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IMAGINÁRIO E MEMÓRIA EM CANUDOS 100 ANOS 

Joyce Guadagnuci1 
 
O livro Canudos 100 anos foi publicado em 1997 sob o mote da comemoração dos 100 

anos da Guerra de Canudos. É composto por fotografias de Evandro Teixeira e textos da 
jornalista e pesquisadora Ivana Bentes. 

Neste artigo nos deteremos aos retratos dos idosos. Para realizá-los, o fotógrafo usou a 
objetiva grande-angular, pouco recomendada para fotos de pessoas, pois gera distorções em 
demasia. Com isso, Teixeira inscreve o homem em Canudos sob uma ótica bastante peculiar, 
suscitando no espectador uma espécie de inquietação. Não queremos afirmar aqui que apenas 
a objetiva grande-angular produz distorções nas fotografias, pois como aborda Dubois (1999, 
p.77), “toda representação implica, sempre, de uma maneira ou de outra, uma dosagem de 
semelhança e dessemelhança”. O que defendemos é que o tipo de modificação que a grande-
angular causa nas proporções humanas não aparece com frequência nas fotografias que 
estampam os jornais, revistas, nem mesmo nas imagens televisivas e, por isso, podem 
inquietar mais que outras, realizadas com objetivas diferentes.  

Em cada composição o elemento do segundo plano reforça uma característica da relação 
sertão-canudos-memória. Na foto 1, de Seu João de Régis, as nuvens estão borradas, parecem 
se mover como numa transposição de tempo, pois estão coladas ao homem idoso e ao 
imaginário mítico que permeia Canudos. Seu João se encontra ao mesmo tempo no passado e 
no presente. A cruz no Alto do Mário (ao fundo), que segundo Régis, representa os mortos de 
Canudos, é o símbolo da morte, mas também a lembrança da vida, do acontecimento retido na 
memória de Canudos por meio de seu povo. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Mestre em Educação pela Unicamp e professora de fotografia na Unimep. 
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Foto 1 - Seu João de Régis / fonte: TEIXEIRA, 1997 
 
Aos 105 anos Seu Antônio da Isabel é retratado em pé (foto 2), o fotógrafo mantém o 

plano aberto, a foto apresenta um céu parado, congelado em flocos de nuvens, a inclinação 
das casas nos joga para trás. Só existe o antes, o passado. Dos idosos fotografados, Seu 
Antônio é um dos mais velhos e o único em condições de se locomover. Ele é um genuíno 
sobrevivente, tinha 5 anos quando a guerra terminou. Seu Antônio nos apresenta o passado, 
sua vivência concreta da guerra e o faz em pé em sua lucidez. 

 

  
 

Foto 2 - Seu Antônio da Isabel / fonte: TEIXEIRA, 1997 
 
Seu João Botão, filho de um jagunço de Conselheiro, e sua esposa D. Júlia, cuja 

memória da guerra vem dos relatos dos avós (foto 3), são fotografados na sala de visitas da 
casa. Imagens penduradas na parede mostram a importância que eles dão às imagens. A 
organização dos elementos também nos remete para trás, mas as imagens na parede acabam 
funcionando como um anteparo, que não bloqueia, mas reflete, nos devolvendo ao presente. A 
fotografia suscita um clima nostálgico, tudo parece estar parado no tempo da guerra. Mas as 
pessoas envelheceram, a foto mostra isso. No entanto, elas permanecem presas a um passado 
que só existe de uma forma imaginária. 
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Foto 3 - Seu João Botão e D. Júlia / fonte: TEIXEIRA, 1997 
 
Dona Zefa de Mamede, (foto 4), é definida como uma contadora de histórias. Filha, neta 

e sobrinha de sobreviventes da guerra conta de forma intensa para Bentes o que ouvia de sua 
mãe. Ela “contava que com um mês do fim da guerra, elas vieram espiar a cova do 
Conselheiro e os urubus faziam sombra no chão em cima da carniça do povo [...]”. (BENTES, 
1997, p.50 e 51) 

A idosa se encontra no primeiro plano, onde podemos perceber uma luz artificial focada 
em seu rosto, evidenciando-o do plano posterior, recurso pouco utilizado nas outras fotos. 
Além disso, a paisagem ao fundo traz um clima bastante diverso do sertão - presença de água 
e vegetação abundante. Tratam-se das três serras que margeiam o açude do Cocorobó, que 
abriga em seu fundo parte da história de Canudos. Neste caso, temos uma contadora de 
histórias em destaque, que traz à tona do fundo do Cocorobó a memória “afogada” de 
Canudos, onde o sertão se mantém intacto. 

 

 
 

Foto 4 - D. Zefa de Mamede / fonte: TEIXEIRA, 1997 
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De acordo com Halbwachs (1925, 1950, apud, BOSI, 1987, p.17), a memória não pode 
se descolar dos fatos sociais. A lembrança do passado só se dá por meio da situação presente. 
“Na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar com 
imagens e ideias de hoje, as experiências do passado”. O pensamento de Halbwachs indica 
que a memória individual está ligada à memória do grupo e esta a uma esfera mais 
abrangente, que é a memória coletiva de cada sociedade. 

Tudo em Canudos parece viver em torno da memória da guerra, da tentativa de 
conservá-la, seja nos museus improvisados, seja na própria longevidade de seus moradores, 
que parecem ser os únicos habitantes do lugar. Teixeira mergulha fundo neste universo, se 
apoia nos relatos dos idosos/personagens e cria vínculos fortes com eles. O que é possível 
perceber na observação da foto de Seu João Botão e D. Júlia (foto 3).  

Teixeira posicionou-os no centro da sala, provavelmente para aproveitar melhor a luz 
que incidia lateralmente e iluminava bem o casal. Sentou Seu João numa poltrona e D. Júlia 
no braço, ele tem sua mão sobre a de sua esposa e ambos dirigem seus olhares para o 
fotógrafo. A pose dos idosos parece não ser a que fariam se pudessem escolher, não há muita 
naturalidade. No entanto, eles se mostram disponíveis para darem uma contribuição ao projeto 
de Teixeira. Com isso, ele explora a potencialidade expressiva da imagem ele põe à prova o 
caráter documental da fotografia. 

Analisando outros trabalhos realizados pelo fotógrafo sob outras condições e com 
outros fins, como as fotos encontradas no livro Fotojornalismo (1982), percebemos que é 
próprio da personalidade dele deixar seus fotografados à vontade, ou mesmo, tirar deles 
posicionamentos talvez nunca permitidos se solicitados por outro fotógrafo.  

A foto 5, de Carlos Drummond de Andrade, reforça esta característica. Também idoso, 
como os personagens de Canudos, o poeta é registrado sentado ao chão. A organização da 
fotografia se assemelha muito com as anteriormente analisadas. Drummond está no centro do 
enquadramento; vê-se ao fundo um retrato na parede, como na foto 3; foi registrada com uma 
grande angular, o que fica bem evidente na proporção dos pés, e, principalmente, fica bastante 
clara a intervenção do fotógrafo, ou melhor dizendo, sua marca, buscando uma situação 
inusitada na qual registra o poeta lendo seu próprio livro no chão de sua sala de jantar. Algo 
bem remotamente imaginado. 
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Foto 5 - O poeta Carlos Drummond de Andrade / fonte: TEIXEIRA, 1982 
 
E as conexões que podemos identificar entre as imagens dos livros não param aí. 

Notamos que algo se repete nas fotografias e parece estar bastante ligado ao imaginário de 
Teixeira. De acordo com Lombardi (2007), o que deflagra o processo de criação de imagens é 
o imaginário, que é de onde o fotógrafo retira o fermento para a realização de suas fotografias. 
E para que possa materializá-lo, “faz uso de recursos técnicos que melhor representem seus 
pensamentos” (2007, p.76).  

A primeira constatação é com relação aos ângulos frontais apresentados nas fotos 6 e 7. 
Comparando-as, é possível identificar muitas semelhanças em suas composições. Teixeira 
parece ter um modo específico de representar o homem humilde. Ele não utiliza recursos que 
dramatizam a cena, como os planos fechados e os plongês, usa ângulo centrado que o coloca 
numa situação de igualdade com o oprimido. Seguindo a hipótese de Lombardi (2007), ao 
selecionar ângulos frontais e planos gerais para apresentar o homem comum, recursos 
também notados nas imagens de Canudos 100 anos, Teixeira talvez esteja expressando seu 
modo de pensar. Falamos talvez porque não há como afirmar que estes eram seus objetivos 
realmente, apenas estamos sugerindo alguns caminhos que podem nos levar mais 
profundamente para o interior das fotos. 
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Foto 6 - Aparecida do Norte, São Paulo / fonte: TEIXEIRA, 1982 
 

 
 

Foto 7 - Carnaval em Salvador, BA / fonte: TEIXEIRA, 1982 
 
Na sequência que acabamos de analisar, percebemos que observando os recursos 

técnicos escolhidos por Teixeira e a frequência com que ele os usa em suas composições, 
podemos nos encontrar com seu imaginário e com sua política. No entanto, vimos também 
que sua imaginação não trabalha sozinha, mas com a colaboração de seus fotografados. 

Diante disso, podemos dizer que o livro Canudos 100 anos apresenta outra versão da 
guerra criada de forma coletiva por Evandro Teixeira e seus fotografados, concretizando 
assim “as fantasias da imaginação individual e do imaginário coletivo” (KOSSOY, 2005, 
p.45) do povo de Canudos. 
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A CARTOGRAFIA1 DE UM CASO E AS MULTIPLICIDADES DO 
TERRITÓRIO FRENTE AOS DESAFIOS DO CONTEXTO AMAZÔNICO. 

O CURSO DE LICENCIATURA EM BIOLOGIA A DISTÂNCIA 

Jucimara Canto Gomes2 
Zeina Rebouças Corrêa Thomé3 

 
O presente estudo teve como objetivo investigar a utilização dos mediadores 

tecnológicos do curso de Licenciatura em Biologia na modalidade a distância no contexto 
amazônico e suas implicações para o processo de formação dos professores/cursistas. A 
pesquisa insere-se em uma análise mais abrangente em pauta na sociedade atual envolvendo a 
relação entre natureza, tecnologia e sociedade e os elementos que emergem dessa relação 
como é o caso do reordenamento no campo do saber e sua influência na educação. Traçou-se 
assim, a cartografia de um caso frente aos desafios do contexto Amazônicos, tendo como 
lócus a realidade do exercício profissional dos professores/cursistas e os requerimentos de 
formação como problemática para a investigação.  

A pesquisa foi desenvolvida dentro de uma concepção que busca, nas múltiplas 
dimensões que atravessam o objeto investigado, a compreensão do todo, concebendo este, em 
uma rede interligada e aberta. Para tanto, tem-se na Teoria Ator-Rede (TAR) e nas 
proposições de Latour (2000), as bases para a compreensão das relações que envolvem os 
atores (actantes) desse processo, além dos estudos de Lèvy (1993) como pressupostos para o 
conhecimento dos mediadores tecnológicos em questão. Para tanto, empreendeu-se uma 
pesquisa com características predominantemente qualitativa, utilizando-se do princípio da 
cartografia como metáfora para o percurso trilhado, baseando-se na concepção de rizoma de 
Deleuze e Guattari (2000). Nesse percurso foi realizado levantamento bibliográfico e análise 
empírica dos mediadores tecnológicos e de documentos entendidos nesse processo também 
como atores. Para coleta e análise dos dados, teve-se como base teórico-metodológica o 
Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), metodologia desenvolvida por Lefèvre e Lefèvre (2005).  

Como resultado a pesquisa revelou a partir da visão do meio e seus “híbridos”, o 
comprometimento da qualidade da formação ofertada com a desconsideração do contexto 
vivenciado pelos professores cursistas, a desvirtuação do real potencial dos mediadores 
tecnológicos em questão incorrendo para inúmeras dificuldades e equívocos. 

 
 

                                                           
1 A cartografia aqui é entendida a partir da concepção de Deleuze e Guattari a designam como princípio 
“inteiramente voltado para uma experimentação ancorada no real”, um mapa com múltiplas entradas, que segue 
o movimento de construção (Deleuze e Guattari, 2000, p.21). 
2 Mestranda - PPGE - Programa de Pós-Graduação em Educação - Universidade Federal do Amazonas - UFAM 
3 Orientadora - PPGE - Programa de Pós-Graduação em Educação - Universidade Federal do Amazonas - UFAM 
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A Teoria Ator-Rede (TAR)4: o conhecimento construído coletivamente: para um 
entendimento dos atores em ação  

 
Bruno Latour destaca-se no campo epistemológico com relação a (TAR) com seus 

estudos sobre a relação entre ciência, tecnologia e sociedade. Para ele, dentro do plano 
conceitual que chama de “não-moderno” em oposição ao “acordo modernista” ou às 
denominações “pós-modernas”, não há como defendem essas concepções a separação entre 
natureza (fatos), sociedade (poder) e discurso (representação) que sustentam a ideia de Sujeito 
e Objeto como polos incomensuráveis. Latour (2000; 2001) defende o agenciamento entre 
humanos e não humanos, estabelecendo mediações em redes. Desse modo, usa o termo 
“actantes” (atuantes) ao invés de atores, por este se caracterizar no corpo conceitual da 
linguística como a entidade responsável, provocadora da ação.  

Para além da dicotomia sujeito e objeto, esses pressupostos comungam ideias que tem 
nos agenciamentos de uma realidade heterogênea a compreensão de mediadores como 
seres/agenciamentos que não são nem puros humanos e nem puros não humanos. 

Nesse sentido, as mediações são concebidas como geradoras de redefinições da 
realidade, tecendo novas geografias e novos controles. Latour (1994, p. 80) destaca a 
mediação como um processo capaz de “[...] traduzir aquilo que transporta, de redefini-lo, 
desdobrá-lo, e também de traí-lo”. “Tradução” em sua perspectiva significa deslocamento e 
recomposição e não mera transposição. Os “híbridos”, são para ele figuras que emergem entre 
elementos heterogêneos - objetivos e subjetivos individuais e coletivos. Sendo assim, uma 
mediação não é, simplesmente, um intermediário entre processos, entre práticas, entre objetos 
ou entre atores sociais, algo ou alguém que permitiria pôr em relação entidades já constituídas 
e estabilizadas.  

Tornou-se assim, imprescindível ter clareza dessas proposições essenciais como ponto 
de vista epistemológico para análise da rede de relações estudada, pois para elas, esse 
processo só se materializa amparado por uma diversidade de elementos interligados em uma 
relação contínua que garante sua sustentabilidade.  

 
Algumas pistas 

 
O percurso trilhado, mas do que apresentar pistas que levaram às respostas que se 

buscava, revelou aspectos que só seriam realmente possíveis a partir de um olhar que não se 
limitasse aos três polos distintos, os professores e sua formação, os mediadores tecnológicos 
e o contexto amazônico. A teoria Ator-Rede proporcionou a partir da análise do “meio”, 
espaço existencial, onde as relações se travam e os híbridos emergem como resultado das 
circunstâncias as análises de elementos que as separações e categorizações teriam dificuldade 

                                                           
4 Desenvolvida no campo das pesquisas e das teorizações científicas e sociais, a  Teoria Ator-Rede (TAR) é conhecida 
internacionalmente como Actor-Network Theory ou Théorie des Acteurs-Réseaux. O grupo que a compõe, pesquisa as 
relações sociais, políticas e culturais no desenvolvimento científico e na inovação tecnológica. 
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de enquadrar em suas verdades lacradas em ”caixas-pretas”. Desse modo, os atores (actantes) 
ao serem ouvidos revelaram as muitas faces dos elementos analisados, trazendo a tona suas 
controversas.  

