções realizadas pela professora no processo de correção das avaliações demonstram 
que, além de atribuir nota, destaca-se também o nível de desempenho alcançado pela aluna 
como “aprovada com distinção e louvor” e “distinção”; esses distintivos proporcionam ao 
aluno o reconhecimento e destaque na escola. 
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 FALAR DE SI: O DISCURSO NARRATIVO COMO RECURSO PARA OS 
SUJEITOS-ESTUDANTES DAS SÉRIES INICIAIS EXPRESSAREM SUA 

SUBJETIVIDADE 

Josiane A. P. Bartholomeu1  
 
Nossa inquietação com as possibilidades de os estudantes de ensino fundamental 

ocuparem o lugar de sujeitos-intérpretes, especificamente de intérpretes-historicizados, 
conduziu-nos à realização de pesquisa que buscou investigar se, nas condições de 
produção em que se concretizaram as práticas pedagógicas com a leitura e escrita, os 
estudantes ocuparam o lugar de interprete-historicizado, que lhes ofereceu a oportunidade 
de “falarem de si” (FOUCAULT, 1982), através do discurso narrativo (TFOUNI, 2005; 
CARREIRA, 2002). 

No presente trabalho, relatamos os pontos importantes dessa investigação, iniciada em 
2012, em um município do interior do Estado de São Paulo, Brasil. 

Traremos os fundamentos teóricos que sustentam nossos saberes e fazeres pedagógicos 
e os estudos e pesquisas desenvolvidos, no âmbito da pós-graduação em Educação, nível 
mestrado acadêmico. 

Apresentaremos as condições de produção de realização da investigação, as análises 
discursivas e gestos interpretativos. Finalizando, destacaremos as conclusões parciais, 
nascidas a partir de nossas interpretações. 

 
Alicerce teórico: análise de discurso 

 
Nesta seção, traremos alguns importantes conceitos da Análise do Discurso, 

edificada por Michel Pêcheux. A Análise de Discurso de matriz francesa (AD), que 
mobilizaremos nas análises, nasceu de reflexões sustentadas em três campos do 
conhecimento: Linguística, Marxismo e Psicanálise. Na AD, o discurso é o lugar de 
materialização da linguagem, da ideologia e da língua, ou seja, a maneira como a 
linguagem está materializada na ideologia e como a ideologia se manifesta na língua.  
Sendo um processo contínuo, o discurso não se esgota em uma determinada situação, 
apontando para outros discursos que o sustentam. Pêcheux (1995) pontua que o sujeito 
não é dono de seu discurso, mas um efeito. A posição, ou posições, que o sujeito assume 
perante o discurso é essencial para sua constituição, causando diferentes efeitos de sujeito, 
surgindo, assim, a posição de autor, de autoria. 
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Discurso narrativo: a emergência da subjetividade 
 

O discurso narrativo contemplado neste trabalho é um instrumento capaz de oferecer ao 
sujeito uma escuta que beneficia o inconsciente, uma narrativa sobre a vida e seus enigmas 
(CARREIRA, 2002).  

Quando um sujeito narra, com intenção ou certeza de que será ouvido, abre caminho 
para a elaboração, tomando o lugar da repetição compulsiva (FREUD, 1914, 1920), que causa 
sofrimento, iniciando uma revelação sobre seu desejo, sobre a falta. Assim, trazemos o 
conceito de narrativa, tal como concebido por Carreira (2002): “(...) lugar discursivo em que 
algo que é contingente ganha formato, o que é possível graças a uma estrutura necessária ‘já-
lá’ (a língua) (...) uma versão sobre o real, particular a um sujeito, mas que começa 
inevitavelmente no Outro”. As narrativas podem auxiliar os indivíduos a efetuarem sozinhos 
ou com a ajuda de outros, certo número de operações sobre seus corpos e suas almas, seus 
pensamentos, (...) de se transformarem, a fim de atender certo estado de felicidade, de 
sabedoria, de perfeição, ou de imortalidade. (FOUCAULT, 1982, p.2).  

 
Condições de produção 

 
O projeto foi iniciado em 2012, sendo desenvolvido com vinte e cinco sujeitos-

estudantes do 5º ano do ensino fundamental, de uma escola pública, situada no interior 
paulista. O referido projeto nasceu quando o sujeito-professor, responsável pela sala de aula, 
sentiu necessidade de romper o processo tradicional de ensino-aprendizagem que, em alguns 
casos, não possibilita ao estudante ocupar o lugar de intérprete-historicizado, ou seja, impede 
o sujeito de buscar outros sentidos, de ultrapassar os sentidos literais, desprendendo-se da 
relação palavra-sentido (ASSOLINI, 2013).  

Para construir o plano de aula, o sujeito-professor selecionou livros que seriam 
utilizados nas aulas de Língua Portuguesa, levando em consideração as preferências dos 
alunos. Chegamos ao livro Os três lobinhos e o porco mau, do escritor Eugene Trivizas 
(1996). O livro faz uma releitura atualizada e divertida do clássico Os três porquinhos e o 
lobo mau. O livro não estava disponível na biblioteca da escola, portanto, os alunos não o 
conheciam. O plano de aula foi dividido em quatro fases, com duração de três dias: análise da 
capa, construção de uma narrativa, a partir da análise da capa, leitura do livro pelo professor, 
discussão da história.  

 
Análise discursiva: tentando escutar além das evidências 

 
Nosso enfoque serão as narrativas. Para o presente trabalho selecionamos um recorte, 

que será por nós analisado. Cumpre ressaltar que, os trechos sublinhados são compreendidos 
como Sequências Discursivas de Referência (SRD) tal como propõe Courtine, 1981. 
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 “era uma um porco que estava costruido a sua casa na floresta os três lobo veio comer com o 

porquinho mas o porquinho não queria comer ai eles comeram sozinho o porco não queria ele 

ficou trabalhando fazendo a casinha dele ai ele era sozinho ele arrumando a casa dele ai ele 

foi morando os lobo falou deixe eu morar com você ai o porco dice pode o lobo falou quem 

fais comida porque eu estou com muita fome ai o outro lobo dise nois come os pássaros” 

(MR). 

 
As observações do recorte acima indicam que o sujeito-estudante, apoiado nos contos 

de fadas tradicionais, iniciou sua narrativa utilizando-se da expressão “era uma vez”, porém, 
percebemos um ato falho quando omite a palavra “vez”. Ato falho conhecido como 
parapraxias, não reúne apenas ações limitadas, mas todo tipo de erros, lapsos na palavra e no 
funcionamento psíquico (FREUD, 1915-1916). 

Considerando a memória discursiva (PÊCHEUX,1999), a memória dos sentidos, 
constituída pela relação dialética que se estabelece entre língua e história, como aquilo que 
fala antes e que torna possível todo dizer e retorna sob a forma do pré-construído (ORLANDI, 
2000), pode-se dizer que o sujeito-estudante traz resquícios de relações com a leitura em que 
está percebida e tratada como um lugar de produção de sentido. Chama-nos a atenção a 
repetição da negação “não queria”, do termo “sozinho” e do verbo “morando/morar”, posto 
que indiciam o que Freud (1914) denominou “denegação”, mecanismo psíquico que procura 
transformar a presença daquilo que foi recalcado numa ausência, numa presença negada. 
Contudo, pela fala, essa ausência se faz presente, como explica Assolini (2014). Dessa forma, 
se a linguagem exige uma negação da coisa como presença, a (de)negação implica uma 
admissão, pois na linguagem a palavra é uma presença feita na ausência, é negatividade. 
Nossos gestos interpretativos permitem-nos dizer que o sujeito-estudante deseja morar 
sozinho, e isso o incomoda, emergindo, inconscientemente em sua narrativa. Assim, a 
narrativa prestou-se de mecanismo para que o sujeito falasse de si de forma disfarçada.  

A narrativa provocou no sujeito-professor inquietações acerca das colocações do 
sujeito-estudante, fazendo com que buscasse, junto à assessoria pedagógica da escola, alguns 
saberes sobre o contexto histórico-social-cultural-ideológico e familiar no qual o sujeito-
estudante está inserido. Foi-nos informado que MR mora com parentes e almeja morar com a 
mãe, que o rejeita. Tem um irmão adulto que mora sozinho. As reflexões por nós realizadas, a 
partir das informações que obtivemos, ajudaram-nos a significar o seu discurso, seu desejo 
inconsciente de morar sozinho, desejo que, à primeira vista, se expressa contrariamente, ou 
seja, parece que MR deseja morar com a mãe. 