O que se constata com os dados em primeiro lugar é que a execução do projeto não foi 
pensada de fato a partir do contexto dos professores/cursistas corroborando com isso para 
uma série de dificuldades que poderiam ter sido evitadas. Foi assim, que em meio às 
dificuldades enfrentadas em decorrência das questões já colocadas, surgiram novos 
elementos, inevitáveis dentro de uma produção em rede, pois nesta, novos ordenamentos se 
delineiam formando novos centros, refletindo aqui a necessidade de suprir as deficiências que 
se apresentavam. Elementos como a “Lan House”, que se tornou centro mediador de acesso à 
plataforma e consequentemente elemento de permanência ao curso. A não utilização e a 
forma como foi utilizado o ambiente virtual o descaracterizou como mediador, tornando-o 
um Intermediário (LATOUR, 2005).  

Criada em meio a uma corrida contra o tempo, um outro elemento que surgiu nesses 
entrelaçamentos foi a plataforma virtual, criada sem um projeto gráfico e organizacional 
próprio, surge como metamorfose daquilo que o projeto apresentava e o real possível a ser 
criado naquelas circunstâncias. 

Outro elemento que demonstra a busca de superação, mas que também revela o 
comprometimento da qualidade dessa formação foi a utilização de livros didáticos como 
única fonte de pesquisa no local onde os professores atuavam. Resultado da descontinuidade 
da produção do mediador impresso, da dificuldade de deslocamento até a cidade, da 
desconsideração ao contexto pelo projeto, do não acesso a internet.  

Já no encontro entre a quebra de paradigma de ensino enfrentada pelos professores e as 
restrições técnicas e pedagógicas de alguns aspectos dos mediadores, surge o elemento “tira 
dúvidas” mesclando-se entre aula e orientação, rompendo com toda a dinâmica 
esquematizada para o seu desenvolvimento na modalidade a distância.  

Diante do exposto, pode-se dizer a partir da pesquisa realizada que a formação desses 
professores foi comprometida enquanto processo de construção de conhecimento, de prática 
docente e desenvolvimento de sujeitos reflexivos diante de sua realidade. Pois, ao se percorrer 
os inúmeros entrecruzamentos que movimentam essa rede, deparou-se como visto com 
situações de toda ordem. 

Desse modo, mesmo com mediadores capazes de proporcionar todo um aparato de 
possibilidades em prol de uma formação com qualidade, isso só é possível se estes chegarem 
de fato ao público alvo com toda sua potencialidade, pensados, analisados e organizados para 
além da mera apropriação de conhecimentos. Uma formação na modalidade a distância com 
seus mediadores congruentes, assim como uma formação presencial, devem ser capazes de 
tornarem os professores questionadores tanto de seu fazer como de sua própria formação, 
analisando inclusive se os recursos utilizados para sua efetivação correspondem a formação a 
que eles desejam e têm direito. 
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“É APENAS UMA MODALIDADE QUE É VIA MEIOS DE COMUNICAÇÃO 
QUE NÃO LIMITAM MAIS. É NO TEMPO E NO ESPAÇO VIRTUAL ESSA 

RELAÇÃO DO EDUCADOR E DO EDUCANDO”: A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE DOCENTE NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

Juliana Alves Tavares1 
Fabrícia Teixeira Borges2 

 
O que está no centro da tecnologia é o falar, o comunicar-se, o interagir, 

desconsiderando tempo ou espaço. Não se pode abordar um assunto como a tecnologia sem 
fazer referência à comunicação, bem como não podemos abordar sobre educação sem 
tecnologia e comunicação, visto que esses temas se completam. Sobre isto entendemos que a 
palavra é a expressão da interação, uma vez que ela contém os aspectos enunciativos de quem 
fala e para quem é dirigida. O papel da linguagem, entretanto, é particularmente interessante, pois 
ela implica, também, em uma visão sobre o ambiente simbólico e como se presume que o indivíduo 
opere dentro dele (Bruner, 1998, p.148). 

Assim, em nossa pesquisa, as narrativas e as explicações dos participantes sobre suas 
histórias de vida e experiência como docente, tanto na modalidade presencial quanto no 
ensino a distância na universidade Tiradentes, podemos observar os signos e significados que 
são construídos em cada um desses docentes de forma histórica- cultural, pois o homem é um 
ser sócio histórico inserido em uma cultura social, onde ele atua ativamente através da 
apropriação dessa cultura, da linguagem, da produção de pensamento por essa aquisição, e ao 
mesmo tempo em que constrói ele também é construído (BRUNER, 2001). A cultura não é 
um elemento a mais, é o elemento, pois o indivíduo se constrói a parti da cultura, a partir do 
outro, do tempo e do espaço em que se encontra.  

O tempo e o espaço são elementos que fazem parte da educação no decorrer dos 
séculos. Ao longo dos anos, com o advento da internet e das tecnologias, a educação formal 
não se dá apenas na sala de aula, com professores que dialogam face a face, mas sim a sala de 
aula que vai ao encontro do discente, podendo ser um escritório, uma biblioteca, em uma 
praça de alimentação, dentre outros espaços que possuem um computador que tenha acesso à 
internet e ao ambiente virtual, e então, ali se encontra um indivíduo partilhando da educação a 
distância. 

A Educação a Distância foi introduzida no sistema nacional brasileiro como mais uma 
modalidade de ensino e de aprendizagem com a Lei nº 9.394, da LDB, através do artigo 80 e 
regulamentada pelo Decreto nº 5.622 de 20/12/05, com normatização definida na Portaria 
Ministerial nº 4.3613, de 2004. Esta modalidade possui suas respectivas características como: 
a flexibilidade nos processos de construção de conhecimento planejamento antecipado e 

                                                           
1 Graduanda de pedagogia; UNIT-SE; Aracaju-SE;bolsista Pibic/Fapiec-Se;email: Julitavares09@gmail.com 
2 Pesquisadora Cnpq e Fapitec-Se; Unit-Se – Universidade Tiradentes, Programa de Pós-graduação em Educação: 
Aracaju-Se: email: fabricia.borges@gmail.com  
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detalhado no processo educacional, forma permanente de docentes, discentes e profissionais 
envolvidos dentre suas diversas características. É válido ressaltar a principal dela que é a 
distância física entre professor/aluno e este elemento representa o que a atual sociedade tem 
vivido no que tange a tempo e espaço.  

Sobre isto começamos com os seguintes subtemas que emergiram das pesquisas: EAD x 
Ensino presencial; Construção do conhecimento mediado pelas tecnologias e relação 
professor-aluno no EAD: 

 
...Porque a gente não tem um feedback dos alunos: será que estão entendo, 
será que não estão? E. Enquanto no presencial você só de olhar na cara você 
sabe se o aluno tá entendendo ou não! Isso é a grande dificuldade mesmo 
que tem. Agora! A gente tem, no fim a gente te o feedback total, se os alunos 
gostaram ou não gostaram que ai vem através de e-mail, não vem através. Na 
aula. Vem através de e-mail. (Professor 3) 

 
Percebemos também que de alguma forma o universo que o professor permeia no 

ambiente presencial há anos e o mesmo tem se configurado cada vez mais ao universo virtual 
e/ou on-line, à medida que avançam as tecnologias, fazendo com que esse mesmo professor 
tenha novos posicionamentos e na transição de um universo para o outro e seu papel de 
professor seja (re) significado. Sabemos que o professor no Brasil tem uma carreira pautada 
no ensino presencial e percebemos que esta característica acaba fazendo com que professor 
trabalhe da mesma maneira numa modalidade que é feita a distância. Cada ferramenta que o 
EAD possui se mediada por um professor tradicionalista, que possui sua história de vida 
pautada num modelo de ensino presencial, e tradicional, o que lhe dá segurança para 
manusear as ferramentas do EAD dessa mesma forma, o que resulta num ensino e 
aprendizagem tradicional e conteudista. Vejamos abaixo a conversação: 

 
...Foi uma experiência diferente! O presencial a gente tem uma semana pra 
gente preparar as aulas, a gente pode preparar a aula hoje pra um mês, dois 
meses. O EAD não!O EAD a gente antes de começar as aulas tem que tá 
tudo preparado tudo no cronograma, o quê que vai acontecer, o quê que vai 
apresentar, o quê que vai dar/ ministrar, como que vai ser o antes o depois, 
então já tem que estar tudo preparado, tudo programado, tudo digitado; são 
muitos formulários, muitos protocolos que no presencial já não tem. Então 
essa é a grande dificuldade pra quem está iniciando no EAD. (Professor 3) 
 
...minha grande dificuldade é. foi em relação a toda parte técnica né? Da 
informática porque essa foi à primeira dificuldade que você lida com uma 
série de formulários, aula via satélite uma coisa que é completamente 
diferente da realidade. é. outro foco. Você tá olhando pra câmera. você não 
interage com o aluno, então superar tudo isso é uma coisa que a gente vem 
superando aos poucos. É. a experiência de EAD é. A experiência minha é 
muito pequena... (Professor 1) 
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Um dos principais elementos que caracterizam o EAD é a distância entre o professor e o 
aluno, no entanto outro elemento entra em cena nesta modalidade que é o processo de ensino 
e aprendizagem mediado por tecnologias educacionais. E todos esses instrumentos de 
mediação trás consigo dificuldades segundo os entrevistados, uma dificuldade mais recorrente 
foi o elemento técnico de comunicação, a câmera de filmagem e nos aparatos da informática. 
Percebemos que essa dificuldade de interagir por meio técnico de comunicação é proveniente 
de outra dificuldade que é a relação com outro estabelecido por meio do olhar, permitem o 
estabelecimento de proximidade. Assim o conflito e dificuldade desse docente nesta 
modalidade se dão porque as relações interpessoais foram construídas face a face. No entanto 
entendemos que diálogo não acontece apenas quando se conversa face a face com alguém, 
mas em todo o processo da comunicação verbal como, por exemplo, nos livros, nos textos, no 
e-mail, nos fóruns, nos chats, nos podcast etc. A mediação tanto dos instrumentos 
(VIGOTSKI, 1989), quanto da atividade constrói novas formas de fazer, de se significar 
docente.  

Sabemos que cada docente possui sua história de vida, suas experiências que os tornam 
maduros no que fazem. Portanto mesmo que esse professor entrevistado sinta-se a vontade 
interagindo “a distância” com seus alunos, é importante ressaltar que ainda assim esse 
contexto movimentem significados tais fazendo com que alguns dos seus posicionamentos 
sejam (re) significados implicando assim mudança na sua forma de ser e agir como professor 
de determinada disciplina a distância, de frente as câmeras. 

O docente não é detentor do conhecimento como nos séculos passados e sabemos que 
nos dias atuais o conhecimento é dinâmico e ativo em todas as plataformas, entretanto não 
podemos substituir este docente simplesmente por computadores ou ferramentas 
educacionais. O que podemos fazer é preparar, formar este docente para uma nova concepção 
de educação, onde o ensino pode-se utilizar de ferramentas a fim de propagar o conhecimento 
a todos de modo dinâmico e transformador.  

A educação tem se apropriado de novos instrumentos como mediadores das relações 
professor-aluno como as tecnologias, contudo a linguagem continua sendo o mediador 
principal nas relações de ensino e aprendizagem, mas ela não pode ser representada apenas 
pela linguagem falada, escrita, mas também, pela linguagem virtual que engloba estas duas, a 
linguagem falada e a escrita que dialogam entre si e com o outro. 

 
... Até por que! Você está de frente pra tevê pra 26 cidades ao mesmo tempo. 
E não tem aluno! Então você tem que tá preparado mesmo né? Você vai dar 
aula pra câmera, pra ninguém, mas na verdade tem cinco mil alunos te 
ouvindo, te assistindo e se você não tiver uma programação. Se perde. 
Porque numa sala de aula você quer descansar, você vira pro quadro apaga o 
quadro, escreve alguma coisa, faz uma pergunta, aquela conversa. É. Manda 
os alunos esperar, vai toma uma água. Ali não! Ali são duas horas só você 
falando!  
(Professor 3) 
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Então, entendemos que não é apenas criar subsídios, recursos e ferramentas para o 
professor permear neste universo virtual, é necessário fazer amparar de um acesso maior na 
formação desses professores com o objetivo de obter docentes que não façam do EAD um 
ensino conteudista e transmissor na modalidade a distância. Faz-se necessário criar 
ferramentas no ensino a distância que possam desenvolver novas habilidades e construção de 
si nos docentes do hoje, e nos de amanhã.  
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UMA PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA A FÁBULA “A 
CIGARRA E AS FORMIGAS – I - A FORMIGA BOA, II - A FORMIGA MÁ” 

DE MONTEIRO LOBATO 

Juliana Carli Moreira de Andrade1 
 
Com base no dado de que a Fábula das Formigas – A Formiga Boa e A Formiga Má 

é o texto mais recorrente no PNLD 2002 e 2007entre os textos de Lobato, selecionamos para 
nossa análise um dos volumes da coleção Linguagem e Interação, de autoria TIEPOLO, 
GREGOLIN e MEDEIROS, editada pela Módulo Editora (1999, 1a. Edição, Recomendada 
pelo MEC, Editada em Curitiba/PR), doravante coleção 01 e um dos volumes da coleção 
Português Paratodos, de autoria de GODINHO e EL-KADRI, editada pela Scipione (2004, 
1a Edição, Excluída do PNLD pelo MEC), doravante coleção 02.  

No primeiro volume da coleção 01, destinado à 5ª série do Ensino Fundamental ciclo II, 
é possível encontrar uma sequência de atividades baseadas nessa fábula. A seleção desses 
volumes teve como critério, além da presença da fábula citada, a avaliação atribuída pelo 
PNLD. Procuramos selecionar volumes de coleções com diferentes menções com a finalidade 
de compreender melhor os critérios adotados pelo programa.  

Com relação a sua materialidade esse volume é composto por oito unidades. Nas quais 
são apresentados um conjunto de textos informativos, narrativos e poéticos cujo eixo temático 
é o poema ternura de Mário Quintana, a canção “Nomes de gente” com o intuito de se 
explorar na oralidade a letra e a melodia da música, textos em quadrinhos, o tema futebol 
como modo de desenvolver a habilidade argumentativa dos alunos, o tema astrologia cujo 
objetivo também é desenvolver a capacidade de argumentação dos educandos, o tema fábula 
que tem por objetivo o estudo de diferentes versões da mesma fábula, o tema a criança que 
objetiva conduzir os alunos a analisarem a situação da criança no Brasil e os símbolos 
nacionais cujo objetivo é estimular o patriotismo dos alunos. 

No terceiro volume da coleção 02, destinado à 3ª série do Ensino Fundamental ciclo I, é 
possível encontrar uma sequência de atividades também baseadas nessa fábula. No que se 
refere à materialidade da coleção 02, o volume III da coleção Português Paratodos está 
organizado em quatro capítulos que tratam dos seguintes temas: “O lugar onde moramos”; 
“Nossos amigos os animais”; “Viva com saúde” e “Medo de quê?”. Após as autoras 
apresentam um projeto que será o objeto de nossa análise, pois a Fábula das Formigas – A 
Formiga Boa e A Formiga Má de autoria de Monteiro Lobato é apresentada e analisada ao 
longo desse projeto.  

De modo geral as atividades de estudo da linguagem nas duas coleções apresentam-se 
relacionadas aos textos, embora, algumas vezes se desconectem deles. No que se refere aos 
aspectos literários das fábulas, os objetivos de leitura propostos não conduzem os alunos a 
desenvolverem a percepção de sua literariedade, dos recursos de expressão e do uso estético 
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da linguagem. Dessa forma, os aspectos abordados pelas correntes críticas literárias são 
ignorados. Nem mesmo aspectos das correntes críticas estruturalistas, tais como tempo, 
espaço, personagens, foco narrativo, entre outros, são analisados. Como modo de propor uma 
alternativa de estudo para a referida fábula apresentamos as atividades a seguir.  

 
Sequência didática “Confabular fabulando” 

 
As atividades com a fábula “A Cigarra e a Formiga” serão iniciadas a partir de uma roda 

de conversa na qual o alunos serão conduzidos a refletir a respeito do que vêm a ser uma fábula, 
quais fábulas eles conhecem e que fábula eles poderiam contar para seus amigos. Cada aluno será 
conduzido transcrever uma fábula de seu conhecimento e a contá-la para seus colegas. 

Em seguida, os alunos em duplas deverão discutir sobre a qual tradição as fábulas 
pertencem (oral ou escrita), se é mais fácil contar uma fábula, ou escrevê-la e por que, se há e 
quais são as diferenças entre as fábulas na modalidade oral ou escrita, quais seriam as 
dificuldades que um autor enfrentaria para “traduzir” uma fábula da modalidade oral para a 
escrita (gestos, entonação, expressão facial).  

Na atividade seguinte será feita a leitura da fábula A cigarra e as formigas – I A 
Formiga Boa – II A Formiga Má do livro Fábulas (1921) de Monteiro Lobato. Após deverá 
ser feita uma discussão no qual os alunos deverão inferir quem está contando a fábula, para 
quem essa fábula foi contada, aonde o narrador se inspirou para contar essa fábula, com que 
finalidade essa fábula foi escrita e é contada. Tendo como ponto de partida a finalidade para a 
qual essa fábula foi escrita os alunos deverão expressar sua opinião a respeito do aspecto 
moral presente na fábula. Para tanto, eles deverão refletir a respeito do comportamento das 
formigas em cada uma das versões da fábula, deverão posicionar-se a respeito de qual formiga 
gostariam de ser e deverão argumentar em defesa de sua escolha. Durante essa discussão os 
alunos deverão identificar, interpretar e explicar o assunto e o núcleo temático do texto e 
localizar informações explícitas e implícitas explicando-as.  

Como gênero textual narrativo, as fábulas apresentam algumas características que as 
estruturam. Para que o aluno consiga compreender tais características ele deverá fazer uma 
pesquisa e completar um quadro no qual são apresentados os seguintes aspectos: 
apresentação, desenvolvimento, conflito, clímax e desfecho. Depois de preencher o quadro os 
alunos deverão identificar que tipologia textual predomina no texto lido. Ele fará tal 
identificação a partir de três categorias, narração, descrição, argumentação. Tal atividade 
torna claro ao aluno que nos gêneros narrativos também é possível encontrar sequências 
pertencentes a outras tipologias textuais.  

Depois de identificar essas sequências tipológicas, os alunos deverão localizar os adjetivos 
utilizados na construção de cada uma das personagens presentes em cada uma das fábulas deverão 
procurar descrever de que modo esses adjetivos compõem o caráter das personagens e atuam 
sobre o leitor de modo a contagiá-lo com um sentimento de simpatia e desprezo.  

Depois dessa análise do emprego dos adjetivos os alunos procuração no dicionário 
sinônimos para os adjetivos empregados na descrição da cigarra e da formiga nas versões da 
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fábula produzidas por Monteiro Lobato. Em seguida, farão a releitura dos trechos nos quais 
esses adjetivos aparecem substituindo-os pelos sinônimos e anotarão os efeitos de sentido 
causados pelas substituições. Por fim, os alunos irão avaliar se os sinônimos que eles 
utilizaram são mais ou menos adequados ao contexto. Eles deverão justificar suas respostas.  

Em seguida, os alunos deverão identificar em qual tempo à narrativa se desenrola 
passado, presente ou futuro e se há a indicação do tempo histórico no qual os fatos narrados 
no presente se passaram. Ao identificarem a ausência desses índices os alunos deverão 
justificar tal fato tendo por base as características por eles levantadas durante a pesquisa sobre 
o gênero fábula. Além disso, os alunos deverão verificar de que modo o autor insere a fala das 
personagens, se faz uso do discurso direto ou indireto. Os alunos deverão justificar sua 
resposta refletindo a respeito de quais efeitos de sentido são produzidos no texto quando o 
autor opta por um ou outro modo de reprodução do discurso das personagens.  

Depois da análise da versão de Monteiro Lobato para a fábula das formigas os alunos 
lerão a versão A Cigarra e a Formiga (2009) de Millôr Fernandes publicado na revista Veja 
edição 2120.  

Após a leitura mediada pelo educador os alunos deverão relacionar as personagens com 
os fatos. Depois deverão identificar qual é conflito existente no texto e qual o momento 
histórico e o local no qual se desenvolvem os acontecimentos. Mais uma vez deverão 
identificar quais são os adjetivos utilizados na construção das personagens e que efeitos de 
sentido eles sugerem.  

Na sequência os alunos deverão analisar de que modo às personagens são construídas 
nas duas versões da fábula, qual a extensão dessas versões, se é possível saber quando cada 
uma delas ocorre, se é possível identificar o local onde essas fábulas se passam, se sempre 
existe um conflito é que solucionado no final, em que tempo verbal as ações são descritas e 
por que; se essas fábulas tem muitos personagens, e qual a moral presente em cada uma delas.  

Em seguida, os alunos deverão verificar quais são as diferenças existentes no modo de 
organização de cada uma das versões da fábula, deverão apontar quais são essas diferenças e opinar 
a respeito de qual ou quais dessas formas de organização são mais comuns ao gênero fábula.  

Como última atividade os alunos deverão avaliar a fábula que transcreveram durante a 
roda de conversa, a mesma que foi apresentada aos colegas. Para tanto, eles responderão as 
seguintes questões organizadas em forma de quadro: Na Fábula... existem marcas de 
oralidade?; os adjetivos estão sendo utilizados na caracterização das personagens?; existe um 
conflito?; existe um desfecho coerente?; foi usado corretamente o discurso direto e/ou 
indireto?; foram usados recursos narrativos?. Após essa analise os alunos deverão reescrever a 
fábula que apresentaram e entregar a versão definitiva para a professor(a).  
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O ESPAÇO DOS GÊNEROS DISCURSIVOS NA PRÁTICA PEDAGÓGICA 
COTIDIANA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 

Juliana Cássia de Souza Yamaguti1 
Filomena Elaine Paiva Assolini2  

 
Problematização do trabalho 

 
O presente artigo apresenta resultados parciais de uma pesquisa de mestrado que vem 

sendo realizada com professores que atuam no Ensino Fundamental I, em escolas públicas 
municipais do interior do estado de São Paulo. Busca-se conhecer os saberes que os 
professores possuem sobre a temática dos gêneros discursivos e como esses conhecimentos 
afetam suas práticas pedagógicas no ensino da língua portuguesa. 

A fim de fundamentar teoricamente nosso trabalho, recorre-se ao conceito de gêneros 
discursivos, conforme exposto por Bakhtin (1997), e à Análise de Discurso de linha francesa 
(AD), conforme postulado por Pêcheux (2009). 

 
A análise de discurso francesa proposta por Michel Pêcheux 

 
Desenvolvida na França dos anos 60, a AD se orienta pelo princípio de que todo sentido 

é materializado por meio de alguma forma de linguagem, que é produzida por sujeitos 
históricos e sociais. Através da articulação entre a teoria histórico social (que nos permite 
considerar o contexto histórico em que a linguagem é produzida, bem como suas condições de 
produção), a teoria da linguagem (que nos mostra que a linguagem é opaca, constituída pela 
incompletude e pelo silenciamento, reclamando sentidos) e a teoria do sujeito (que nos mostra 
que a maior parte de nossa vida é inconsciente e que os sentidos escapam ao nosso controle), 
a AD nos permite perceber que os sentidos – que são históricos e sociais – mudam conforme a 
época, os sujeitos e o contexto. 

A língua é considerada, na AD, como uma base relativamente autônoma, a partir de 
onde são produzidos os diversos processos discursivos. Estes designam um sistema em que 
ocorrem “relações de substituição, paráfrases, sinonímias, etc., que funcionam entre 
elementos linguísticos – ‘significantes’ – em uma formação discursiva dada” (PÊCHEUX, 
2009, p.148). 

O discurso é concebido pela AD como um objeto teórico, um lugar de reflexão. É efeito 
de sentidos entre os interlocutores, e se concretiza na relação de forças determinadas nas 
relações com a sociedade e a história. Assim, o sujeito, ao significar, significa, porque a 
ideologia é uma relação repleta de falhas, e porque a língua é dominada pelo equívoco 
(PÊCHEUX, 2009). 
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O discurso envolve a língua e seus usos sociais – em todas as suas variações, ela torna-
se espaço de materialização de lutas, resistências e ideologias. A política é parte constitutiva 
do discurso. Dessa forma, a língua é vista como a base sobre a qual se desenvolvem os 
processos discursivos e ideológicos, como um sistema que resiste “tanto às investidas da 
lógica quanto da pragmática” (MALDIDIER, 2011, p.49).  

 
Contribuições da teoria bakhtiniana para o entendimento sobre as práticas pedagógicas 
no ensino fundamental 

 
Bakhtin (1997) define os gêneros como “tipos relativamente estáveis”, elaborados de 

maneira particular em cada uma das esferas comunicativas; o autor associa os gêneros 
discursivos a todos os campos das atividades humanas que se relacionem à utilização da 
língua.  

A questão dos gêneros discursivos constitui temática relacionada a todas as atividades 
humanas – por isso mesmo, do ponto de vista escolar, é extremamente importante. Para o 
sujeito aluno, evidentemente é motivador aprender a partir de aulas nas quais a diversidade de 
gêneros discursivos é utilizada pelo sujeito professor. Se tivermos em mente que muitas 
práticas pedagógicas ainda se pautam no ensino da ortografia e da gramática 
descontextualizadas e, portanto, sem relação alguma com o interdiscurso do sujeito estudante, 
podemos compreender que o trabalho pedagógico com gêneros discursivos pode se constituir 
numa alternativa viável para o ensino da língua portuguesa em sala de aula. 

Enquanto fala, o sujeito circula por diversos gêneros do discurso sem perceber. 
Podemos saber moldar nossa fala, conforme as características que consideramos necessárias 
num dado momento – às vezes, de forma padronizada e estereotipada, às vezes mais maleável, 
mais plástica e criativa. A comunicação verbal, de acordo com Bakhtin (1997), dispõe de 
gêneros muito criativos, e tais gêneros do discurso nos são dados quase tal como a língua 
materna: “que dominamos antes mesmo que estudemos a gramática” (p.301). 

 
Breves gestos de análise 

 
A seguir, apresentamos um recorte de entrevista realizada com uma professora do 

ensino fundamental I, que atualmente leciona em uma sala de 5º ano, localizada em uma 
escola pública, na periferia de um município do interior do estado de São Paulo. A referida 
professora (aqui identificada como YA) tem 28 anos de idade, é graduada em Pedagogia, 
concluiu dois cursos de especialização Lato-Sensu e leciona na rede pública há seis anos. O 
recorte abaixo reproduz um trecho da entrevista: 
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Na primeira sequência discursiva destacada (bem como em vários outros trechos da 

entrevista), percebe-se que tão logo ouve a expressão gêneros discursivos, o sujeito-professor 
a substitui pelo termo “texto”, numa visível preocupação em demonstrar sua compreensão 
sobre o campo de conhecimento ao qual o sujeito-pesquisador se referia. A repetida e rápida 
substituição do termo acima destacado por outro, imaginado pelo sujeito-professor como 
“mais familiar” para os estudantes, indicia sua (do sujeito-professor) inscrição em formações 
discursivas com as quais se identifica. Nesse caso, com a ideia de que um ensino que “faça 
sentido” para o estudante envolve o que por ele é imaginado como sendo “mais familiar”.  

Cumpre notar que a identificação do sujeito do discurso com a formação discursiva que 
o domina constitui o que Pêcheux (1995) chama forma-sujeito. A forma-sujeito é, portanto, o 
sujeito que passa pela interpelação ideológica. A forma-sujeito constitui o funcionamento 
imaginário do sujeito e designa a forma de sujeição que um indivíduo assume ao realizar a 
incorporação-dissimulação de elementos do interdiscurso, ou seja, o sujeito afetado pela 
ideologia. 

Assujeitada ideologicamente, a posição de sujeito professora não se dá conta de que 
seus dizeres reproduzem alguns dos princípios e imagens do discurso pedagógico escolar 
tradicional, DPE, quais sejam: o de que o professor, como autoridade institucionalizada, deve 
possuir o saber por completo e está na escola para transmiti-lo, e o que concerne ao 
pressuposto de que o mero contato com suportes textuais, como os jornais, asseguraria o 
aprendizado e a apreensão de conhecimentos por parte do estudante.  

Para adensar essa análise, salientamos que, de acordo com a perspectiva discursiva, 
nada é dado a priori, não apenas o sujeito, mas também o sentido, uma vez que as palavras só 

Recorte:  

P: Quais são os gêneros que você mais trabalha ou trabalhou com 

seus alunos do 5º ano? 

YA: Textos mais fáceis... (pausa)... Então... Fábula, Conto... 

Receita, é... Como que fala, aqueles de jornal? (pausa)... Texto 

informativo... Pouca, pouca mesmo, poesia... Porque não rolou, sabe? Até 

tentei, mas não fazia parte assim, né, deles... Texto de jornal... 

P: Você até já falou um pouco, mas houve uma razão determinada 

pra que você escolhesse esses gêneros? Foi só em relação à dificuldade? 

YA: É... e também pra ser alguma coisa mais familiar. 

P: Como assim mais familiar? 

YA: Mais familiar, assim, que eles já tiveram contato alguma vez, 

que faça sentido... Entre trazer pra eles um texto de jornal ou ler um conto, 

melhor o jornal. 
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adquirem sentido dentro de uma formação discursiva. Entendemos que os sentidos são 
construídos, produzidos sócio-historicamente, a partir de relações de poder com seus jogos 
imaginários. O dizer, portanto, tem sua história. 

Dessa forma, os sentidos reproduzidos pelo sujeito-professor YA nas formações 
discursivas nas quais se inscreve não são quaisquer, mas, posto que essas formações remetem 
às formações ideológicas caracterizadas caberia ao sujeito-professor selecionar e decidir quais 
conteúdos são considerados fáceis, difíceis, complexos, de acordo com as suas formações 
imaginárias. 

 Fechamos essa análise destacando que o assujeitamento ideológico ao qual o sujeito-
professor é submetido o conduz à opção pelos gêneros mais “práticos”, (para Bakhtin, 
gêneros primários). Essa opção acaba por ser hegemônica em sua prática pedagógica 
cotidiana, em detrimento dos gêneros discursivos mais complexos, que envolvem a linguagem 
literária. São gêneros a que, muito provavelmente, os alunos só teriam acesso no ambiente 
escolar devido às suas condições sociais.  

 
Alguns alinhavos 

  
O trabalho ainda se encontra em construção, mas instiga a discussão sobre as escolhas 

que os professores fazem durante seu planejamento e prática pedagógica. Tecemos análises 
discursivas sobre algumas questões norteadoras dessa escolha, e suas implicações ao longo do 
processo de formação dos estudantes.  