Através da acepção do recorte, tendo como suporte a AD e a psicanálise freudo-
lacaniana, interpretamos que as personagens da narrativa estavam personificadas em figuras 
familiares, no caso, a família substituta e a mãe. 

Percebemos, assim, que o aluno utilizou a narrativa para falar de si. O si, segundo 
Foucault (1982), caminha em uma atividade de escrita constante (...) algo sobre o qual há 
assunto para escrever. Não é uma atividade moderna, é uma tradição antiga, enraizada, mas 
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que a escola, enquanto Aparelho Ideológico Escolar, (AIE) (ALTHUSSER, 2012), ainda 
insiste em não valorizar.  

 
Resultados parciais 

 
Os resultados parciais das análises discursivas realizadas assinalam: a) que em 

condições adequadas de produção, em situações de ensino-aprendizagem lúdicas e 
desafiadoras, e que façam sentido, é permitido ao sujeito-estudante ocupar o lugar de 
intérprete-historicizado; b) atividades linguísticas, fundamentadas teoricamente e baseadas em 
portadores de textos diferenciados, proporcionam aos sujeitos-estudantes a aprendizagem de 
diferentes gêneros discursivos, instigando-os a perguntas, relatos, exposição de dúvidas, o que 
permite ocupar o lugar de sujeitos que se relacionam com o processo polissêmico de 
linguagem, contribuindo para que entendam a língua em seu funcionamento; c) o discurso 
narrativo é uma alternativa para que os sujeitos-estudantes “falem de si” e expressem a sua 
subjetividade, condições basilares para que tenham vez e voz em sala de aula e na sociedade. 
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PERCEPÇÕES DE APRENDIZAGENS CONSTITUÍDAS A PARTIR DOS 
ESTUDOS DO MATERIAL DO PNAIC PARA A FORMAÇÃO DE 

GRADUANDAS DE PEDAGOGIA 

Josiane Jarline Jäger1 
Luiza Kerstner Souto2 

Gilceane Caetano Porto3 
 

Introdução 
 
Este trabalho analisa o que pensam as bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID) Pedagogia/UFPel a respeito das contribuições dos estudos do 
material do Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) na sua formação inicial. 

O grupo PIBID/Pedagogia a fim de qualificar sua ação nos anos iniciais, passou a 
estudar, da mesma forma que as professoras que atuam nos três primeiros anos do ensino 
fundamental, os cadernos de formação distribuídos pelo MEC. O estudo do material visou 
aprofundar os conceitos vigentes relacionados a alfabetização e o letramento e relacioná-los 
com a prática alfabetizadora. As bolsistas atuavam duas vezes por semana nas turmas 
desenvolvendo atividades previamente planejadas com as professoras das escolas. 

O estudo do material foi mediado pela coordenadora do PIBID que atua como 
supervisora do PNAIC pela UFPel, sendo priorizada a leitura prévia dos cadernos e a 
discussão do material. Houve um destaque para as aprendizagens construídas a partir da 
leitura e para o compartilhamento de dúvidas, bem como a relação com atividades realizadas 
nas escolas.  

Para fins deste texto, analisou-se as respostas de 14 bolsistas referente à pergunta “De 
que forma o estudo do material do PNAIC tem contribuído para a tua formação inicial?”. As 
respostas foram analisadas sendo submetidas à metodologia de análise de conteúdo 
(MORAES, 1993). 

A partir da análise de conteúdo foram estabelecidas três categorias principais, as quais 
mostraram-se mais recorrentes nas respostas das bolsistas, sendo elas: Planejamento de aula; 
Articulação entre teoria e prática; Alfabetização e letramento. 

 
Planejamento das aulas: o início da articulação entre teoria e prática. 

 
O planejamento tem sido um elemento fundamental na organização pedagógica do 

PIBID. PORTO e FRISON (2013) destacam a importância do planejamento compartilhado 
entre bolsistas e alfabetizadoras para a constituição de um trabalho efetivo nas turmas. Os 
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cadernos do PNAIC difundem o planejamento como uma importante ferramenta de 
organização didática e pedagógica. A discussão sobre os aspectos conceituais e 
metodológicos dos conteúdos de ensino são elementos centrais em uma proposta didática que 
busca estabelecer objetivos claros de aprendizagem, considerando os conhecimentos prévios 
dos alunos e produzindo situações de ensino e aprendizagem desafiadoras que contemplem a 
progressão contínua dos conhecimentos.  

A prática de planejamento compartilhado adotada pelo PIBID gerou a oportunidade de 
qualificar os estudos tanto das graduandas quanto das professoras alfabetizadoras. Além 
disso, possibilitou a materialização nas práticas pedagógicas de elementos teóricos e 
constituiu-se em um importante momento de discussões e reflexões. 

Os cadernos de formação do PNAIC que discutiram a organização do trabalho 
pedagógico foram o aporte teórico e prático que sustentaram as práticas alfabetizadoras. É 
possível perceber o significado positivo desta experiência de articular a formação inicial das 
estudantes com a formação continuada das professoras a partir da escrita das bolsistas. 

Uma das grandes questões que norteiam o campo das práticas alfabetizadoras é o que e 
o como ensinar. O material do PNAIC apresenta os quadros de direitos de aprendizagem e 
vários relatos de professoras experientes. A abordagem teórico-prática é vista pela primeira 
vez nos cadernos do PNAIC e passa a servir de guia para o planejamento, como ressaltam as 
bolsistas “Outra parte dos cadernos que acho muito importante são os quadros de direitos de 
aprendizagem, pois a partir deles podemos guiar o nosso trabalho” (BOLSISTA 10, 2013); 

 
[...]tenho que propor atividades aos meus alunos que proporcione a eles as 
aprendizagens/ habilidades que estão nos quadros. Com a unidade 6, a 
contribuição foi muito grande principalmente para a organização do 
planejamento e das intervenções na turma. (BOLSISTA 4, 2013) 

 
As modalidades organizativas do trabalho pedagógico aparecem como alternativa de 

organização do processo de planejamento, atrelado a elementos qualitativos da prática 
pedagógica. As reflexões das bolsistas são emblemáticas ao referirem-se “[...]a 
importância de um planejamento bem feito com sequências didáticas, atividades 
permanentes, projetos” (BOLSISTA 12, 2013) e “[...]a importância de planejar uma aula 
com objetivo do que queremos ensinar e o aluno sabe sobre o que pretendemos ensinar” 
(BOLSISTA 1, 2013). 

A leitura dos cadernos do PNAIC colaborou para que as bolsistas desenvolvessem 
noções importantes de organização do planejamento. Como indica um dos textos do material, 
“precisamos planejar para fazermos escolhas coerentes, organizar nossas rotinas, ter nossos 
objetivos delimitados, saber aonde queremos chegar e o que precisamos ensinar aos nossos 
alunos” (ARAUJO et al, 2012, p.07). Desta forma, os aspectos salientados pelas bolsistas, 
demonstram a importância de trazer para a pauta das discussões as questões sobre o que e o 
como ensinar desde a formação inicial. 
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Articulação entre teoria e prática na formação inicial 
 
Um dos desafios que se coloca na formação de professores na atualidade é a 

possibilidade da formação inicial permitir um diálogo entre as dimensões teóricas e práticas 
da ação pedagógica. 

O PIBID tem proporcionado às bolsistas a inclusão no contexto escolar, oportunizando 
a articulação entre as teorias e as práticas e permitindo que a ação pedagógica durante a 
formação inicial constitua-se em um espaço propício para consolidação de aprendizagens. 

Para IMBERNÓN, 
 

[...] o conhecimento pedagógico especializado está estreitamente ligado à 
ação, fazendo com que uma parte de tal conhecimento seja prático, [...], 
adquirido a partir da experiência que proporciona informação constante 
processada na atividade profissional. A formação inicial deve fornecer as 
bases para poder construir esse conhecimento pedagógico especializado. 
(IMBERNÓN, 2011, p.60) 

 
A articulação entre a formação inicial e continuada através do planejamento 

compartilhado entre bolsistas e professoras reforça a ideia de que o processo de aprendizagem 
da docência  

 
[...] não se trata, pois, de aprender um “oficio” no qual predominam 
estereótipos técnicos, e sim de aprender os fundamentos de uma profissão, o 
que significa saber por que se realizam determinadas ações ou se adotam 
algumas atitudes concretas, e quando e por que será necessário fazê-lo de 
outro modo (IMBERNÓN,2011, p.67). 

 
Concebendo assim, a dimensão dos conhecimentos práticos fundamentados 

teoricamente do alfabetizador como possibilidade de efetivação do compromisso social da 
escola de alfabetizar e letrar. 

 
Alfabetização e letramento 

 
A partir dos cadernos do PNAIC a alfabetização se constitui pelo ensino da leitura e 

escrita em uma perspectiva de letramento que abrange o uso social da língua. Para SOARES 
(2003), a alfabetização se relaciona ao aprendizado do sistema de escrita alfabética (SEA), 
enquanto que o letramento diz respeito às práticas sociais de leitura e escrita.  

Nesta perspectiva, 
 

alfabetizar e letrar são duas ações distintas, mas não inseparáveis, ao 
contrário: o ideal seria alfabetizar letrando, ou seja: ensinar a ler e escrever 
no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, de modo que o 
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indivíduo se tornasse, ao mesmo tempo, alfabetizado e letrado. (SOARES, 
1998, p.47) 

 
A articulação entre os conceitos alfabetização e letramento é evidente nas escritas 

quando elas mencionam a importância de alfabetizar letrando. Ao referirem-se aos estudos 
declaram que “[...]tem proporcionado uma reflexão sobre como alfabetizar os alunos a partir 
do letramento, utilizando os mais variados gêneros textuais” (BOLSISTA 10, 2013); 
“Aprendi a importância de e como alfabetizar letrando” (BOLSISTA 12, 2013). 

O conceito de alfabetização aparece valorizado como possibilidade de emancipação dos 
sujeitos: “[...]estou aprendendo como posso alfabetizar crianças para que elas possam ter 
autonomia nas suas vidas - como cidadãos plenos em uma sociedade altamente letrada” 
(BOLSISTA 7, 2013).  

Outro aspecto importante a ser destacado refere-se ao planejamento do processo de 
alfabetização considerando que cada aluno tem seu ritmo de aprendizagem, bem como, 
conhecimentos específicos quanto ao SEA além de ter vivido diferentes processos de 
letramento.  

Deste modo, o alfabetizador precisará administrar a heterogeneidade da turma propondo 
atividades que sejam desafiadoras a todos, o que demandará clareza metodológica e 
conceitual a fim de que possa de fato alfabetizar letrando.  

 
Considerações finais 

 
A proposta de trabalho do PIBID/Pedagogia/UFPel nas escolas e os estudos dos 

cadernos de formação do PNAIC permitiram às bolsistas desenvolver noções importantes 
sobre o que e como planejar uma aula na perspectiva de alfabetizar letrando.  

A articulação entre teorias e práticas se mostrou fundamental para a consolidação de 
aprendizagens e constituição do professor alfabetizador suscitando uma qualificação da 
formação inicial das bolsistas. 
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GÊNEROS TEXTUAIS NA TRANSIÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA 
O ENSINO FUNDAMENTAL 

Josieli A. de Oliveira Leite1 
 

Ora, a língua passa a integrar a vida através de 
enunciados concretos (que a realizam); é igualmente 
através de enunciados concretos que a vida entra na 

língua. 
Mikhail Bakhtin  

 
As palavras de Bakhtin abrem este texto, pois nos auxiliam a pensar sobre as diferentes 

maneiras com que a língua se realiza na vida. Com objetivo de entender como isso se dava na 
vida de uma turma na Educação Infantil (EI) até sua chegada ao Ensino Fundamental (EF) é 
que o grupo de pesquisa LINFE (Linguagem, Infâncias e Educação - UFJF) teve como objeto 
de estudo as práticas de leitura realizadas por esses sujeitos. Assim, estivemos com uma turma 
ao longo de quatro anos e observamos diferentes situações escolares de uso da leitura, que se 
materializavam e, consequentemente, eram mediadas, por diversos gêneros textuais. Por isso, 
o interesse nessa temática, já que, olhar para os gêneros textuais significa penetrar na vida 
dessa turma e verificar, nessas diferentes fases escolares, como se davam as relações com 
esses textos e como esses textos contribuem para a continuidade das práticas pedagógicas 
nessa transição. 

 
Crianças e linguagens 

 
A maneira com que compreendemos a criança e a infância está ligada à psicologia 

histórico-cultural de Vigotski, que tem como fundamento o materialismo histórico-dialético 
de Marx e Engels e concebe o homem “como um ser histórico, que se constrói por meio de 
suas relações com o mundo natural e social. 

 Em oposição a uma psicologia que pensava o indivíduo somente no aspecto biológico, 
Vigotski (2007) busca uma nova psicologia, compreendendo o sujeito em sua totalidade, 
colocando em diálogo aspectos internos e externos, ou seja, a constituição do sujeito enquanto 
ser biológico e cultural e seu processo de constituição em relação ao seu meio, no plano 
interindividual. Portanto, a criança constitui-se numa unidade com o meio, nas relações com 
as produções culturais, numa perspectiva de unidade, ela vai se constituindo como ser 
humano. Nesse sentido, suas relações com os gêneros textuais, também, são formas de 
interelações com esse mundo. 

                                                           
1Mestranda em Educação pela UFJF, Especialista em Ensino de Língua Portuguesa pela mesma universidade. 
Integrante do grupo de pesquisa LINFE- Linguagem, Infâncias e Educação. E-mail: 
josielioliveira_jf@hotmail.com.  
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Como Vigotski (2007), Bakhtin (2011) também defende que o sujeito não pode ser 
compreendido como um ser isolado, pois ele é sempre dialógico, isto é, constitui-se através 
das relações de alteridade com os outros e com o meio. A linguagem, para ambos os autores, 
tem papel primordial nessas relações. Bakhtin defende que a linguagem é uma “criação 
coletiva, parte de um diálogo cumulativo entre o “eu” e o outro, entre muitos “eus” e muitos 
outros” (STAM, 1992, p. 12). Para Vigotski, a relação entre sujeito e meio, dá-se, 
primordialmente, pela linguagem. 

É através dessa linguagem, que é dialógica, que se dá a interação entre os sujeitos, 
interações, muitas vezes, mediadas por gêneros textuais. Por isso, nosso foco na continuidade 
das práticas com os gêneros textuais como elementos facilitares da transição EI/EF.  

 
Transições 

 
Consoante as DCNEI’s (BRASIL, 2010, p. 25) as práticas pedagógicas devem ser norteadas 

pelas interações e brincadeiras de maneira que garantam a "imersão das crianças nas diferentes 
linguagens e o progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão". 

Portanto, os elementos fundamentais na transição da EI para o EF são as interações e 
brincadeiras. Contudo, o que frequentemente se vê é a drástica redução dos momentos lúdicos 
nos primeiros anos do EF devido à cobrança e pressão pela alfabetização das crianças. Isso 
faz com que o primeiro ano do EF constitua-se numa brusca ruptura com as práticas 
vivenciadas na EF. 

De acordo com as diretrizes,  
 

na transição para o Ensino Fundamental a proposta pedagógica deve prever 
formas para garantir a continuidade no processo de aprendizagem e 
desenvolvimento das crianças, respeitando as especificidades etárias, sem 
antecipação de conteúdos que serão trabalhados no Ensino Fundamental 
(BRASIL, 2010, p. 30).  

 
O documento ainda ressalta que os processos de aprendizado precisam ser contínuos, para 

isso é necessário o estabelecimento de estratégias que facilitam os diferentes momentos de 
transição, desde a chegada da criança na instituição (transição casa/instituição de EI), das 
passagens para turmas subsequentes (transições no interior da instituição), da própria creche para 
EI (transição creche/pré-escola), até a chegada ao EF (transição pré-escola/Ensino Fundamental). 

 Como esta transição deu-se na escola pesquisada é que discutiremos no tópico 
seguinte, apontando alguns elementos facilitadores: o trabalho com gêneros textuais, as 
interações e as brincadeiras.  

 
Gêneros textuais da EI para o EF 

 
Como elemento principal e facilitador no processo de transição EI/EF podemos colocar 

as interações e as brincadeiras, que são norteadores da EI, portanto, não devem ser ignoradas 
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no EF. Como reflete Motta (2011), muitas vezes, ao passar para o EF, a criança deixa de ser 
criança e torna-se aluno, ou seja, cria-se a dicotomia criança ou aluno, como se um não 
pudesse existir junto ao outro. Assim, por ser “aluno” a “criança” é impedida de brincar, esta 
atividade é, muitas vezes, vista como perda de tempo, se esquece do quanto ela é importante 
na formação da criança. Então, como defende Motta (2011), o correto é crianças e alunos, isto 
é, ser aluno não deve eliminar o ser criança. 