Investigar os gêneros discursivos e reconhecê-los enquanto aspecto fundamental da 
linguagem faz-se importante, sobretudo, a fim de obter embasamento teórico para lidar com 
novos conceitos. Além disso, acreditamos que tal embasamento viabiliza a promoção de 
discussões a respeito da importância de práticas adequadas à necessidade de constituição dos 
sujeitos-estudantes enquanto sujeitos leitores e sujeitos produtores de textos. 
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MEMÓRIA E DESCENTRAMENTO DO “EU” NO POEMA “AVÔ 
MATERNO”, DE MARIA DA CONCEIÇÃO PARANHOS 

Juliana de Souza Gomes Nogueira1 
 
Em Platão, a memória é pensada numa perspectiva moralizante que, por seu turno, 

transfigura a imagem do poeta. Da passagem Desse artista de “mestre da verdade” para o 
“construtor de ilusões”, houve uma negativação crescente da ideia de esquecimento; o que só 
em tempos modernos veio a se transformar. No poema “Avô Materno”, de Maria da 
Conceição Paranhos (1996, p.47), do livro As esporas do tempo, o esquecimento é como um 
“salto”: um risco, mas também o impulso necessário para a reconstrução do passado pela voz 
lírica. 

Nesse texto, o eu poético se coloca na contramão da memória de viés metafísico quando 
declara: “cumpre recontar, tantas vezes quantas/ necessário for – ou sem urgência,/ pelo 
prazer de retocar as faces/ gastas pelo tempo,/ libertamente – território ou lar”. Nestes versos, 
a pontuação põe, pelo menos, duas questões em evidência. A primeira refere-se ao trabalho 
criativo da artista, inicialmente destacado pela ideia de retoque. A segunda é a do dever de 
recontar.  

Como a que retoca “território ou lar”, a voz poética poderia ser compreendida, num 
primeiro momento, como aquela que refaz o que ficou gasto, regressando às origens de uma 
história a ser contada. Entretanto o termo “(re)contar” se distancia semanticamente da noção 
de princípio na medida em que esta procura conferir aos relatos certo valor de veracidade. Ao 
se distanciar dela, “recontar” reforça o caráter ficcional do contar poético de Paranhos. Para 
que assim se entenda, será preciso atentar para os significados do prefixo “re”. 

Em sua Gramática metódica da língua portuguesa, Napoleão Mendes de Almeida 
identifica três possíveis sentidos para o prefixo, a saber: repetição, retrocesso e reforço. Seria 
preciso entender o “re”, no poema, pelos dois primeiros sentidos para se chegar a uma leitura 
metafísica do texto. Entretanto a própria necessidade de marcar o ato de “recontar” enquanto 
um retoque já parece apontar para uma intensificação do caráter ficcional do contar/tocar 
poético. 

Por conseguinte, a ideia de restauração de um original não se confirma, basta para tanto 
que se atente para o restante da composição, pois o que o leitor encontrará ao longo das 
estrofes que virão é a construção, no texto poético, de uma memória que se oferece dinâmica. 
Lida sob a ótica do phármakon, ela é e não é; de modo que o recontar pode ser, como dirá a 
poetisa, “necessário” “ou sem urgência”.  

Resultado da construção e do desejo humanos, a memória não mais será posta na 
medida de uma inscrição no mármore, como nas origens da poética grega; antes será posta no 
plano da reescrita, isto é, da transformação resultante do reconhecimento da transitoriedade da 
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vida. Tanto é assim que o leitor já pode perceber, através dos versos mencionados, a 
afirmação de uma memória em processo de libertação; aquela que, segundo Friedrich 
Nietzsche (2011), em Vontade de potência, faz do conhecimento uma potência aberta a novas 
interpretações. 

Nos versos citados, portanto, a poetisa se coloca como uma (re)construtora de 
memórias. Nessa dimensão, ela não cria a partir do nada, mas “retoca” a partir de traços de 
memória. Nela, “necessário” pode indicar tanto a imprescindibilidade do ato de narrar às 
memórias para o eu que revisita sua história pessoal – e se reencena ao contar a história do 
avô – quanto o caráter preciso, cuidadoso dessa narração; o que assinala o trabalho de 
construção do texto pela poetisa, seu cuidado com a forma. A expressão “sem urgência”, por 
outro lado, marca a desnecessidade de uma causa para a construção do poema.  

É interessante notar que Paranhos faz questão de inscrever no texto aquilo que Eneida 
Maria de Souza, em “Notas sobre a crítica biográfica”, vai chamar de “natureza compósita” 
da escrita. Isto pode ser percebido no momento em que a poetisa declara estar recontando algo 
de muito íntimo: seu “território ou lar”, mas ao mesmo tempo manifesta a consciência de que 
ele – enquanto memória – já está “gasto”; o que fortaleceria o caráter liberto de sua escrita 
para interpretar e reinterpretar sua própria história, retocando-a, como diz. Até porque, depois 
dos desenvolvimentos dos estudos psicanalíticos sobre a memória, tornou-se difícil não vê-la 
sempre em jogo com o esquecimento.  

O preceito nietzschiano do ato de interpretar, que se apresenta para a leitura do texto de 
Paranhos, surge como manifestação de uma vontade de poder sustentada na ideia de que  

 
[...] algo existente, que de algum modo chegou a se realizar, é sempre 
reinterpretado para novos fins, requisitado de maneira nova, transformado e 
redirecionado para uma nova utilidade, por um poder que lhe é superior; de 
que todo acontecimento do mundo orgânico é um subjugar e assenhorear-se, 
e todo subjugar e assenhorear-se é uma nova interpretação, um ajuste, no 
qual o “sentido” e a “finalidade” anteriores são necessariamente 
obscurecidos ou obliterados. (NIETZSCHE, 2009, p. 27) (GRIFO DO 
AUTOR) 

 
O caráter criativo da memória, nos versos de Paranhos, pode ser lido como 

manifestação dessa vontade de poder transformar e reinterpretar acontecimentos do passado. 
Ela não só necessita, mas quer mudar as faces, mesmo que “sem urgência”. Destarte, ao 
aproximar-se dessa relação entre memória e reinterpretação, a voz poética distancia-se da 
visão abstrata de memória do pensamento essencialista que hierarquizou, com o Platão, de A 
República, ao separar os que têm uma “boa memória” – como os filósofos – daqueles que não 
têm: no caso, os poetas.  

Assim, se a memória é uma reinterpretação, e se toda reinterpretação é um ajuste que 
gera, necessariamente, uma diferença, o próprio sujeito não pode mais ser percebido sem as 
ausências que o constituem, sem os esquecimentos que movimentam a memória e sem os 
desejos que o movem a transformá-la. Suas memórias são, desse modo, uma trama de 
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lembranças – traços – e desejos, “necessidade” e “não urgência”. Ou, de outro modo, como 
afirma Homi Bhabha (2003), em O local da cultura, o próprio sujeito constitui uma falta que 
a linguagem poética vem recriar por meio do jogo paradoxal entre a lembrança que move 
inesperadamente o sujeito e a liberdade desse sujeito para buscar; enfim, recriar essa 
lembrança. Por isso, a ênfase na reinvenção das lembranças pessoais – a partir de uma 
determinada conjuntura histórica, implicada na “não urgência” ou na “necessidade” do eu que 
narra sua história – torna manifesto o caráter a um só tempo dinâmico e lacunar da memória.  

A escrita de Paranhos pertence ao contexto da segunda metade do século XX. Nesses 
contexto, já se pensa a memória relacionada ao phármakon, o elemento indecidível que 
levanta o problema da escrita tão atentamente pontuado por Derrida (2005): a escrita é 
parricida, assassina o pai, porém este morto é também redivivo. Também a memória em 
Paranhos reencena o parricídio do “eu”. Morre-se ao escrever o poema, para se tornar rediviva 
como ser de linguagem poética. 

O poema “Avô Materno”, de Paranhos, é longo, composto por dezesseis estrofes. 
Apresentaremos, pois, o texto por partes, com vistas a organizar o método de análise. Nessa 
primeira amostra, com as duas primeiras estrofes, a notícia da morte do avô é belamente 
evocada pela voz lírica: 

 
Ouço contar do coração que arrebentou, 
traição da ladeira palmilhada cada dia – 
ninguém sabe, nunca, dos momentos 
antecedentes, durantes, do assalto: 
apesar da dor, o que se abre para olhar 
dos que se vão, partidas, suas válvulas, 
tumescência máxima, tensão de despedida.  
 
Sua partida desandou a casa, casa comum, 
passagem de nós todos, porque andava 
pelas salas o País distendido, atual, 
a nós legado pelos ascendentes 
(o que fizeram dele, o que fizeram?). 
 
(Paranhos, 1996, p.46) 

 
O avô parece representar a unidade – a coesão familiar mantida na memória do ente 

querido. Na incompletude do saber humano expressa nesses versos, a memória é uma 
abertura: “o que se abre para olhar/dos que se vão”; um diálogo com o passado a partir dos 
traços que permanecem, “apesar da dor” e do “assalto”. Aqui, o caráter imprevisível da vida 
se torna evidente, uma quebra de um acordo entre o avô e suas ações cotidianas: “traição da 
ladeira palmilhada cada dia –/ ninguém sabe, nunca, dos momentos/ antecedentes, durantes, 
do assalto”. O avô traído é uma constatação da condição insegura e incompleta do homem 
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perante o mundo: o caráter histórico e fugaz da existência se insinua como uma ruptura por 
meio de um acontecimento natural, mas doloroso: a morte.  

Com isso, ressalta-se quanto o homem não pode controlar as forças da vida. Tanto é 
assim que a notícia da morte do avô chega de modo indireto: “ouço contar”. Essa escolha 
lança o poema na dimensão polifônica das vozes que constroem as recordações da voz lírica. 
Dessa maneira, ela evoca suas lembranças de modo a desestabilizar a ideia de uma narrativa 
fixa, pautada em imagens determinadas por uma visão privilegiada, um olhar cuja experiência 
atesta a veracidade dos fatos. Seu olhar, de outro modo, aponta para o adulto, costurando a 
narrativa com os indícios que a criança recolheu. 

Esse eu aproxima-se da difícil tarefa de contar a história que recria no “olhar dos que se 
vão”. Por isso, o tom nesse início do texto revela-se solene, próprio do relembrar dos 
momentos de partida; quando há choro, “tumescência máxima”, e incerteza, “tensão de 
despedida”. Uma história que se revela um dever, uma narrativa a ser contada, “apesar da 
dor”. Assim, a um só tempo pessoal e universal, como a dor da perda de algum ente querido: 
máquina humana, matéria finita, “válvula” partida, essa memória vai, metonimicamente, se 
abrindo para a reflexão sobre a condição humana.  

Do mesmo modo a imagem centralizadora do avô vai sendo mobilizada, convidada a 
navegar com a sua morte. Ele representava a casa, “casa comum”, “passagem”. Ponto de encontro 
com a família para o eu que narra a sua história, esse avô era, de certa maneira, o elemento que 
mantinha a unidade familiar, ele representava o centro: o legado dos ascendentes. Um centro que 
será deslocado na composição, de modo a transtornar os limites da família. É o que se percebe na 
imagem do corpo morto como: “País distendido”. Assim a unidade de um país será posta como 
algo transitório: as famílias organizam-se em torno de referenciais. Mas todo referencial é apenas 
uma imagem passageira, um coração a partir, pois “se o que a memória procura é recuperar um 
lugar perdido ou um tempo passado, seria alheia a seu movimento a deriva que a afastaria desse 
centro utópico”, como bem salienta Beatriz Sarlo (2007, p.42).  

De todo modo, a partir dos relatos alheios, a figura centralizadora desse avô ganha a 
dimensão de um herói. Um herói que, conforme se verá, conta lendas. Dessa forma, a poetisa 
dilata a solenidade do canto para apresentar a morte do avô no tom com que Camões louvou 
os feitos dos navegantes portugueses: 

 
Vera Cruz, ó mares, 
barões assinalados, 
já além de Taprobana navegando, 
imaginárias fronteiras, 
fronteiras dilatadas – 
ruas, palácios e praças 
assinalam os teus feitos. 
(Paranhos, 1996, p.46) 

 
A morte é comparada as primeiras navegações feitas pelos portugueses, quando não se 

tinha certeza de onde se poderia chegar. Aqui, o movimento da memória é como o de um país 
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que dilata suas fronteiras, assimilando outros cantos. Primeiramente, esse cantar parece 
relacionar o avô morto à nação brasileira, representada pela evocação de Vera Cruz; mas logo 
se vê a menção à nação portuguesa, pela retomada da poesia camoniana. Dessa forma, se 
projeta um diálogo entre a poesia de Paranhos e a de Camões. No fragmento acima, a inserção 
de partes dos versos do escritor português que se tornaram amplamente conhecidas reforçam a 
dimensão intertextual e polifônica do poema, tal como já fora salientado, ao se atentar para o 
caráter indireto das recordações sobre o avô.  

A própria voz lírica salienta como são “imaginárias” as “fronteiras” e como elas se 
dilatam, transformando a identidade do próprio eu lírico. Também são dilatadas as fronteiras 
entre as nações, quando a voz poética retoma a herança literária portuguesa, recontando a 
história do avô na língua em que Camões cantou os feitos lusitanos. A língua, trabalhada no 
poema, é o que de material ficou desse legado, como as “ruas, palácios e praças” por onde 
andou o avô ainda, provavelmente, permanecem. Ao dilatar as fronteiras entre os Estados, 
Paranhos põe em revisão o conceito de identidade “como uma ideia especificamente moderna 
e vinculada a determinadas categorias fundamentais ao pensamento ocidental a partir do 
século XVIII, como indivíduo e estado-nação”, consoante Eduardo Leal Cunha (2005, p.5).  

Até aqui se nota a dimensão falocêntrica do homem navegante, conquistador e aventureiro, 
que é figura central para a família. Enquanto a mulher guarda-inventa e conta as lembranças. Ao 
unir-se em torno de uma figura paterna, a família reforça o caráter falocêntrico do pensamento 
ocidental. O avô simboliza a herança do patriarcalismo português. Na tese intitulada Portugal e o 
iberismo na sociologia política brasileira: miscigenação, patriarcalismo e centralização, Matheus 
Silveira Lima (2011) afirma que o patriarcalismo no Brasil surgiu como um fenômeno 
identificado com as raízes portuguesas, declinando somente após o contato brasileiro com outras 
culturas. A partir dessa constatação, torna-se possível pensar que a identidade portuguesa evocada 
no poema marca a presença do falocentrismo na família. 

Desde sempre, parece dizer a voz lírica, as partidas provocam o choro. Não fora 
diferente quando muitos portugueses se lançaram na experiência de descortinar novos lugares, 
tal como Camões canta em Os Lusíadas. Nessa obra Paranhos se inspira para escrever parte 
de sua homenagem ao avô. Isso se vê no texto camoniano:  

 
1 
As armas e os barões assinalados, 
Que da ocidental praia lusitana, 
Por mares nunca dantes navegados, 
Passaram ainda além da Taprobana, 
E em perigos e guerras esforçados 
Mais do que prometia a força humana, 
E entre gente remota edificaram 
Novo Reino, que tanto sublimaram; 
 
(Camões, 1979, p.29) (GRIFO NOSSO) 
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Paranhos, dessa forma, busca no canto camoniano – “das memórias gloriosas/ 
daqueles reis que foram dilatando/ a Fé, o Império” – a inspiração para recontar os feitos do 
avô. Ainda, assim, a morte não é um elemento que dificulta a criação; pelo contrário, como 
acontecia com os gregos do período clássico, o conhecimento da morte agudiza um “fazer-
criar”, em vez de sufocar, salienta Cornelius Castoriadis (2000, p.33). Também no poema 
camoniano, o herói é coletivo: “o peito ilustre lusitano”. No poema de Paranhos, a 
consciência de que a morte é um processo natural e o sofrimento pode ser partilhado por todos 
está representado nas estrofes seguintes: 

 
(Hoje um morreu de hepatite alcoólica, 
outro foi internado num hospício, 
dirige outro um caminhão pelas estradas, 
um assassinou toda a família 
e afinal perguntou: onde estão todos?) 
 
Por isso é que cantar, a qualquer hora, 
nunca é cantiga de cantar sozinho, 
são coros que invadem, multidões 
percorrendo os neurônios, o suor. 
 