E, ser criança envolve o brincar, tão importante na interação, é justamente desses 
momentos de interação, como afirma Bakhtin (2011), que surgem os anunciados 
relativamente estáveis, os quais o autor denomina gêneros do discurso. Tais gêneros do 
discurso podem se materializar em gêneros textuais. São esses gêneros, que surgem das 
interações, das curiosidades, das necessidades das crianças, que devem constituir objetos de 
ensino. Portanto, as práticas de leitura e de escrita, materializadas pelos gêneros textuais, são 
elementos fundamentais na transição e, a continuidade dessas práticas, de acesso aos gêneros 
é um elemento que pode facilitar esse momento transitório. 

Manter a valorização dos gêneros narrativos, como é frequente na educação infantil, é 
essencial para a não ruptura nas práticas de leitura e de escrita das crianças. Não estamos 
defendendo que as práticas se esgotem nestes textos, nem mesmo na educação infantil, mas, 
como textos privilegiados na primeira etapa da educação básica por seu aspecto imaginativo, 
criativo, encantador das crianças, as práticas no ensino fundamental, também, devem 
contemplar tais textos. 

Esse foi um dos aspectos observados por nossa pesquisa longitudinal, o trabalho com os 
gêneros narrativos e com textos literários, constitui elemento importante para facilitar a 
transição EI/EF.  

Conforme observado, na educação infantil as crianças ouviam narrativas contadas pela 
professora e a mesma história era contada durante toda a semana, para a melhor apropriação 
das crianças e a vivência de uma experiência com a narrativa. Mesmo não tendo como suporte 
o livro, a professora contava oralmente a história seguindo uma estrutura baseada na 
linguagem escrita. Já no ensino fundamental, com outra professora, as crianças ainda 
vivenciavam as narrativas contadas várias vezes, mas a professora já tinha como suporte o 
livro e, mais evidentemente, o texto escrito. Nessas práticas podemos observar uma 
continuidade entre EI e EF, com um aprofundamento de enfoque na linguagem escrita na 
segunda. 

Outros textos muito presentes desde a educação infantil na prática das professoras são 
as poesias, as parlendas e os trava-línguas. Antes as crianças tinham acesso a tais textos de 
forma mais oral, memorizavam e recitavam. Já no EF, continuam tendo acesso a esses textos, 
tendo como objetivo, nessa etapa, a decodificação, ou melhor, a leitura. E, conhecendo tais 
textos já há algum tempo, o processo de leitura se facilita. Isso possibilita que a alfabetização 
vá ocorrendo de forma mais consequente e não se torne um momento, às vezes traumático, 
em que a criança se vê obrigada e ler textos com os quais nunca teve contato, totalmente 
novos e estranhos a ela. 
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Portanto, o que defendemos é que a criança tenha acesso a diferentes gêneros textuais, 
mas que isso ocorra a partir dos textos que ela já conhece e tem familiaridade desde a EI. 

 
Considerações 

 
Discutimos nesse texto como o processo de transição da EI para o EF pode ter como 

elementos facilitadores as interações, as brincadeiras e as práticas com os gêneros textuais. 
Percebemos com nossa pesquisa longitudinal como esses elementos são facilitados para a 
continuidade das práticas pedagógicas e convergem numa perspectiva de criança considerada 
em sua historicidade e unidade. Uma criança que chega no EF com uma história e unidade 
com a EI que não pode ser desconsiderada. Então, a continuidade das práticas pedagógicas 
com os gêneros textuais, privilegiando as interações e as brincadeiras são primordiais nessa 
transição. Tal compreensão é que possibilitará momentos significativos e contínuos em todas 
as etapas de sua educação. 
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O ENSINO DA LEITURA LITERÁRIA PARA A AUTORREGULAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM: UM ENCAMINHAMENTO SEM MARGENS 

Josilene de Paiva Kanashiro1 
Sandra Aparecida Pires Franco2 

 
O trabalho em sala de aula com a leitura literária é uma das grandes preocupações que 

persistem no âmbito educacional é a leitura, pela própria complexidade que sua prática 
apresenta para compreender e interpretar, seja pela falta do hábito de ler, pelo desinteresse ou 
até mesmo pela ausência de estímulos. Consideramos, entretanto que a leitura é um dos 
caminhos pelo qual o sujeito desenvolve-se e apropria-se do conhecimento que vai do senso 
comum ao científico, ampliando suas relações sociais. 

Se especificarmos a prática da leitura à leitura literária clássica, as disparidades 
ampliam-se ainda mais, pois os alunos reclamam do vocabulário; do enredo em si que não 
prende suas atenções, da falta de tempo para realizarem as atividades propostas de leitura, ou 
afirmam que não conseguem fazer relação entre a literatura e a realidade ou vice-versa. 
Surgem demasiadamente motivos para que as atividades de leitura literária não ocorram.  

Este trabalho é uma das possíveis abordagens quanto à prática da leitura literária no 
âmbito escolar com o intuito de buscar metodologias que propiciem mudanças e ressaltem a 
importância da leitura para o desenvolvimento humano. Para tanto, o ensino da leitura 
literária é um dos caminhos para encontrarmos dimensões que colaboram com a formação, 
autorregulação e o desenvolvimento do sujeito social. Dessa maneira, a pesquisa teve como 
objetivo geral analisar as implicações na prática pedagógica do ensino da leitura literária para 
a formação de leitores capazes de compreender e atribuir significação às interações sociais e 
às características culturais presentes no contexto em que cada sujeito está inserido, pautando-
se nas concepções da teoria Histórico-Cultural e no conceito de autorregulação apontado por 
Vigotski (1995).  

Este texto é um recorte bibliográfico de uma pesquisa de intervenção que foi realizada 
com alunos do terceiro ano do Ensino Médio Normal (do Curso de Formação de Docentes) da 
Educação Básica de um Colégio Estadual do Norte do Paraná que estão em processo de 
formação voltado também para a prática docente. A pesquisa evidenciou a importância do 
professor na mediação e promoção da leitura literária como instrumento de humanização e 
desenvolvimento da aprendizagem e a escola como articuladora de um processo dialético a 
fim de oportunizar intervenções pedagógicas que viabilizem a avaliação de todo o processo de 
aprendizagem e do próprio sujeito. 
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Linguagem e pensamento: perspectivas históricas 
 
Ao estudarmos a história da humanidade, percebemos que o trabalho sempre esteve 

presente nas ações do homem como uma atividade propiciadora de sua própria sobrevivência, 
considerando a intencionalidade com que produz. Essa relação com a produção faz com que 
ele transforme não apenas o meio em que vive, mas a si mesmo. Assim, ao passo que surgem 
novas formas de existência social, nasce também a consciência humana. 

A história da produção do pensamento humano é a própria história dos homens que 
buscam pelo trabalho condições de desenvolver seu pensamento por meio da atividade 
prática, visando à produção de sua existência, transformando tanto a natureza como a si 
próprio.  

Relembrando Marx e Engels (1986), podemos afirmar que as ideias representam as 
ações do homem, sua maneira de viver, a forma como ele se relaciona com os outros homens, 
com o mundo e com as próprias necessidades. A linguagem é um dos instrumentos criados 
pelo homem para favorecer a relação social para transformar-se. 

Nesse sentido, analisar a linguagem na perspectiva da Teoria Histórico-Cultural é um 
dos caminhos possíveis para a compreensão do desenvolvimento do sujeito, considerando o 
processo de abstração do método adotado por Vygotsky. No materialismo histórico dialético, 
o processo de vida social, política e econômica é condicionado pelo modo de produção de 
vida material. São as condições materiais que formam a base da sociedade, da sua construção, 
das suas instituições e regras, das suas ideias e dos seus valores.  

De acordo com a perspectiva dialética, sujeito e objeto de conhecimento se relacionam 
de modo recíproco e se constituem pelo processo histórico-social. Podemos entender então 
que as ideias são decorrência da interação do homem com a natureza e o conhecimento é 
determinado pela matéria, pela realidade objetiva. O homem faz parte da natureza e a recria 
em suas ideias a partir de sua interação com ela.  

A inserção social pela qual a criança passa ao nascer oportuniza o início de um processo 
entre a linguagem e o pensamento, culminando no desenvolvimento do sujeito e tornando-o 
social. A leitura é um dos mecanismos que possibilita a ampliação do conhecimento científico 
ou não, tornando-se a base para diferentes concepções de vivência de mundo. 

De acordo com Luria e Yudovich (1985, p.11), é a linguagem circunstanciada pelo 
adulto, por meio das nomeações, definições, associações e relações que intervém no processo 
de desenvolvimento da criança desde os primeiros meses de vida, pois a partir de “todo este 
processo da transmissão do saber e da formação de conceitos, que é a maneira básica com que 
o adulto influi na criança, constitui o processo central do desenvolvimento intelectual 
infantil”.  

 
O ensino da leitura literária: da regulação à autorregulação da aprendizagem 

 
Ao estabelecer um trabalho com a leitura, é interessante observar a reação dos alunos. O 

retorno daquilo que foi compreendido só acontece se o ato de ler fez sentido, ou seja, se o 
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objeto de estudo foi absorvido, analisado, compreendido. Quando a leitura vai além da 
decodificação, percebe-se uma explosão de sentidos. Desta forma, os alunos tendem a 
expressar não apenas o que estava escrito, mas o que sentiram, compreenderam e 
interpretaram, formando a contemplação do ato de ler. 

A prática de leitura não deve se associar de maneira isolada à disciplina de Língua 
Portuguesa, ela, necessariamente, tem que se instaurar em todas as outras áreas a fim de 
consolidar a interdisciplinaridade dos conhecimentos. Nesse sentido, não se pode apenas falar 
em leituras, mas em várias possibilidades de leituras que podem surgir ao passo que nascem 
novas pretensões de compreensão e interpretação, ou seja, a leitura de um dado texto nunca 
será a mesma em cada momento que nós a repetirmos, pois o olhar, o foco em cada dimensão 
que ele pode nos oferecer propicia a renovação de nossa interpretação. 

A leitura literária não pode ser tratada como uma mera atividade de avaliação ou de 
cumprimento de carga horária ou de conteúdo imposto pelo currículo, sem que sejam 
contempladas as possibilidades que ela pode oferecer, sem que seja desmascarada e 
intencionalidade do autor. É preciso que enquanto professores, façamos a mediação da 
literatura aproximando-a do universo do aluno. (REZENDE, 2009).  

Para Vigotski (2001), a partir do momento que a apropriação e o domínio dos 
instrumentos culturais ocorrem, torna-se possível a regulação do próprio comportamento, no 
sentido de autorregulação do pensamento representativo, no uso da reflexão e no 
estabelecimento de estratégias metacognitivas que possibilitarão ao sujeito o controle 
consciente do seu comportamento/ pensamento. Nesse contexto, Vigotski atribui à linguagem 
uma função importante nas funções autorreguladoras e é nesse sentido que a leitura literária 
atinge sua significação enquanto elemento propiciador de regulação e de autorregulação, pois 
é mediante esse processo que o sujeito encontra possibilidades de compreender e interpretar 
os determinantes sociais que estão incorporados nessa produção cultural. 

O texto literário é o que Eagleton (2003, p. 2) chama de linguagem peculiar, que 
“transforma e intensifica a linguagem comum, afastando-se sistematicamente da fala 
cotidiana”; ou ainda, como Adolfo (2007, p. 28), “possui muitos caminhos que devem ser 
percorridos pelo leitor em busca da verdade do texto e da verdade de cada um, leitor, no 
propósito da compreensão integral do objeto estético, [...]”.  

 
Considerações finais 

 
Quando falamos aos sujeitos que estão em formação acadêmica que a leitura é o 

caminho mais seguro para quem quer escrever bons textos, muitos não aprovam por não 
terem a cultura de valorização do ato de ler.  

A leitura literária deve ser entendida como fenômeno de civilização, e deve constituir-se 
e caracterizar-se, do entrelaçamento de vários fatores sociais. Os professores podem discutir a 
possibilidade de formar leitores e de atuar em sala de aula de maneira contextualizada e 
compatível com a presença dos múltiplos textos que nos rodeiam. O fato de o professor 
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aproximar-se do aluno e mediar o conhecimento faz toda a diferença em relação ao 
desenvolvimento da aprendizagem.  
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RECONHECIMENTO SOCIAL: PODEM NÃO 
ALFABETIZADOS/ESCOLARIZADOS SER LEITORES E ESCRITORES? 

Josilene Santos1 
UERJ/ProPEd 

 
Introdução 

 
O tema do 19º Congresso de Leitura do Brasil Leitura sem margens está relacionado ao 

recorte de minha dissertação de mestrado visto que a formação de leitores e escritores 
vincula-se a uma classe de jovens e adultos, com práticas de leitura e escrita, que permitiram 
o reconhecimento destes sujeitos como leitores e escritores, apesar de serem todos os dias 
colocados à “terceira margem” pela sociedade. 

De acordo com a proposta do título, inicio destacando falas dos próprios sujeitos da 
pesquisa, quando revelam suas concepções sobre a condição de leitores/escritores na cultura 
grafocêntrica: 

 
Analfabeto eu não sou mais, disso eu tenho certeza. Escrever o meu nome, 
preencher um cheque já sei. Já pensou você ir no mercado e não saber o 
preço da mercadoria? E o troco? Eu faço as minha conta de casa todinha. Eu 
boto no papelzinho lá, faço na calculadora, total que dá pra mim pagar e o 
que não dá. E no final eu pago no meu cartão de crédito (João, 56 anos). 
Eu acho agora depois que eu vim pra escola nesse pouquinho tempo eu já 
aprendi bastante. Porque tô empenhado nisso. Eu sempre leio jornal, e eu 
trabalho, também, fazendo entrega, e tem que ler as notas fiscais, tem que ler 
os produtos, então, todo dia eu estou lendo. (José, 39 anos). 
Eu leio muito bem porque eu entendo o que eu estou lendo. Eu sei explicar, 
eu sei ler, eu sei acompanhar a leitura do começo ao fim, certinho (Jussara, 
40 anos). 

 
Todos os sujeitos mencionaram avanços no aprendizado da leitura e os usos que esta 

lhes permitiu fazer. Cada um, à sua maneira, foi apontando aspectos que ilustram esse 
reconhecimento. Conscientes ou não do conhecimento adquirido ao longo da vida e 
“lapidado” na escola, os sujeitos não negaram determinados saberes, pelo contrário, em vários 
momentos reafirmaram suas conquistas.  

Situo o campo empírico da investigação, cujos dados trato neste texto: centrou-se em 
uma classe de educação de jovens e adultos (EJA) do Programa de Educação de Jovens e 
Adultos (PEJA) da prefeitura do Rio de Janeiro. Observei uma classe do PEJA I, bloco II, 
com alunos alfabetizados, de faixa etária entre 30 a 70 anos e três jovens com 
aproximadamente 18 anos e de regiões distintas do Brasil.  
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A pesquisa, de natureza qualitativa, teve um percurso metodológico baseado na 
observação sistemática, utilizando como instrumentos de pesquisa: registros em diário de 
campo e entrevistas semiestruturadas.  

 
Leitura e escrita: o reconhecimento dos saberes 

 
Em sociedades grafocêntricas, há negação de experiências de vida e de conhecimentos 

de mundo de sujeitos não alfabetizados e com pouca escolaridade, e supremacia de um “saber 
escolar”. Por esse motivo, não há reconhecimento social (CARMO, 2011) de conhecimentos 
conquistados com o tempo, ao longo da vida, na prática social. A idealização de saberes 
considerados “válidos”, por serem escolares, e a deslegitimação dos demais saberes, os “não 
válidos”, constituem parte da lógica abissal a que se refere Santos (2010). 

Ilustro com uma atividade de leitura, escrita e debate sobre os pontos turísticos da 
cidade do Rio de Janeiro o que formulei como explicativo dessa categoria observável nas 
práticas pedagógicas da professora, de desconstrução dessa lógica. 

Os lugares assim nomeados, em geral, são elencados como tops da visita de turistas, e 
interditados quase sempre às classes populares, pelos altos custos e uma série de outras 
distinções e não ditos que, muito bem compreendidos por essas classes, contribuem para 
reforçar a exclusão dos que não se enquadram no “modelo” de visitantes a lugares “ideais” 
para o turismo e, consequentemente, menos perigosos e mais bonitos. 