(Paranhos, 1996, p.46) 

 
A memória aqui é um cantar, mas também uma ironia que se transforma num recurso, 

pois se antes a pergunta se voltava para o país, representado pelo avô (“o que fizeram dele?”), 
agora ela se amplia (“onde estão todos?”). A incorporação de novas vozes ao texto apresenta 
cenas solitárias e terríveis do cotidiano dos homens. Aqui a poetisa a condição do avô como 
sendo analógica à de outros homens, ao passo em que também reflete sobre a memória 
poética (Paranhos, 1996, p.47): 

 
É que o passado se conta nessas curvas, 
traços desenhados, ressurgindo 
de portas cerradas: 
cumpre recontar, tantas vezes quantas 
necessário for – ou sem urgência, 
pelo prazer de retocar as faces 
 
gastas pelo tempo, 
libertamente, território ou lar. 
 
Metros acolhem qualquer narrar, 
ou se os quebra, sem medida ou rima: 
Importa o salto, ..., solto, ... nesse ar. 

 
Os traços referem-se tanto às lembranças quanto, metalinguisticamente, à escrita 

poética. Essa percepção reforça a ideia de que a morte funciona como um vetor criativo, na 



MEMÓRIA E DESCENTRAMENTO DO “EU” NO POEMA “AVÔ MATERNO”, DE MARIA... 
 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 1780 

medida em que desencerra, isto é, abre esta porta, que nada mais é que a escrita poética. A 
memória semelhante a um caminho cheio de curvas diz não à visão linear, transparente de 
memória do pensamento metafísico.  

É assim que a voz lírica segue relembrando a partida do avô: 
 

Ele partiu, coração em farrapos, 
e tal mudança impressa em nossa rota 
mudou os gestos, subverteu o tom, 
misturou tintas que agora pintam  
informe tela, amorfo desenhar. 
 
Vem formar e firmar traços, 
sem dedos, que tateiem as faces. 
 
(Paranhos, 1996, p.47) 

 
Explicitamente, o poeta é aqui como o pintor que Platão acusará na República. Nesses 

versos, reforça-se a ideia do homem como um navegante. A mudança de rota simboliza, a um 
só tempo, o afastamento do avô e o processo natural de mudança: o afastamento do centro 
utópico (SARLO, 2007). A falta do avô desorganizou a casa, mudou as rotinas, misturou as 
tintas, restando um “amorfo desenhar”: isto é, uma memória poética que não prima pela 
ordem lógica (linear) dos fatos, mas que recria a sensação de desorientação que provoca a 
perda de um ente querido.  

Pela imagem de um desenho sem forma definida, a poetisa define sua memória. Ela 
dialoga com os poetas, chamando-os para pintar: “Vem formar e firmar traços,/sem dedos, 
que tateiem as faces”. Aqui, o traçado é, como a face do avô, invisível, negando a relação 
substancial entre memória e identidade por meio de uma identificação que traz, como analisa 
Bhabha (2003, p.76-77), “a marca da fissura no lugar do Outro de onde ela vem”.  

Nessa reescrita do passado, a poetisa, qual Penélope, tece e destece sua história, 
ratificando o que diz a escritora em entrevista cedida a Carlos Ribeiro (2010), no site Jornal 
de Poesia, sobre um impulso narrativo na lírica contemporânea. Na poesia de Paranhos, a 
atração que o passado exerce sobre o eu poético suscita a própria instabilidade desse passado; 
sempre possível de ser descosturado. Não seria demais repetir, portanto, que essa é uma 
memória phármakon, pois o sujeito lírico, ao se revisitar, traz à tona narrativas e personagens 
sem, contudo, imprimir à memória um estatuto irrefutável, como analisa Beatriz Sarlo (2007), 
em Tempo Passado.  

Apesar de o passado, provavelmente, estar numa relação afetiva, o poema de Paranhos 
não anula a “possibilidade de discussão e confrontação crítica”. Isso pode acontecer, como 
examina Sarlo, quando num estudo histórico, por exemplo, se pretende objetividade. No texto 
poético, por outro lado, é a posição reflexiva do sujeito que faz com que o passado surja, 
ressurja modificado no presente, ratificando a impossibilidade de fazê-lo regressar em sua 
completude, como se disse. Assim, quando o desejo é de formar e firmar traços, a tela é 
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informe, o desenhar é amorfo; pois a mudança de rota é o que há de natural, modifica os 
gestos e subverte os tons:  

 
Dizem que contava algumas lendas 
aos seus cinco filhos. 
Todos, tão jovens, restaram órfãos 
e se perderam nos nós da história – 
sina traçada, testamentária 
dos que seguiram na ânsia de escutar. 
 
Cresceu em todos surda rejeição 
de primos pobres, sempre a sobrar. 
Sossobram os guardados nos baús  
do Capitão-mor. Pesadas pratas 
ouro e baixelas vindos de longe, 
de além-mar. 
 
(Paranhos, 1196, p.47) 

 
O “nó” é o laço afetivo, a marca da unidade e da conciliação que, ironicamente, se 

quebra, quando os irmãos se perdem “nos nós da história”. De certa maneira, a memória desse 
avô contador de lendas é como “guardados nos baús”: “Pesadas pratas/ouro e baixelas vindos 
de longe,/de além-mar.”. A memória desse avô, assim, parece ter um alto valor sentimental 
para o eu lírico, na medida em que desperta a fabulação. Ouvi-lo é rememorá-lo; rememorar, 
portanto, é ouvir o que se conta desse avô, é ainda perder-se, paradoxalmente, (como os cinco 
filhos) se encontrando nos pontos onde toda memória se conecta: nesses enlaces de nós que 
são, de certa forma, as experiências comuns a todos os que conviveram direta ou 
indiretamente com o avô, mas que, agora, só existem reinventadas pelo canto poético. 

Pode-se pensar o baú enquanto um espaço de intimidade se se observa as considerações 
de Bachelard, em A poética do espaço, sobre os objetos que podem ser considerados pelo 
autor modelos de intimidade. O lugar de afetividade, como discorre Sarlo, mas também o 
elemento que impulsiona a abertura dessa intimidade, posta no contato com outras culturas. 
Ao falar dos cofres, e o baú tem, muitas vezes, a mesma finalidade, Bachelard (1978, p. 254) 
diz: “Quem enterra um tesouro se enterra com ele”. Paranhos, por outro lado, desenterra-os 
todos. 

O baú é um símbolo histórico de memória. O imaginário do baú permeia inúmeras obras 
literárias. Com o baú, entra no poema a história da família, os “guardados”; aquilo que tem 
que ser aberto, exposto após a morte do avô, para que a deriva e o descentramento aconteçam. 
O baú tem mais que história, tem promessas. Mistérios. Todo grande navegador conviveu 
com um baú. Era comum haver baú nos navios e nas casas de antigamente. Por isso, ao abrir o 
baú, a voz lírica toma consciência de sua história: “Cresceu em todos surda rejeição/ de 
primos pobres, sempre a sobrar./ Sossobram os guardados nos baús/ do Capitão-mor”.  
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(Sos)sobram, portanto, esses nós: “passagem de nós todos”, “a nós legados”, “ nos nós 
da história”, como uma reflexão sobre a memória em sua relação com a imaginação poética 
do eu que revisita a morte do avô para revisitar a si. Por isso, não sendo expressão de uma 
autenticidade, nem pura ficção, essa memória seria a indecidibilidade do phármakon. A 
memória de tal modo pensada não reproduz a pureza dos acontecimentos, antes fica com 
traços a serem reinterpretados: esses “traços desenhados”, “nós” que se perdem, modificando 
o que já fora interpretado. Por este motivo, na composição, a voz lírica narra a partir do que 
ouve contar, do que disseram.  

Os versos abaixo formam imagens bem sugestivas da relação da família com a herança do 
avô, esse “nó” que levou, inicialmente, os filhos a partilharem de um mesmo destino sem porto:  

  
(Rosolís, licor, loucura, 
rocío del sol, 
Porto, não há mais). 
 
Depois entulham museus e salas, 
que se orgulham de os mostrar. 
Mas nos pertence esse brasão severo, 
as nossas armas, as finas porcelanas – 
Companhia das Índias, taças da China,  
da Rússia, o samovar, 
cristais da Baviera em almoço ou jantar, 
os marfins de Guiné, 
o almíscar de Ormuz, 
leques de Espanha e de Madagascar, 
 
(Paranhos, 1196, p.48) 

 
Embora no descentramento, algo queda, pois – como um “brasão” – também lhe 

pertence. É mesmo a sensação de paradoxo experimentada pelo eu lírico, como um orvalho 
em pleno sol: “rocío de sol”, que se sobressai. A história do avô pertence à família, como as 
armas, o brasão severo. Enfim, a herança como uma inscrição no eu lírico: o traço duradouro. 
Mas também pertence ao imaginário coletivo. Dessa forma, ela pode ser encontrada nos 
hábitos, na bebida, nas roupas, nos pertences: nos traços enfim deixados por uma vida que se 
abre ao encontro de distintas identidades pela navegação: “Índias, China, Rússia, Baviera, 
Guiné, Ormuz, Espanha e Madagascar”. Estas são as inúmeras rotas que fazem com que a 
ideia de pertencimento venha a ser redimensionada ao final da composição.  

Por fim, a memória do avô morto aparece como uma força que faz recriar a vida, 
motivando o descentramento da memória do “eu”: 

 
e essa solidão de ingressar nas noites 
nus e despojados, no cais tardio 
de uma nação a conquistar. 
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Ó coração que estoura e sangra, 
apesar das dores, cumpre navegar. 
 
(Paranhos, 1196, p.48) 

 
Se a memória é também, de certa maneira, uma construção do artista, tecida na 

confluência de outras memórias não pode, por conseguinte, ser resgatada; posto que, para 
tanto, deveria haver algo que pudesse ser re(apresentado) em sua essência. Na poesia de 
Paranhos, o poeta não tem lugar dentre os “mestres da verdade” (VERNANT apud LE GOFF, 
1994); antes, por não ser de “boa retentiva”, essa memória assume o poema como o palco da 
linguagem por onde pode interpretar e reinterpretar-se.  

Nesse palco, não há totalidade a completar, há sempre “uma nação a conquistar”: a vida 
a ser, a cada dia, reconstruída. É aqui que o diálogo sobre a história principia o 
reconhecimento de seu caráter incompleto, pois apesar da ótica familiar que lhe atravessa, há 
no poema aquilo que Sarlo retira de Benjamin como sendo um dos posicionamentos mais 
importantes nesse diálogo: “a ótica de quem suporta o deslocamento do viajante que 
abandona o país de origem” (SARLO, 2007, p.42). Não sem dor e solidão, é verdade, mas 
com a proximidade que só a linguagem poética sabe recriar, reinscrevendo no texto o 
“coração que estoura e sangra”. 

A memória poética de Paranhos assume mais que o direito de lembrar: o dever. Só que 
nesse assumir “não há equivalência entre o direito de lembrar e a afirmação de uma verdade 
da lembrança” (SARLO, 2007, p.44). Há antes um jogo de ambiguidades, escorrendo por 
entre os versos e as vozes que mobiliza, desatando os nós de uma identidade fixa para uni-los 
a outras narrativas, por vezes fantasiosas, sempre paradoxais.  

Nessa dinâmica da escrita de Paranhos, pode-se relembrar Homi Bhabha, quando este 
autor evidencia que a poesia é libertação rente à prosa do mundo colonizado, já que a textura 
poética leva a perceber a estranha igualdade da diferença. Como articula esse autor (2003, 
p.76), “[...] a questão da identidade nunca é a afirmação de uma identidade pré-dada, nunca 
uma profecia autocumpridora”. Por isso, o outro que a linguagem poética recria não pode ser 
visto como um resgate de uma identidade original, que procura no avô morto a relação 
transparente entre o passado e o presente. A experiência poética, de outra maneira, recria a 
memória em toda sua relação com o jogo inseguro das aparências que antes de atestar a 
verdade de uma memória, coloca-a, juntamente com o eu que narra, em jogo com o 
descentramento. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA VIVENCIADA NO ÂMBITO ESCOLAR: RELATO 
AUTOBIOGRÁFICO DE UMA EX-ALUNA DO COLÉGIO SANTA 

BARTOLOMEA CAPITANIO 

Juliana do Socorro da Silva Brito1 
 
A construção do hoje só acontece com ação humana e estabelecer relações entre épocas 

diferentes possibilita conhecer as ideologias em que se fundaram as práticas na História da 
Educação Física e Esportes (GOELLNER, 2012). Estando em processo de formação para 
tornar-me professora de Educação Física, retomo o que vivi enquanto aluna em aulas de 
Educação Física na escola para analisar processos que podem contribuir para pensar e 
repensar minha futura atuação profissional, identificando pontos em que há possibilidade de 
contribuir com novas abordagens. O que aqui será relatado busca registrar o que foi 
vivenciado em certo espaço e tempo a partir de minha perspectiva, podendo não corresponder 
ao que outras pessoas têm a dizer sobre o mesmo processo. 

Considerando que o seguimento da Educação Infantil não ofereceu a disciplina de 
Educação Física propriamente dita, darei ênfase em contar essas histórias estabelecendo 
relações entre minhas experiências dos anos de Ensino Fundamental, Ensino Médio, e a 
leitura prévia de autores brasileiros acerca da História da Educação Física e do Esporte. 

Tendo estudado de 1997 a 2011 em uma só escola, situada na cidade de Macapá 
(Amapá, Brasil), pode-se dizer que o Colégio Santa Bartolomea Capitanio influenciou 
fortemente em minha formação. Esta não se limitou ao âmbito do conhecimento didático, mas 
principalmente uma formação ideológica que intensificou e complementou a que recebi na 
família. Sendo uma instituição católica, prega valores cristãos ao longo do processo de 
educação de crianças e adolescentes. 

No primeiro ciclo do Ensino Fundamental, tínhamos a disciplina de Recreação e Jogos, 
a qual os alunos viam como o momento de descanso e diversão. Entretanto, a partir de então 
já começariam a ser firmados os traços que permeariam as práticas corporais em minha 
Educação Física escolar até o fim do Ensino Médio. Com o início da inserção em jogos e 
brincadeiras, as aulas aconteciam na quadra poliesportiva do colégio e não havia um aluno 
que não quisesse participar delas. Entretanto, alunos que apresentassem algum problema ou 
complicação associada à saúde ficavam afastados da participação efetiva na aula executada, 
limitando-se ao papel de espectadores. Tal condição nos remete à carência de adaptações da 
aula para incluir alunos em condições diferentes da maioria em tal aspecto, havendo limitação 
e implícita restrição ao não inserir todo e qualquer aluno em uma das partes do processo de 
ensino-aprendizagem.  
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Para a prática dos jogos, havia sempre formação de times a partir de dois alunos que de 
alguma forma se destacavam mais que os demais e por isso eram como “líderes” que 
decidiriam quem seriam os componentes de seus times. Esses alunos com características 
exemplares eram colocados à frente dos colegas como exemplos a serem seguidos para 
executarmos bem a atividade. Implicitamente, havia a demonstração de uma maior 
valorização social sobre determinados caracteres físicos ou comportamentais, estando 
presentes, mesmo que sutilmente, ideários higienistas e eugênicos (SOARES, 2007). 

No segundo ciclo do Ensino Fundamental, tínhamos dois professores para ministrar as 
aulas: uma mulher e um homem. As turmas eram divididas em meninas, supervisionadas pela 
professora, e meninos, supervisionados pelo professor. Tal separação se fez presente até o 
último ano do Ensino Médio, o que mostra um reforço na ideia secular implícita em nossa 
sociedade de uma segregação mascarada entre gêneros. Depois de a aula ser iniciada com 
alongamentos, era feito um aquecimento com corrida ao redor da quadra para então ser dado 
prosseguimento à atividade do dia. As aulas organizavam-se em torno de quatro modalidades 
esportivas: futsal, voleibol, basquete e handebol. Cada modalidade era trabalhada com ensino 
e prática de seus fundamentos. As aulas voltaram-se muitas vezes para o preparo de equipes 
formadas nas turmas para participar de competições escolares como os Jogos Internos. Pode-
se dizer que o que acontecia era a aplicação do modelo esportivista da Educação Física na 
escola. O que deveria ser um instrumento didático, pedagógico e inclusivo, foi muitas vezes 
usado como um processo de seleção dos mais aptos, exclusão dos menos habilidosos 
fisicamente, e organização de eventos tomados muito mais como competitivos do que como 
amistosos.  

As aulas encerravam-se com exercícios de fortalecimento muscular. Havia associação 
de Educação Física a “Educação do Físico” ou “Saúde Corporal”, tomando o corpo em sua 
dimensão biológica como algo que precisava ser fortalecido. Ainda hoje, valoriza-se a prática 
sistematizada de exercícios físicos a partir da percepção de sua utilidade em manter a boa 
forma e disciplinar (MELO, 1996), assim como considerava-se no período em que a 
Educação Física surgiu e se consolidou com influência dos militares e dos médicos.  

O Ensino Médio, por último, tratou-se de um período no qual os alunos estiveram ainda 
mais dispersos em relação à disciplina. Grande parte dos alunos não dava o devido valor à 
disciplina por considerá-la secundária em relação às demais. Sendo este o momento de 
preparação para o vestibular, considerava-se que não poderiam perder tempo indo às aulas de 
Educação Física no contraturno enquanto poderiam estar estudando outras coisas. Uma 
mentalidade que desvalorizava a Educação Física manifestou-se ainda em comentários de 
desprestígio para com o curso de graduação na área, como se este não tivesse relevância ou 
profundidade de estudos. A concepção de que a Educação Física reduz-se ao fazer por fazer 
de atividades físicas, mecanizada como se fosse ausente de uma reflexão crítica ou de um 
caráter social (SOARES, 2007) tem sido ponto de partida para essas visões preconceituosas.  

Quanto aos conteúdos da disciplina, além de aulas “práticas” voltadas ao esporte, aulas 
“teóricas” com temas associados à Educação Física, esporte, expressões corporais e culturais 
da sociedade eram ministradas. Fazia-se forte distinção entre aulas práticas e teóricas, 
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considerando práticas as que aconteciam na quadra de esportes, e teóricas as que aconteciam 
na sala de aula. Na essência da aprendizagem da Educação Física, a distinção entre prática e 
teoria existe apenas nas palavras. Tudo o que se pratica é teorizado e fundamentado, assim 
como tudo que é formulado e elaborado como teoria parte de uma prática que se faz presente 
e se executa. Tratando-se de teoria e prática, uma não existe de forma separada da outra.  

Além de os alunos preferirem não comparecer a aulas “teóricas”, as aulas “práticas” 
eram muito mais aproveitadas por garotos em partidas de futsal, havendo pouca participação 
feminina. A questão da prática do futsal tão recorrente por parte dos meninos demonstra 
claramente a influência do futebol enquanto símbolo nacional de identificação, além de ser 
um resultado da consequente massificação midiática dessa modalidade esportiva (GUEDES, 
2009). Ao lado disso, poucas meninas jogavam vôlei e a maioria optava por apenas sentar nas 
arquibancadas e assistir colegas jogando. Muitas vezes as práticas corporais executadas por 
meninas eram diferentes das designadas para os meninos, como consequência das ideologias e 
estereótipos (sobre o papel e comportamento de cada gênero) impostos na realidade que nos 
cerca e que têm forte relação com as posturas adotadas.  

De maneira geral, a escola ofereceu ambientes bem estruturados, recursos e materiais 
mantidos em bom estado de conservação para que fossem executadas as aulas de Educação 
Física com possibilidade de variações. Porém, é evidente que não foi na totalidade da vivência 
escolar que pude experimentar em Educação Física o aproveitamento máximo desses 
recursos, não só porque em determinados momentos alguns professores não os aplicaram, 
como também estive ausente da Educação Física escolar.  

Não se pode deixar de considerar também que o que foi ministrado e posto em prática 
esteve de acordo com normas e planejamento institucionais. Cada professor inserido nesse 
contexto teve uma iniciativa também de acordo com o que absorveu da preparação oferecida 
por seu curso de graduação para que pudesse criar sua atuação “a partir da compreensão da 
realidade que o cerca, dos valores em jogo, das especificidades da atuação e das 
possibilidades de que pode dispor para alcance de seus objetivos” (MELO, 1997, p. 57).  

É um grande desafio ser professor de Educação Física, pois por mais que busque-se 
inovar as metodologias aplicadas às aulas em busca de novas abordagens e perspectivas, as 
realidades sociais e institucionais circundantes impõem-se forte e intensamente com 
ideologias firmadas ao longo de séculos.  
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PIBID INTERDISCIPLINAR LER E SER/UFVJM E A FORMAÇÃO DO 
LEITOR LITERÁRIO 

Juliana Leal1 
Amanda Valiengo2 

Priscila Lopes3 
  

Introdução 
 
Este artigo objetiva apresentar a proposta do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência) Interdisciplinar Ler e Ser, da Universidade Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri (doravante UFVJM) – Campus de Diamantina/MG que iniciou suas 
atividades no corrente ano, envolvendo as áreas de Pedagogia; Letras e Educação Física da 
UFVJM. Possui 53 bolsistas, sendo três coordenadoras, oito supervisoras e 42 graduandos.  

Este texto se estrutura da seguinte forma: apresentaremos a proposta do Ler e Ser, 
relacionando-o com sua gênese na UFVJM e expondo suas ações e modos de intervenções na 
formação de leitores de literatura e, logo, embasaremos teoricamente algumas escolhas do 
PIBID, a partir da possibilidade de um elo interdisciplinar entre a literatura e outras 
linguagens, especialmente a corporal. 

 
O PIBID Interdisciplinar Ler e Ser 

 
O PIBID é um programa do governo federal que intenciona “o aperfeiçoamento e a 

valorização da formação de professores para a educação básica” 
(http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid) que concede bolsas a alunos de 
licenciaturas e professores da educação básica e superior, a partir de uma parceria entre 
universidades e escolas da rede pública de ensino. Tem como objetivos: incentivar a formação 
de docentes em nível superior para atuação na educação básica; contribuir para a valorização 
do magistério; elevar a qualidade da formação continuada de professores que já atuam nas 
escolas, etc.. 

Desde 2008, a UFVJM possui projetos vinculados ao PIBID, pois o considera como um 
“excelente meio de interferir positivamente na qualidade do ensino básico nas regiões dos 
Vales do Jequitinhonha e Mucuri” (http://www.ufvjm.edu.br/prograd/pibid.html). Em sua 
primeira edição 2008-2010, o PIBID na UFVJM contava com quatro cursos de licenciatura: 
Química, Biologia, Educação Física e Matemática. Em 2009, o curso de História passa a 
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compor o quadro e em 2012 os subprojetos relacionados às áreas de Letras Português/Inglês, 
Letras Português/Espanhol e Pedagogia foram incluídos. Nesta ocasião nasceu o PIBID Ler e 
Ser que, em sua primeira versão, (http://www.ufvjm.edu.br/site/pibidlereser/pibid-ler-e-ser-
2012/), estava vinculado apenas ao curso de Letras Português/Espanhol e objetivava a 
formação do leitor de literatura em liberdade na educação básica. 

Atualmente o PIBID da UFVJM possui 14 subprojetos, sendo 12 deles do Campus JK 
(Diamantina/MG) e dois do Campus Mucuri (Teófilo Otoni/MG), sendo 408 bolsistas de 
iniciação à docência, nas modalidades presencial e a distância, 76 supervisores nas escolas 
públicas das regiões dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, 29 coordenadores de área, quatro 
coordenadores de gestão dos processos educacionais e um coordenador institucional, 
perfazendo um total de 518 bolsistas e 39 escolas parceiras.  

Por meio do Edital 61/2014, foi possível a ampliação do Ler e Ser, que passou a ser 
interdisciplinar, representando o Campus JK da UFVJM e envolvendo as licenciaturas em 
Educação Física, Letras Português/Espanhol, Letras Português/Inglês e Pedagogia com um 
objetivo comum: a formação do leitor de literatura. A Pedagogia compõe o subprojeto com 
ênfase na renovação e reestruturação dos processos didático-pedagógicos e metodologias de 
ensino e a Educação Física possibilitando o trabalho com a linguagem corporal em interação 
com outras linguagens, visando potencializar a experiência com o literário. 

A proposta interdisciplinar é nova tanto para a CAPES quanto para a UFVJM, mas 
acreditamos nela para a formação do leitor literário, pois defendemos que tal formação é 
compromisso de todas as áreas do conhecimento que se justifica, entre outras coisas, pelas 
“regiões de grande pobreza e precários níveis de leitura e acesso a bens culturais” (PEREIRA, 
2006, p. 76) que há no Brasil, especialmente na região do Vale do Jequitinhonha. 

Para a execução deste subprojeto, algumas ações foram planejadas e parte delas 
começou a ser realizada. A organização do Ler e Ser ocorre em diversos momentos, a saber: 
no planejamento e realização de atividades e projetos nas três escolas de educação básica 
envolvidas; na participação das discussões teóricas promovidas pelo grupo de pesquisa 
NELAS/UFVJM/CNPq (Núcleo de Estudos em Literatura, Artes e Saberes); no envolvimento 
nas ações teórico-práticas fomentadas pelo GEPG (Grupo de Estudos e Práticas das 
Ginásticas) e na presença em diferentes reuniões administrativas. 

 
A formação do leitor de literatura no PIBID Ler e Ser 

 
Em razão de uma espécie de secundarização da literatura em relação aos estudos 

linguísticos e gramaticais na escola, o Ler e Ser deseja, com suas ações, desde a educação 
infantil até o ensino médio, fomentar o gosto pela leitura literária.  

Tanto na educação infantil como nas séries iniciais do ensino fundamental, a literatura 
muitas vezes é utilizada como instrumento de transmissão de valores. No ensino médio, quase 
sempre é encarada como meio para aprovação no ENEM ou em vestibulares. Esse utilitarismo 
em torno do literário reduz sua importância a um mero objeto de consumo, o que interliga seu 

http://www.ufvjm.edu.br/site/pibidlereser/pibid-ler-e-ser-2012/
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interesse por ele mais a uma necessidade contingencial do que a um exercício vital para a 
experiência humana: o da fabulação. 

Atacar, nesse sentido, o que Paulo Leminski chamou de “condicionantes sociais do 
consumo da literatura” (1999, p.72) é também papel das instituições de ensino. Um esforço 
para superação desse quadro que o Ler e Ser poderá perpetrar, na medida em que o trabalho 
com o literário se der visando modificar os modos de perceber, entender, (re)ler e até 
desconstruir o mundo. Mais ou menos o que Todorov defende nesse fragmento: 

 
Mais densa e eloquente que a vida cotidiana, mas não radicalmente diferente, 
a literatura amplia o nosso universo, incita-nos a imaginar outras maneiras 
de concebê-lo e organizá-lo. (...) a literatura abre ao infinito essa 
possibilidade de interação com os outros e, por isso, nos enriquece 
infinitamente. Ela nos proporciona sensações insubstituíveis que fazem o 
mundo real se tornar mais pleno de sentido e mais belo. Longe de ser um 
simples entretenimento, uma distração reservada às pessoas educadas, ela 
permite que cada um responda melhor à sua vocação de ser humano 
(2012, p.23-24, grifo nosso). 

 
Sendo assim, como poderiam se estruturar as ações de incentivo à leitura literária no 

contexto escolar para que tangenciemos, ao menos parcialmente, os objetivos que temos 
muitos de nós: formar leitores que realmente leiam e gostem de fazê-lo? “Daí a necessidade 
de uma prática da leitura literária na escola que fosse favorecedora de fluxos exotópicos 
contínuos, envolvendo leitores, textos/obras literárias, outros saberes e linguagens que 
circulam em variados meios.” (LEAL, 2014, p.94). Neste sentido é que buscamos relacionar a 
linguagem literária com a linguagem corporal nas ações do Ler e Ser, de forma que haja uma 
transformação e ressignificação de movimentos corporais e de textos literários lidos, 
potencializados pela exposição da subjetividade do indivíduo no diálogo com eles, e 
(re)materializados em outros textos e movimentos a partir da fala, da (re)escrita ou da 
expressão corporal do leitor. 

Dentre as ações de formação do leitor literário, destacamos algumas: o trabalho por 
meio de projetos vinculados ao perfil e à realidade da comunidade escolar na qual a escola se 
insere, a partir da articulação de distintas áreas do conhecimento, visando incluí-la como 
protagonista dessas ações; o incentivo dos bolsistas para a prática da realização de leituras 
para os alunos, pois, ao ouvirem textos literários, eles poderão considerar a leitura como algo 
familiar; resgate dos valores culturais da comunidade escolar envolvida a fim de eleger, a 
partir das experiências individuais dos sujeutos, os temas utilizados como base para 
exploração da linguagem corporal e literária. 

A articulação das ações realizadas nas escolas (essas apontadas acima e outras elencadas 
na proposta do Ler e Ser) em conjunto com as ações realizadas na universidade (participação 
nos grupos de pesquisa, de ginástica) será construída ao longo do processo e pretende ser 
inovadora para a efetivação da formação do sujeito leitor. 
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Considerações finais 
 
Consideramos que, a só um tempo, o PIBID Ler e Ser atua na formação do leitor 

literário, tanto dos alunos das escolas parceiras, das professoras (coordenadoras do subprojeto 
e professoras-supervisoras), quanto dos discentes-bolsistas que, no futuro, serão também, 
professores. Ao refletir teoricamente, pesquisar e atuar nas escolas a partir desses 
pressupostos intencionamos trabalhar a formação de leitores de literatura articulados com os 
propósitos de uma educação, segundo Rancière, mais emancipatória e menos embrutecedora. 
(2010, p.12, 33). 
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DA CARTOGRAFIA TEXTUAL AO MAPA COGNITIVO: 
A REPRESENTAÇÃO DO LEITOR CONTEMPORÂNEO NAS OBRAS 

"ABRINDO CAMINHO" E "A MAIOR FLOR DO MUNDO" 

Juliana Pádua Silva Medeiros1 
 
Sob o veio dos Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa, este trabalho 

visa discorrer acerca do leitor contemporâneo a partir das complexas redes de sentidos 
ativadas durante a leitura de obras destinadas à infância e juventude, como "Abrindo 
Caminho", de Ana Maria Machado, e "A maior flor do mundo", de José Saramago, 
objetivando, assim, vislumbrar a representação desse leitor multifacetado por meio do jogo 
dinâmico e interativo que se dá nessas tramas narrativas repletas de bifurcações.  

Para tanto, propõe-se a investigação da arquitetura hipertextual (cartografia proposta 
pelo escritor e ilustrador) e do mapa cognitivo2 (itinerário construído pelo leitor ao enveredar 
pela multiplicidade de entradas e saídas no diagrama labiríntico), visto que a experiência 
lúdica de percepção e sensibilidade literária se dá quando o sujeito linka os nexos 
associativos, retoma pontos e avista novas direções, entregando-se ao fascínio do percurso da 
obra que se (des)dobra em exercício de linguagem. 