 
Atividade sobre pontos turísticos “válidos” do Rio de Janeiro 

 
A escola havia recebido da Prefeitura exemplares de uma revista da Secretaria de 

Turismo (RIOTUR) para serem distribuídos nas turmas. Os professores ficaram responsáveis 
por elaborar atividades baseadas no conteúdo da revista. Ficava a critério dos professores a 
forma de trabalhar o conteúdo. 

A professora usou o conteúdo da revista para organizar um questionário para os alunos 
(esta era sua prática mais comum). As perguntas vinculavam-se à realidade de vida dos 
alunos, diferentemente da realidade apresentada na revista. 

 
Questionário 

1. Qual é o seu Rio? 

2. Você localizou o seu bairro no mapa das páginas 4 e 5? Por que? Justifique a 
sua resposta 

3. “Rio Cartão Postal”: qual / quais você conhece? 

4. Qual local não está na revista, mas que você considera um Cartão Postal? 

5. “Rio da Noite”. Você costuma sair à noite? 

6. “Rio pronto para recebê-lo”. Como o Rio de Janeiro o/a recebeu? 

Quadro 1: Questionário sobre pontos turísticos do Rio de Janeiro. 
Fonte: Material recolhido em classe do PEJA I. 
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A professora explicou que a revista serviria apenas como apoio às respostas e que eles 
não deveriam copiar nenhum trecho da revista. O objetivo fora o de promover escritas 
autônomas e não meramente cópias. Frisara que todos deveriam escrever com “suas próprias 
palavras” e que estas fossem relacionadas ao cotidiano de cada um. Para melhor compreensão 
da atividade, folheou página por página a revista e foi explicando o Rio de Janeiro de um 
determinado público e questionando se aqueles lugares destacados eram frequentados por 
eles, seus alunos. 

Cada aluno recebeu um questionário impresso e outra folha com dias da semana, para 
que sugerissem, a partir da realidade de vida de cada um, outro roteiro turístico para novos 
visitantes, por uma semana à cidade do Rio de Janeiro: 

 

 
 

Figura 1: Roteiro turístico elaborado por um aluno. 
 
De acordo com a sugestão acima, o roteiro elaborado pelo aluno caracteriza o contexto 

social e os gostos de um sujeito nascido no subúrbio carioca e distante da realidade 
apresentada na revista. Ele citou: “A padaria do Penhão”; “O restaurante Rei do Bacalhau”; 
“Igreja da Penha”; “Parque Shanghai”; “Shopping Carioca”; “Quinta da Boa Vista”; “Feira de 
São Cristóvão”; e, por fim, “O pagode”. Compreendeu a intenção da atividade e enumerou os 
interesses “turísticos” que fazem parte do seu cotidiano. 

Foram muitos os comentários durante a escrita da atividade. Rosa disse que na revista 
não havia nenhuma referência ao lugar onde morava. A professora, então, perguntou se eles 
sabiam o motivo de os locais de moradia da maioria não estarem mencionados na revista. Ela 
leu novamente mais um trecho e fez intervenção dizendo que os turistas conhecem apenas a 
zona Sul, por ser o local “vendido” pela publicidade, explicando ainda que “a melhor parte da 
cidade” era, provavelmente, a única conhecida pelos turistas. 

A professora chamou atenção quanto ao poder da mídia em fazer propaganda de pontos 
turísticos. Destacou que o mesmo se deu com a chegada das UPPs nas comunidades do Rio de 
Janeiro, com o objetivo de pacificar locais de alta criminalidade, o que gerou um marketing 
sobre essas comunidades, imediatamente explorado pela mídia. Turistas brasileiros e 
estrangeiros passaram a visitar as comunidades como se fossem pontos turísticos, o que não 
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acontecia antes da tomada pela polícia pacificadora, quando ninguém se aventurava em fazer 
qualquer tour por comunidades sabidamente controladas por comandos do tráfico de drogas. 
Destacou, também, que como “num passe de mágica” os lugares ignorados pela sociedade se 
tornaram “atraentes” e despertaram curiosidade das pessoas, que passaram a visitá-los, 
embora a realidade cotidiana da maioria deles, passados os primeiros momentos de 
divulgação pelos meios de comunicação, se mantivesse em condição “inferior” em relação a 
diversos requerimentos do direito à dignidade de vida. Nessa atividade práticas de leitura, de 
escrita, de oralidade exploraram questões cotidianas com bastante criatividade. 

 
Considerações finais 

 
Presenciar durante um semestre letivo as atividades de debate, leitura e escrita na classe 

foi relevante para a pesquisa porque compreendi como essas práticas faziam parte do 
cotidiano dos sujeitos jovens e adultos e como, incentivados a exporem suas opiniões, 
realizavam novas leituras da realidade. 

Apesar de o código escrito não ser dominado por alguns sujeitos, estes não se sentiam 
inferiores a partilhar opiniões, e não se reproduziam, naquela classe, falas negativas sobre as 
dificuldades existentes. O reconhecimento de seus próprios saberes e do que continuavam a 
aprender era valorizado por todos. 

As práticas de leitura e escrita propostas, em geral, vinculavam-se ao conhecimento de 
mundo e eram pensadas e selecionadas de acordo com as faixas etárias e necessidades de cada 
um. A escolha não era feita, portanto, de forma aleatória, seguindo de forma linear o conteúdo 
programado ou o material didático adotado. Havia intencionalidade nessas práticas, o que foi 
percebido pelos próprios sujeitos, contribuindo significativamente para a sua formação e 
autorreconhecimento como potenciais leitores e escritores. 

O reconhecimento desses sujeitos como leitores e escritores, ao romperem com seus 
próprios estigmas e acreditarem na possibilidade de trocar saberes e experiências está 
entrelaçado com o sentido do aprender por toda a vida, e sinaliza que práticas e atividades 
leitoras/escritoras, se bem pensadas e propostas, não afastam os sujeitos da escola e não 
rompem com o maior sentido da EJA: garantir a continuidade de processos de aprendizado 
para que o direito de aprender esteja assegurado. 
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Desde o começo dos tempos, a morte vagueia camuflada por entre nós acompanhando 
despercebida a todos e cada um, que cantam e contam seus medos e pintam seus anseios nas 
mais diversas formas, não há como negá-la e não tem como fugir. Contudo, as visões de 
mundo e todas as transformações vividas através dos tempos nas sociedades vêm distanciando 
cada vez mais essa que, talvez, seja a única certeza sobre a vida, ou até mesmo a chave para 
os mistérios da mesma. Falar sobre morte não é um tema fácil, ainda mais para uma criança, 
particularmente na cultura ocidental, é grande a chance de o adulto negar ou omitir uma 
explicação sincera. Segundo Muniz (2006), estudar a morte é um exercício de 
autoconhecimento. A finitude de todo ser vivo é universal e a forma como é construída pelos 
grupos sociais, nas mídias, na escola, família e ambientes dos mais variados pode refletir na 
formação de pessoas nos primeiros anos de vida.  

É na Literatura Infantil que a criança encontra um mundo de possibilidades para além 
da palavra, a descoberta de conhecimentos novos e no seu próprio eu, mesmo que ainda não 
se saiba decifrar tais códigos. A leitura aguça um olhar mais atencioso para o mundo, um 
olhar crítico, criativo, observador e reflexivo de tudo que se vê ao redor, na sociedade e na 
vida, contribuindo assim, para também, o desenvolvimento da personalidade do/a pequeno/a 
leitor/a.  

Para Pereira (2007, p.02), “a literatura infantil torna-se, imprescindível.”. Logo, os/as 
professores/as mediadores/as desse contato com a leitura devem ampliar e promover de forma 
constante e prazerosa essa aproximação carregada de emoções e sentimentos, ferramenta 
capaz de aflorar a criatividade, a veia artística da criança e despertar o gosto pela leitura não 
como obrigação, mas como fonte de lazer e diversão. A leitura é e deve ser prazerosa. 

Para Drummond3, “a Literatura Infantil é, antes de tudo, “literatura”, isto é, mensagem 
de arte, beleza e emoção”, logo, tão importante quanto qualquer outra literatura. Reconhecer e 
se apropriar deste entendimento oferece oportunidades de trabalho para o/a professor/a no 
desenvolvimento com a criança. Quem aprende a ter o hábito da leitura, desenvolve muito 
mais e amplamente sua capacidade de produção. Lê, escreve, questiona, se autoquestiona, 
desenvolve melhor a fala e a pronúncia, cria, recria e produz com maior autonomia o discurso 
adequado para cada situação.  

                                                           
1 Bolsista de Iniciação Científica CNPq-PIBIC 2013/2014. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 
Seropédica, RJ.  E-mail: josifteodoro@hotmail.com 
2 Orientadora Professora Doutora. Instituto de Ciências Sociais Aplicadas. Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro. Seropédica, RJ. E-mail: souzagisele@hotmail.com 
3 DRUMOND, Carlos. In: PEREIRA, M.  A importância da literatura infantil nas séries iniciais. 2007. 
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Estudos na área da psicologia da educação comprovam que o despertar e o 
amadurecimento da mente humana ocorrem, gradativamente, mas para tanto deve ter 
estímulos. No que diz respeito a lidar com temas delicados como a morte, a literatura infantil 
se apresenta como uma importante peça na construção desse diálogo. A literatura Infantil abre 
caminhos para conversas delicadas e momentos de carinho, atenção e cuidado, fundamentais 
no desenvolvimento da criança. 

 
A literatura infantil tem sido identificada como um método poderoso para 
ajudar os mais novos a lidar com eventos traumáticos, como é o caso da 
morte de um ente querido. É, por isso, desejável que a criança tenha 
contacto, especialmente pela mão do adulto-mediador, com livros em que as 
personagens infantis vivenciam a experiência da morte de múltiplas formas 
(MENDES, 2013. p. 1115). 

 
Se a morte representava um tabu nos livros voltados ao público infantil, nas últimas 

décadas, vem ganhando um tom especial por parte de escritores e ilustradores que usam de 
sua arte para abordar de forma poética e verdadeira diversos ângulos sobre o tema, 
desmitificando e aproximando questões delicadas e não ausentes do universo infantil. A 
questão mais recorrente é a ideia de finitude da vida, que aparece mais de uma vez em seus 
direcionamentos. Lottermann (2009) ilustra um exemplo que clareia o tempo e a finitude, a 
ideia de que tudo na vida é passageiro, inclusive a própria vida. 

 
Pegou minha mão e, sem tirar os olhos do horizonte, me contou: O tempo 
tem uma boca imensa. Com sua boca do tamanho da eternidade ele vai 
devorando tudo, sem piedade. O tempo não tem pena. Mastiga rios, árvores, 
crepúsculos. [...] Ele consome as histórias e saboreia os amores. Nada fica 
para depois do tempo. [...] E nós, meu neto, marchamos em direção à boca 
do tempo. Meu avô foi abaixando a cabeça e seus olhos tocaram em nossas 
mãos entrelaçadas. Eu achei serem pingos de chuva as gotas rolando sobre 
meus dedos, mas a noite estava clara, como tudo mais (QUEIRÓS, apud 
LOTTERMANN, 2009, p.06). 

 
A criança que vive com a verdade, que vivencia momentos de franco diálogo desde 

cedo, compartilhada de maneira sincera e cuidadosa, aprende a compreender e enfrentar as 
dificuldades da vida, bem como todos os tipos de perdas, passageiras ou não, incluindo a 
morte. Para Lottermann (2009, p.09), “através da leitura, crianças e jovens são inseridos nos 
mistérios da morte. [...] os leitores vivem situações que muitas vezes são encobertas pela 
família e pela sociedade”. “Sabemos que as reações emotivas das crianças face à morte 
dependem do seu desenvolvimento individual, em termos psicológicos e cognitivos, mas 
também do contexto sociocultural em que estão inseridas” (MENDES, 2012, p.1126). 

Os infindáveis “por quês” da criança só cessa quando ela tem uma resposta convincente 
para satisfazer suas dúvidas e/ou curiosidade, a ideia de poupá-la, ou seja, mentir é 
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completamente equivocada. Logo, a postura frente a inteligência da criança não pode ser 
negligenciada nem negada/ignorada, é preciso respeitá-la dentro de seus limites, pois essas 
condutas são determinantes na formação psicossocial, cognitivo e afetivo da criança enquanto 
ser, enquanto indivíduo em desenvolvimento, capaz de pensar e refletir criticamente. 

A proposta desse trabalho é mostrar a necessidade de uma discussão fundamentada para 
a leitura e reflexão de conversas e explicações sobre temas delicados e polêmicos, muitas 
vezes afastados do universo infantil de maneira fantasiosa, nesse caso a morte, no contexto 
escolar. Isto é válido tanto para um referencial com crianças, professores/as, direção escolar e 
também nós como pesquisadores/as e educadores/as. 

Foi realizado um levantamento do número de livros na temática da morte no acervo de 
uma biblioteca do ensino de Educação Infantil, em uma escola pública no município de 
Seropédica, Rio de Janeiro, Brasil. Especificamente, o objetivo foi identificar personagens 
que marcam a história e como constroem o tema, para então, desenvolver um material 
temático de apoio pedagógico que possa se ajustar a diferentes públicos e formação, com 
alternativas de entendimento para além do campo educativo. 

A biblioteca da educação infantil da referida escola conta com um acervo de cerca de 
367 livros. Todos os livros foram lidos para que pudéssemos filtrar aqueles que tratassem do 
tema morte. Destes, 29 traziam a morte em suas narrativas, na maioria das vezes esta aparece 
ligada à “cadeia alimentar”. Alguns trazem a morte como saudosas lembranças, às vezes com 
um tom de tristeza, outras com a fantasia como no livro de Alice Leite, Tecelã de Sonhos, 
quando a avó conta sobre a partida do avô no lombo de uma nuvem.  

 Em apenas dois livros a morte é tema. Em É assim, Paloma Valdivia escreve com 
leveza sobre de onde viemos e para onde vamos de forma simples ela explica que a vida é 
assim. Também no livro de Anna Göbel, Se um dia eu for embora..., de maneira singela e 
poética a autora fala, sutilmente, da morte e mesmo sem citá-la em uma conversa entre duas 
crianças, estas pensam na vida, na morte e conversam sobre o “depois”, sobre o que fazer “se 
um dia eu for embora”. 

 É preciso compreender que a forma de reagir e lidar com a perda, não é a mesma para 
todas as pessoas, mas independente disso, é necessário respeitar e acolher a criança com 
carinho, paciência e honestidade. 

Rodas de conversas e leituras sobre o assunto com a turma pode acolher, desde que a 
criança aceite, do contrário o melhor é respeitar sua vontade, sem deixá-la de lado. Por outro 
lado, esses diálogos devem ocorrer naturalmente durante o período letivo ainda que nenhum 
evento ocorra. Por isso a importância de deixar claro que a morte é um ciclo natural e 
inevitável da vida. A dor da perda precisa ser refletida para ser superada, neste sentido, 
aprender a lidar a questão é um dos grandes desafios humanos e é nessa perspectiva que a 
escola torna-se um lugar fundamental para proporcionar mais essa aprendizagem, e 
desconstruir esse tabu, afinal a morte pode acontecer no minuto seguinte de uma vida. 
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NARRADOR E LEITOR MACHADIANO: FIGURAÇÕES EM MEMÓRIAS 
PÓSTUMAS DE BRÁS CUBAS 

Josuelene da Silva Souza1 
Rubens Edson Pereira² 

 
A escassez de leitor durante os séculos XVI e XVII também atingiu o século XIX. Os 

literários dos oitocentos enfrentaram o gosto do leitor brasileiro pelas obras estrangeiras, 
dificultando a circulação das obras nacionais. Ao passo que, o pouco público leitor se 
restringia aos leitores de folhetins semanais. Para defender a publicação e aceitação de sua 
obra literária, o escritor tinha que atualizá-la ao gosto do grosso público (este sustentava à 
atividade do artista pela compra das obras). A questão da falta de leitor de textos literários foi 
notada pelos escritores nacionais, dentre eles, Machado de Assis, José Veríssimo, Aluísio 
Azevedo, que estavam frustrados com o pequeno número de leitores e as dificuldades de 
circulação de suas obras literárias.  