Quanto à definição de cartografia, resgata-se os princípios de obra-rizoma: 
 

É a ideia de que um texto é um conjunto de linhas a ser percorrido e 
movimentado e não um porto de ancoragem fixa. Inclui, ainda, a ideia da 
aparência efêmera e proteiforme dessas linhas, suscetíveis a diferentes arranjos 
cada vez que sua cartografia é percorrida. (WANDELLI, 2003, p. 32) 

 
Frente aos trajetos que se conectam e se (re(des))constroem, o leitor navega por entre 

essa trama, construindo o seu mapa cognitivo. Vale pontuar que nenhum itinerário é idêntico 
ao outro, pois os indivíduos não possuem os mesmos conhecimentos prévios e os modos de 
acioná-los podem ocorrer de maneiras diversas, complexificando-se à medida que novos 
saberes são adquiridos. 

Para Lévy (1993), cada nova percepção deixa vestígios na rede de pensamentos, 
disponibilizando modelos específicos de experiências. Segundo ele, a imensa teia associativa 
que constitui o universo mental encontra-se em permanente metamorfose e os sentidos que 
vão se formando ao redor dessas conexões brilham por um instante como uma guirlanda 
resplandecente. Esses clarões (reminiscências da claridade) metaforizam o novelo que conduz 

                                                           
1 Mestre em Letras; Universidade de São Paulo (FFLCH-USP); São Paulo, São Paulo. julianapadua81@terra.com.br 
2 Na dissertação, se fez uso de representações gráficas com o intuito de figurar a rede cognitiva tecida pelo leitor 
em contextos particulares de interação durante a leitura hipertextual. Convém advertir que os mapas cognitivos 
utilizados no referido estudo são exemplos meramente ilustrativos, pois, em vias de regra, a atividade leitora é 
um processo dinâmico, complexo e diferenciado para cada indivíduo. O programa optado para simular essas 
redes dentro de redes, à forma de um organismo vivo, está disponível em: http://www.thebrain.com/.  
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o leitor pelos labirintos, uma vez que a imagem formada por essas interconexões cintila por 
um instante na noite dos sentidos, transformando-se em um mapa do céu - talvez 
imperceptível - que depois irá sumir para permitir o aparecimento de outras constelações. 

Tal movimento de busca por rotas que deem passagem de um ponto a outro assinala um 
jogo especular em que textos dentro de textos vão se desdobrando interconectados por links, 
constituindo a noção de hipertextualidade3, à exemplo das narrativas de encaixe em “As mil e 
uma noites”. 

Nesse contexto, “Abrindo caminho”, ilustrado por Elisabeth Teixeira, possui uma 
arquitetura textual que gira em torno de três grupos, os quais se referem cada um a três 
personagens. O primeiro conjunto trata dos sujeitos ligados à arte da palavra, aludindo a 
Dante Alighieri, a Carlos Drummond de Andrade e a Tom Jobim. O segundo retoma as 
grandes personalidades da História, mencionando Cristóvão Colombo, Marco Polo e Alberto 
Santos Dumont. Já o terceiro reporta-se a uma garota, a um menino e ao próprio leitor da 
obra. 

A esfera visual potencializa a relação entre o último grupo e os outros dois, visto que a 
garota aparece com um livro nas mãos, enquanto o menino, com um mapa debaixo dos 
braços. E o leitor da obra, sujeito empírico? Esse é representado pelo “você”, como em “No 
meio do seu aposto, tem muita pedra também.” (MACHADO, 2004, p. 33, grifo nosso), 
tornando evidente, na estrutura hipertextual, o seu papel de coprodutor dos sentidos no jogo 
interativo da atividade leitora. O leitor empírico figura, portanto, o agente da transformação, o 
indivíduo capaz de abrir caminhos. 

Sob essa perspectiva, por meio de uma teia de micronarrativas, despontam não apenas 
percursos múltiplos de três, mas uma inesgotável fonte de rotas de leitura. O agenciamento 
infinito dessas histórias dentro de histórias completa, aproxima, bifurca e exclui trilhas para 
um olhar de descoberta sobre o ato de transformar obstáculos (empecilhos) em caminhos 
(alternativas): “Quem disse que o fim da picada não se abre para a imensidão?” (MACHADO, 
2004, p. 35). 

Sob o mesmo ângulo, “A maior flor do mundo”, ilustrado por João Caetano, discorre 
sobre um escritor que não se julga capaz de redigir para crianças. Todavia, considera que 
produziria a mais bela história desde os contos de fadas se possuísse as qualidades necessárias 
para isso.  

Por meio de um jogo metalinguístico, o autor fictício comenta o seu desejo e inabilidade 
de escrever a respeito de um herói-menino capaz de fazer algo muito maior que o seu próprio 
tamanho: salvar uma flor murcha, carregando, no côncavo das mãos, gotas de água. 

A quase-história narra a trajetória de um garoto que se aventura longe de casa, saindo 
pelos fundos do quintal. Ele, sozinho, ultrapassa os limites de terras conhecidas, corta campos 
entre extensos olivais, sobe a inóspita colina redonda e encontra uma flor caída e mirrada. O 
menino atravessa o mundo todo para buscar água, fazendo esse percurso muitas vezes. Nesse 

                                                           
3 Embora presente na literatura primordial, é na contemporaneidade que o termo HIPERTEXTO torna-se difundido 
em razão do Word Wide Web (WWW). 
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meio tempo, os pais da criança preocupam-se com o seu desaparecimento e, então, mobilizam 
um grupo que sai em busca dele. Encontram-no adormecido bem no alto da colina, envolvido 
por uma grande pétala perfumada. O menino é levado para casa e recebido como herói pelas 
pessoas. 

Saramago, no referido livro, encaixa duas histórias – um escritor que tem dificuldade de 
escrever e um menino que salva uma flor mirrada – e, nesse procedimento metatextual, acaba 
deslocando as posições fixas na tríade autor-obra-leitor, de modo a elaborar uma reflexão 
acerca do texto literário no próprio corpo da narrativa por meio de espelhamento. 

No princípio, o narrador comenta que "As histórias para crianças devem ser escritas 
com palavras muito simples, porque as crianças, sendo pequenas, sabem poucas palavras e 
não gostam de usá-las complicadas." (SARAMAGO, 2001, p. 1)4, ao passo que, na última 
página, expressa o seu desejo de ver, quem sabe, a trama reproduzida de maneira mais bonita 
por aquele que a lê. Nesse ciclo infindável de (re)criação, o artifício da narrativa em abismo 
explora a dinâmica entre a obra, o autor e o leitor, questionando, ludicamente, os processos de 
produção e recepção textual. 

Nessa esteira, nota-se que a tessitura desses livros apresenta uma espécie de fio de 
Ariadne capaz de indicar múltiplos caminhos, não para que o indivíduo saia do labirinto, mas 
para que consiga transformá-lo em vias comunicantes, as quais a concepção de mundo atual 
exige, conforme postula Coelho (2000). 

Obras literárias, como essas, configuram um novo modo de ler e, consequentemente, 
exigem um novo leitor mais imersivo, híbrido e interativo. Nessa ordem de ideias, a 
navegação constitui uma atividade complexa que envolve transformações sensórias, 
perceptivas e cognitivas, pois o leitor navegante, por meio de operações inferenciais, busca 
estratégias para erigir o seu mapa cognitivo. 

Enfim, desse exercício de leitura, foi possível imergir nas malhas textuais das duas 
obras, revisitando outros textos. Essa navegação pelas profundezas de uma trama de 
linguagem, guiada por um mapa cognitivo, possibilitou compreender que cada itinerário é 
uma experiência nova (os caminhos se bifurcam na arquitetura labiríntica) e que nunca se está 
perdido nessa profusão de fios (a rede de sentidos leva de um ponto a outro). 
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SER OU NÃO SER, EIS A QUESTÃO! 
UMA ANÁLISE DA OBRA “ZÉ DIFERENTE” SOB A LENTE DOS ESTUDOS 

COMPARADOS E ANTROPOLÓGICOS 

Juliana Pádua Silva Medeiros1 
 
Como pontuado no título, este artigo2, sob a lente dos estudos comparados e 

antropológicos, propõe uma análise do livro "Zé Diferente", de Lúcia Pimentel Góes3, como 
um palco rico para se observar a crise do sujeito pós-moderno na busca pela identidade (ser, 
ter e fazer) e pelo sentido da vida. Essa obra literária destinada à infância convida os leitores 
para uma viagem ao interior do homem a partir dos conflitos do garoto Zé, o qual tenta, 
incessantemente, diferenciar–se do outro, visto que ser ou não ser é a grande e complexa 
questão, isto é, um exercício contínuo de construção do "eu" em uma sociedade globalizada. 

Tal cenário delineia-se, historicamente, desde a modernidade, onde se tentava “[...] 
aplicar os conceitos de uma visão de mundo obsoleta – a visão de mundo mecanicista da 
ciência cartesiana-newtoniana - a uma realidade que já não pode ser entendida em função 
desses conceitos.” (CAPRA, 2006, p. 14). Nessa senda, a revisão dos paradigmas sob o qual a 
vida se articula passa a ser uma necessidade constante, ao ponto do indivíduo questionar 
pensamentos, valores e percepções pois, quando ele sai à procura de sentido (elemento capaz 
de nortear sua existência), os alicerces que sustentam a percepção sobre o universo ao seu 
redor acabam ruindo, como é o caso do processo de globalização4, cuja força antagônica tanto 
fomenta a proximidade entre as diferentes culturas, como homogeneíza os seus bens culturais. 

 
Nosso mundo, e nossa vida, vêm sendo moldados pelas tendências 
conflitantes da globalização [...]. Essa nova forma de organização social, 
dentro de sua globalidade que penetra em todos os níveis da sociedade, está 
sendo difundida em todo mundo, do mesmo modo que o capitalismo 
industrial disseminado no século XX, abalando instituições, transformando 
culturas, criando riqueza e induzindo a pobreza, incitando a ganância a 
inovação e a esperança, e ao mesmo tempo impondo o rigor e instilando o 
desespero. Admirável ou não, trata-se na verdade de um mundo novo. 
(CASTELLS, 2008, p. 17). 

 
Sob tal viés, é possível observar que o indivíduo coloca-se perante as duas faces de uma 

mesma moeda: cara (a alienação e a aparência) e coroa (o ser, o ter e fazer). Por isso, com 
base nessa crise do sujeito pós-moderno (ausência de identidade e de propósito para viver, 
                                                           
1 Mestre em Letras; Universidade de São Paulo (FFLCH-USP); São Paulo, São Paulo. 
julianapadua81@terra.com.br  
2 Este artigo é parte de um estudo, em conjunto com Cristiano Camilo Lopes, acerca do sagrado no livro em questão. 
3 Ilustrações de Alberto Lopes Filho (Editora Melhoramentos em 1980) e de Maurício Veneza (Editora Larousse 
Júnior em 2007). 
4 Reflexo dos tempos modernos e traço acentuado da pós-modernidade, a globalização é tida, por alguns 
estudiosos, como um fenômeno existente desde a Rota da Seda e das Grandes Navegações. 
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além de certa visão ofuscada dos reais valores e necessidades), destaca-se a capacidade da 
literatura em apresentar caminhos5 para o resgate de uma vivência expressiva, isto é, 
experenciar pela arte da palavra novas vias para se renovar o mundo e possibilitar a sua 
transformação.  

A literatura, ao procurar no mundo aquilo que o ajuda, proporciona um terreno 
esperançoso para o devir: “[...] esperança compreendida [...] que não aparece na história das 
ciências, nem como fenômeno psíquico nem como fenômeno cósmico e menos ainda como o 
portador daquilo que nunca ocorreu [...]” (BLOCH, 2005, p. 14). Dessa forma, cria uma nova 
realidade pela palavra, com tempo e espaço próprios, renomeando o mundo, dentro da 
sociedade em que o homem vive. Na dimensão literária, por meio de uma história 
(materialidade que apresenta as relações com o real) e da linguagem (mecanismo mediador 
entre o homem e o mundo), o sujeito prova a realidade de forma experiencial e, com a 
linguagem adquirida, pode exercitar sua decodificação do conhecimento apreendido, como 
destaca Zilberman (2003). 

Logo, a literatura articula a esperança “sabedora e concreta” que, por sua vez, apresenta 
um novo paradigma sob o qual a vida se faz: “[...] nos efeitos desumanizadores, o homem 
sente a urgência de um propósito de vida a fim de que se superem as suas crises de afeto, de 
valores e de identidade” (PAPES, 2008, p. 150). Portanto, como uma “aventura espiritual”, o 
texto literário revela, entre as linhas de sua tessitura, em diversas de suas produções, uma 
experiência singular. 

No livro “Zé Diferente”, Lúcia Pimentel Góes, ao discorrer sobre o tema IDENTIDADE, 
problematiza a uniformização imposta pelo universo globalizado, visto que o protagonista se 
apresenta cansado dos padrões de igualdade e deseja mudanças:  

 
Zé acorda certo dia querendo ser diferente. E pensa: ‘todo mundo é 
igualzinho’ [...] e nos países vizinhos do Brasil? E no continente americano? 
Na Europa, África, Ásia? No mundo inteiro? Pela cabeça do Zé desfilam 
milhões de meninos parecidos com ele [...] Pensa: ‘Isso precisa mudar. 
Como fazer a mudança?’ (GÓES, 2007, p. 4-7) 

 
Inicialmente, Zé busca por transformações na aparência: “Talvez modificar a minha 

figura?” (GÓES, 2007, p. 7). Ele altera o cabelo, o modo de se vestir, fica nu, constrói casa de 
forma arredondada e até tenta voar como pássaro. No entanto, todas essas ações são 
frustradas, pois, tão logo ele tomava iniciativa de modificar algo, as mudanças se 
padronizavam e tudo ficava igualzinho novamente. Além do mais, certas ideias que Zé 
considerava inéditas já existiam na natureza, como é o caso das asas para voar (semelhante às 
aves) e a casa em formato redondo (similar a do João de Barro). Diante disso, é possível 
verificar que Zé está à procura de uma identidade definida. Contudo, seu percurso de 

                                                           
5 A carência de respostas para tensão existencial serve como campo fértil para a criação literária, cuja urdidura 
de fios poéticos apresenta múltiplas direções para as complexas trilhas do viver em uma sociedade global. 
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transformações limita-se ao universo da imagem, visto que se dá no nível da aparência, isto é, 
alterações externas, esvaziadas de essência.  

Nessa busca constante por uma identidade, as demais personagens também são afetadas, 
visto que, aludindo à sociedade como um todo, renunciam sua essência para se adequarem às 
imagens propostas, como acontece na tal sociedade do espetáculo: “[...] o espetáculo é a 
afirmação da aparência e a afirmação de toda a vida humana, socialmente falando, como 
simples aparência” (DEBORD, 1997, p. 16).  

Diante desse exercício de padronizar a vida, os indivíduos negam a própria existência 
ao optarem pela rejeição da sua identidade própria. Todavia, no (des)fiar da obra, observa-se 
que, embora as mudanças tenham ocorrido, inicialmente, no nível da aparência, é, na 
experiência, que Zé descobre, realmente, quem ele é:  

As ações do menino evidenciam, portanto, a ausência de identidade na vida cotidiana. 
Por isso, inicia-se, então, uma jornada rumo ao sentido do viver, uma vez que ele descobre 
que o ideal está veiculado à singularidade da sua experiência, não importando mais o que é 
ditado pelas normas vigentes. Sob esse veio, a partir do real, ele transcende e, assim, verifica 
outras formas de manifestação de identidade ao redor do mundo: o protagonista expande a 
visão sobre o “eu” e, nesse olhar de descoberta, reconhece-se como um sujeito plural, pois 
“[...] aprendeu que todo mundo é igual e diferente [...]” (GÓES, 2007, p. 30).  