Os autores ainda enfrentavam a preferência do pouco público leitor pelas obras 
estrangeiras, dificultando a circulação das obras nacionais. Tornavam-se mais evidentes as 
proporções diminutas do leitor de literatura no Brasil oitocentista, fazendo com que os 
escritores brasileiros, entre eles, Machado de Assis, tivessem conhecimento da falta de 
leitores de literatura. De acordo com Márcia Abreu, em seu livro: Leitura, história e história 
da leitura, os escritores tinham a “ambição de formar ‘o seu’ público leitor especial, com um 
bom índice de cultura geral, para se realizar, prescinde da existência de uma inteligência 
nacional, de seus homens de letras e de um repertório da sua melhor literatura” (ABREU, 
p.492, 1999). A busca da formação de um novo público leitor se tornou possível para ampliar 
e fortalecer os horizontes da literatura nacional. Os escritores e críticos literários brasileiros 
buscaram modificar “a imagem fluida”, que se fazia do Brasil com a elaboração de uma 
história literária que demonstrasse a idéia da inteligência nacional, e sucessivamente, à 
procura de um novo tipo de leitor para os romances inovadores, como é o caso das Memórias 
Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Um novo público leitor de literatura é 
notável no prólogo das Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que Brás Cubas faz uma 
classificação de leitores: a gente frívola, a gente grave e o fino.  

O narrador Brás Cubas utiliza do seu discurso dissimulado para atrair a atenção do 
público leitor, dedicando uma nota “Ao leitor”, na qual esse narrador e “defunto-autor” 
principia o diálogo da narrativa. No prefácio Brás Cubas faz uma espécie de apresentação 
maliciosa do que será lido. Ficam expressas ou fingimento do autor e do narrador Brás Cubas 
com quantos leitores constará, talvez muito ou pouco. Filia-se a sua extravagante e pitoresca 

                                                           
1 Mestranda em Estudos Literários da Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS; Feira de Santana, 
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obra literária à descendência dos grandes escritores europeus, fazendo uma falsa modéstia de 
suas memórias, mas as críticas aos seus leitores são verdadeiras e radicais. Ao passo disto, 
evita contar o processo empregado para a construção da sua extraordinária obra que é 
desnecessário ao entendimento da mesma. Percebe-se que, o narrador Brás Cubas, inicia a 
conversação com duas representações de leitores: o leitor grave e o leitor frívolo. Coloca em 
dúvida se sua obra literária terá os muitos leitores de Stendhal ou talvez poucos leitores. O 
narrador parece chegar à desoladora conclusão de que suas memórias pouca eficácia poderia 
alcançar, em razão do limitado número de leitores a que o seu livro estava destinado. Suas 
memórias estão privadas a leitura dos graves e dos frívolos. 

O leitor frívolo pode ser caracterizado com um leitor apressado e precipitado, 
representando o grosso público leitor ao se adequar ao leitor estereotipado pela estética 
romântica. Essa representação de leitor pode ser comparada com o leitor Estevão, personagem 
da obra A Mão e a Luva, de Machado de Assis, por fazer leituras bem apressadas, possui 
idéias fluídas que nunca se fixam, sobem e descem de acordo com a recente leitura ou o seu 
estado intelectual. Não podemos esquecer que o leitor frívolo, é carregado de “puro 
byronismo”, por não ser capaz de estabelecer a diferença entre “o lido e o vivido”. Nesse 
sentido, “[...] não são os Estevãos os destinatários que o narrador machadiano tem em vista, 
nem nesta, nem em nenhuma de suas outras obras. Com interlocutores de semelhante estatura 
intelectual não é possível manter o diálogo que a ficção de Machado pretende entabular com 
os leitores” (LAJOLO; ZILBERMAN, 1999, p.26). A representação de leitores graves e 
frívolos são “as duas colunas máximas da opinião”, como afirma Brás Cubas. Esses leitores 
também são importantes para a composição e o sucesso das Memórias Póstumas de Brás 
Cubas. Por outro lado, nota-se que não são os leitores Estevãos “os destinatários” visados 
pelo narrador Brás Cubas.  

Boa parte do público leitor dos oitocentos, não estava acostumada com a proposta de 
estilo e de leitura que, o narrador Brás Cubas idealiza na sua obra literária: As suas Memórias 
Póstumas. Contrariando, a leitura de passatempo, Brás Cubas fala de maneira áspera e direta 
ao grosso leitor: “Mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica; 
vício grave, e aliás, ínfimo, porque o maior defeito deste livro és tu, leitor. Tu tens pressa de 
envelhecer, e o livro anda devagar; tu amas a narração direta e nutrida, o estilo regular e 
fluente [...]” (ASSIS, 2004, p.103). O grosso público leitor não conseguia acompanhar à 
narrativa das Memórias Póstumas de Brás Cubas. A narrativa das Memórias e o estilo do 
narrador são volúveis, não se fixa e nem possui uma linearidade narrativa. Como afirma o 
próprio Brás Cubas: “este livro e o meu estilo são como os ébrios, guinam à direita e à 
esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e 
caem” (Idem). De acordo com o estudioso Rubens Alves Pereira em seu texto, Fraturas do 
Texto: Machado e seus leitores, no “senão do livro”: “O ‘defunto autor’ quisesse nos dizer 
que toda narrativa começa após, ou seja, o texto definitivo paira além das contingências 
textuais, dos elementos que vão sendo dispostos, nem sempre de forma clara e objetiva, ao 
longo da narração. Essa passagem, que se apóia na noção de ‘estilo’” (PEREIRA, 1999, p. 
38). 
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Um leitor que não está acostumado a lidar com a volubilidade narrativa e com seu 
estilo, não consegue ler sistematicamente essa obra literária. O leitor recebe uma repreensão 
do narrador por ter pressa em ler “os magros capítulos”, chegando ao ponto de achar o 
romance enfadonho, cheirando a sepulcro. Por tal razão, Brás Cubas resmunga com 
estridência e fala diretamente ao leitor grave e frívolo. O grosso público leitor sempre se 
encontra com os livros nas mãos, pronto a folhear e passar o tempo, lendo páginas e mais 
páginas dos livros, embora ele não consiga acompanhar uma narração emaranhada e uma 
leitura difícil, como é o caso das Memórias Póstumas. Os textos literários de narrativas 
emaranhadas exigiam dos leitores uma leitura reflexiva e crítica. No entanto, o público leitor: 
“Se limitava a fazer uma leitura aproximativa e que se contentavam apenas com a apreensão 
relativa das situações de amores, aventuras, fantasias. Tratava-se, no caso, de um lector non 
scrupulosus, já que menos instruído [...]” (CAVALLO; CHARTIER, 2002, p.88). Podemos 
comparar o leitor idealizado em Memórias Póstumas de Brás Cubas com o lector scrupulosus 
estudado por Cavallo e Chartier. Essa representação de leitor se aproxima do leitor idealizado 
figurado por Brás Cubas, ao observarmos que, o narrador machadiano espera um leitor atento, 
capaz de perceber as tramas habilidosas e sátiras implícitas ao longo da narrativa artificiosa. O 
“lector non scrupulosus”, podemos considerá-lo como leitor frívolo ou o grosso público leitor, 
por ser um leitor inexperiente, menos instruído.  

Brás Cubas joga com o seu leitor e o texto é o espaço essencial desse jogo que visa: “O 
resultado do jogo textual, no entanto, pode ser altamente redutivo, pois os lances do jogo 
fragmentam as posições em uma multiplicidade de aspectos. Se consideramos ser o 
significado o resultado do jogo que, com alta freqüência, envolve a tomada de decisões [...]” 
(JAUSS, 1979, p. 108). Estudando as várias fisionomias desse narrador, Roberto Schwarz 
diz:“Qual das fisionomias de Brás Cubas é a verdadeira? Está claro que nenhuma em 
particular. Tanto mais que a situação narrativa é troça notória ele também (o defunto autor), o 
que baralha as coordenadas da realidade ficcional. Noutras palavras, faltando credibilidade ao 
narrador [...]” (SCHWARZ, 2000, p.23). O leitor é visto como um estranho em um mundo 
desconhecido, uma vez que, no texto ficcional literário existe divergência definida de o leitor 
desconhecer as verdadeiras intenções de Brás Cubas pelo fato delas não estarem explícitas 
para o leitor e/ou leitores. Por fim, nem mesmo os disparates causam uma ruptura no 
relacionamento dos leitores para com o narrador machadiano em estudo. Brás Cubas procura 
aguçar um público leitor instruído para compreender e usufruir a literatura moderna, 
questionando frequentemente à necessidade de não termos somente uma nova literatura, mas 
também de um novo perfil de leitor.  
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