No bojo dessas reflexões, o livro “Zé Diferente” configura-se como uma viagem para a 
autodescoberta, pois “Cada um é diferente quando pensa o mundo e tudo que acontece com 
uma cuca legal; quando pode fazer a cabeça de milhões de Zés iguais que ainda não sabem 
que transformar o mundo só depende de um pensamento de milhões de Zés Diferentes” 
(GÓES, 2007, p. 31). No mais, o referido tecido literário é um palco riquíssimo para ad-mirar-
ação6 da crise do sujeito pós-moderno na busca pelo “eu”, no encontro com o outro, na 
resistência as formas de opressão e alienação, no experenciar do ser e não ser... na grande 
questão: “quem sou eu?”.  
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REFLEXÕES SOBRE A APROPRIAÇÃO DA LEITURA E DA ESCRITA 

Juliana Piovesan Vieira1 
 
Ao contrário do desenvolvimento filogenético dos animais, cujas aquisições se firmam 

em forma de mudanças na organização biológica, no desenvolvimento do cérebro, as 
aquisições do desenvolvimento histórico da humanidade consolidam-se em objetos materiais 
e intelectuais – linguagem, ciência – criados pelos homens.   

Dada essa condição, Leontiev afirma que para se apropriar dos fenômenos externos da 
cultura material e intelectual é indispensável “[...] desenvolver em relação a eles uma 
atividade que se reproduza, pela sua forma, os traços essenciais da atividade encarnada, 
acumulada no objeto” (LEONTIEV, p. 286). O processo de apropriação é sempre “[...] um 
fenômeno ativo. Para ‘se apropriar’ dos fenômenos é preciso empreender uma atividade 
adequada ao conteúdo no objeto ou no fenômeno dado”. Portanto, “[...] a assimilação no 
homem é um processo de reprodução, nas propriedades do indivíduo, das propriedades e 
aptidões historicamente formadas na espécie humana” (LEONTIEV, 2004, p. 288). 

Tomando por base esse pressuposto, observamos que a escrita é um produto 
psicossocial, que traz em si os traços característicos de conquistas intelectuais humanas, como 
a descoberta de que podemos representar a linguagem oral por meio de símbolos (escrita) e as 
operações mentais empreendidas em sua elaboração: os processos de codificação e 
decodificação. Essas características fizeram da escrita um “[...] simbolismo de segunda 
ordem, que compreende a criação de sinais escritos representativos dos símbolos falados das 
palavras” (VIGOTSKI, 1998, p. 153). Com efeito, a aprendizagem da leitura e da escrita 
consiste em compreender a função simbólica dos signos escritos e a assimilação das 
faculdades formadas em sua elaboração. É ao mesmo tempo um processo de formação ativa, 
porque permite o desenvolvimento de funções psíquicas novas, funções psicológicas 
superiores que ‛hominizam’ os indivíduos na esfera cognitiva.  

Nesse sentido, indagamos: pode o sujeito adquirir essas capacidades mediante a relação 
direta com a linguagem escrita? Pautando-nos em Leontiev (2004, p. 290), a resposta a essa 
questão é negativa. Na visão do autor: 

 
As aquisições do desenvolvimento histórico das aptidões humanas não são 
simplesmente dadas aos homens nos fenômenos objetivos da cultura material 
e espiritual que encarnam, mas são aí apenas postas. Para se apropriar destes 
resultados, para fazer deles as suas aptidões, ‘os órgãos da sua 
individualidade’, a criança, o ser humano, deve entrar em relação com os 
fenômenos do mundo circundante através de outros homens, isto é, num 
processo de comunicação com eles. Assim, a criança aprende a atividade 
adequada. Pela sua função este processo é, portanto, um processo de 
educação.  

                                                           
1 Mestra em Educação; Universidade Estadual de Maringá; Cianorte, Paraná. E-mail: jupiovesanvieira@hotmail.com 
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O conteúdo, as ações e as operações mentais estão contidos na linguagem escrita; logo, 
são alheios aos sujeitos. Se o desenvolvimento das aptidões humanas e do conhecimento é 
produto da experiência sócio-histórica, sua aquisição surge sob a influência do próprio 
homem. Como isso ocorre?  

Na acepção de Vigotski, todas as funções psicológicas superiores aparecem duas vezes 
no processo de desenvolvimento de cada pessoa. Primeiramente no plano social, 
interpsíquico; posteriormente no plano individual, intrapsíquico. Nas palavras do próprio 
autor:  

 
Um processo interpessoal é transformado num processo intrapessoal. Todas 
as funções do desenvolvimento da criança aparecem duas vezes: primeiro, 
no nível social, e, depois, no nível individual; primeiro, entre pessoas 
(interpsicológica), e, depois, no interior da criança (intrapsicológica). Isso se 
aplica igualmente para a atenção voluntária, para a memória lógica e para a 
formação de conceitos. (VIGOTSKI, 1998, p.75). 

 
A relação entre os planos interpsíquico e intrapsíquico, defendida por Vigotski, indica 

que a internalização do conhecimento e, com ele, o desenvolvimento intelectual vai do social 
ao individual. Isso significa que a aprendizagem da leitura e da escrita, bem como do 
conteúdo objetivado, não ocorre em um processo de absorção passiva do conhecimento, mas 
se refere a um longo processo de apropriação e transformação do conhecimento que ocorre 
por intermédio do outro, da atividade mediada, interpsicológica, a qual viabiliza a 
transformação desses conhecimentos em propriedades do pensamento, ou seja, em funções 
intrapsicológicas.  

Esse reconhecimento traz implicações à educação escolar, porque é em seu contexto que 
ocorre, de modo particular, o ensino da leitura e da escrita, mediante as quais os sujeitos se 
apropriam dos conteúdos das várias ciências.  

A frequência com que a criança está imersa nas significações sociais e na interação com 
seus pares levou Vigotski (1998) a concluir que ela não inicia sua aprendizagem na escola; ao 
contrário, quando ingressa nessa instituição, traz uma série de conhecimentos do mundo que a 
cerca. Essa história prévia da aprendizagem escolar diz respeito aos conhecimentos 
cotidianos, espontâneos, adquiridos informalmente no intercâmbio entre pessoas, nas 
vivências diárias. São adquiridos, também, pela observação e experiência imediata que a 
criança realiza; por isto, nem sempre esse tipo de conhecimento leva à compreensão dos fatos. 

O conhecimento prévio da criança pode também estar relacionado à capacidade de 
perceber, por meio de outro sujeito mais experiente, os elementos simbólicos impressos em 
nossa sociedade, como a escrita.  

Em nossa sociedade, a escrita tornou-se um dos principais mecanismos de comunicação, 
interação e apropriação do conhecimento. Por isso, esse sistema simbólico está presente em 
toda parte: outdoors, placas de trânsito, embalagens, bulas, manuais de instrução, folhetos, 
propagandas; enfim, a linguagem escrita faz parte da vida dos homens. Por essa razão, não 
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podemos ignorar o fato de que crianças que habitam sociedades culturalmente letradas têm 
contato com a escrita antes de ingressarem em uma classe de alfabetização.  

Na relação direta com o símbolo linguístico, como o caso do nome de um produto, não 
significa que a criança tenha consciência do sistema da escrita, que compreenda a relação 
entre grafema e fonema. No entanto, na escola, a aprendizagem da leitura e da escrita torna o 
símbolo linguístico um processo consciente.  

Vigotski (2000) entende que toda aprendizagem escolar, tomada no aspecto psicológico, 
gira em torno de dois eixos: a tomada de consciência e a apreensão. A leitura e a escrita 
constituem-se o meio pelo qual a consciência se desenvolve e o conhecimento é apreendido.  

Em seus experimentos, Vigotski mostra que a aprendizagem da escrita exige operações 
mentais superiores. De acordo com o autor, o desenvolvimento da linguagem escrita não 
repete a história do desenvolvimento da fala. “A escrita é uma função lingüística distinta, que 
difere da fala oral tanto em estrutura como no funcionamento. Até mesmo o seu nível de 
desenvolvimento exige um alto nível de abstração” (VIGOTSKI, 2008, p. 123). Isso se deve à 
atividade cognitiva das gerações anteriores que passaram a representar suas ideias por meio de 
signos escritos. Porquanto, para escrever a criança precisa “[...] abstrair o aspecto sensorial da 
sua própria fala, passar a uma linguagem abstrata, que não usa palavras, mas representações 
de palavras” (VIGOTSKI, 2000, p. 313).  

A escrita exige uma ação analítica por parte da criança, ao passo que na fala ela não tem 
consciência dos sons que emite e das operações mentais que realiza. Para escrever, explica 
Vigotski (2000, p. 316), “[...] ela [a criança] deve ter consciência da estrutura sonora da 
palavra, desmembrá-la e restaurá-la voluntariamente nos sinais escritos”.  

Amparando-nos no conceito de apropriação de Leontiev (2004), entendemos que para a 
aquisição da linguagem alfabética é necessária uma atividade que reproduza as conquistas 
empreendidas pelos homens no desenvolvimento desse “conjunto de sinais”, como a 
apreensão das diferentes possibilidades que desenvolveram para as letras serem grafadas 
(letras maiúsculas, minúsculas, imprensa, cursiva), a relação entre grafema (letra) e fonema 
(som) e as combinações das letras para a formação de sílabas e palavras. Observamos que a 
aprendizagem da leitura e da escrita passa por um sistema, uma determinada estrutura 
sistemática: compreensão da ideia de símbolo, abstração do aspecto sonoro das letras, 
codificação de palavras, decodificação da palavra escrita. 

A reconstrução da atividade psicológica desenvolvida no processo de criação da escrita, 
aparece como resultado de uma ação que adquiriu certa frequência, na intenção de provocar o 
domínio das várias operações envolvidas neste sistema de signos. À medida que o aluno vai 
se apropriando dos mecanismos próprios da linguagem escrita, as operações empreendidas em 
sua criação convertem-se em hábito e integram-se à ação excepcionalmente humana: a ação 
consciente.  

Quando o aluno domina a ação de ler e escrever, ou melhor, quando decodificar e 
codificar passam a fazer parte de seu plano interpsíquico, significa que detém um tipo mais 
elevado de atividade interior que lhe possibilita uma nova forma de ver as coisas. Isso 
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pressupõe que a aprendizagem da leitura e da escrita converte-se para o estudante em um 
instrumento do pensamento. 
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OLHARES ATENTOS À CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DO PROFESSOR 

Juliana Zanco Leme da Silva1 
 
No presente trabalho, analisamos a construção da imagem professor em cartas enviadas 

pelos leitores infanto-juvenis (faixa etária entre 12 e 17) e adultos, das décadas de 1980 e 90, 
a Pedro Bandeira. O acervo está depositado no CEDAE - Centro de Documentação Cultural 
Alexandre Eulálio da UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas), como parte do fundo 
Memória de Leitura. 

Discutimos, também, a imagem do professor em duas obras do autor: Droga de amor e 
Pântano de Sangue da série Os Karas, nas quais verificamos que o desencadeamento do 
enredo acontece através de fatos ocorridos com as personagens professores. 

Primeiramente, exporemos as imagens que constatamos nas cartas. Ao escreverem a 
Pedro Bandeira os leitores infanto-juvenis, em sua maioria, citam ou descrevem professores. 
A imagem do professor é, geralmente, construída como um “elo” entre aluno e leitura ou 
leitor e autor, isto é, o professor é aquele que facilita a construção do conhecimento, como 
sugere o trecho: “Hoje terminei de ler um livro seu que emprestei de uma professora”2. 

Os remetentes também revelam a imagem de um professor que solicita leituras 
obrigatórias: “Minha professora de Português manda a gente ler dois livros por bimestres 
[...]”3 

O remetente adulto constrói a imagem do professor “elo” com mais detalhes, talvez pelo 
saudosismo característico da fase adulta:  

 
Minha querida professora, hoje respeitada e famosa por executar seu 
trabalho com excelência, perguntou se eu gostaria de ler alguns livros. 
Respondi que sim. E assim foi feito. Ela me entregou uma sacola com 12 
livros (onde cinco deles eram seus). [...] Na hora de devolver a “sacolinha 
mágica” me agarrei com A Droga do Amor e comecei a chorar. 4 

 
As expressões “querida professora”, “sacolinha mágica”, “meus presentes” nos 

possibilitam a hipótese que a remetente tem admiração pela professora, mas também revela o 
papel de facilitadora realizado pela professora que favorece um clima favorável ao 
desenvolvimento da aluna o que possibilita liberdade para aprender. 

Logo, as cartas nos revelam imagens distintas do professor: um com práticas 
tradicionais5 de ensino, que propõe leituras obrigatórias; e o outro facilitador6, que através de 
sugestões e empréstimos pessoais de livros aguçam o desejo de ler no aluno. 

                                                           
1 Mestra em Letras - Universidade Presbiteriana Mackenzie – São Paulo  - SP. julianaportugues@bol.com.br 
2 Carta a PB. CEDAE, Fundo “Memória de Leitura” – 6Strl – Pasta 23 
3 Carta a PB. CEDAE, Fundo “Memória de Leitura” - 75An3 – Pasta 23 
4 Carta cedida por Pedro Bandeira à Profª Marisa Phibert Lajolo 
5 Cf. MIZUKAMI, 1986. 
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Agora discutiremos as imagens do professor nas obras de Bandeira. O autor ao construir 
a personagem de um professor de matemática, Sr. Elias, em Pântano de Sangue, que trabalha 
em um colégio denominado Elite, retrata um tipo específico de escola (a particular) e de 
professor (o mal remunerado) e de alunos (de uma classe social alta). Logo, ele estabelece um 
diálogo entre a realidade e a ficção, pois a imagem “real” do professor é o do profissional com 
salário baixo. A personagem para Cândido (2011, p. 55)  

 
[...]é um ser fictício, - expressão que soa como um paradoxo. De fato, como 
pode uma ficção ser? Como pode existir o que não existe? [...] Podemos 
dizer, portanto, que o romance se baseia, antes de mais nada, num certo grau 
de relação entre o ser vivo e o ser fictício, manifestada através da 
personagem que é a concretização deste. 

 
Essas construções configuram uma visão diferenciada da literatura infanto-juvenil, a 

qual tem início na escola brasileira no final do século XIX, com objetivo de civilizar e educar; 
todavia, percebe-se, em Bandeira, uma escola totalmente diferente, na qual os protagonistas, 
os Karas, têm a escola como “ponto de encontro” para reuniões, as quais lhes possibilitam 
iniciar, discutir e planejar aventuras e, em nenhum momento, a escola é colocada como 
disciplinadora. 

A imagem do professor é constituída como uma personagem que é genial, embora 
apresente características de uma classe social desfavorecida: ele é descrito como “malvestido” 
e “contando tostões”, ou seja, a genialidade não faz com que o professor tenha êxito 
financeiro. Aqui, o autor já reflete o declínio social ocorrido na carreira deste profissional, 
pois ao construir uma imagem de professor que contrapõe a genialidade e a má remuneração, 
Bandeira, denuncia um problema grave da cultura brasileira que historicamente privilegia a 
produção material de uma maneira muito mais intensa do que a produção intelectual. Buarque 
(2011, p. 40) afirma que “A educação não é orgulho do povo brasileiro, que prefere 
vangloriar-se de sua indústria, agricultura, cerveja, de suas estradas, do futebol, do tamanho 
dos shopping centers.” 

A trama toda acontece devido à baixa renda do professor Elias, que para complementar 
seu orçamento trabalha como fotógrafo: “Vocês sabem que o professor Elias trabalhava de 
vez em quando como fotógrafo para ganhar algum dinheiro extra, não sabem?” (BANDEIRA, 
1994a, p. 10) . 

Com referência à caracterização da personagem, segundo Prado (2011, p.88), “Os 
manuais de playwriting indicam três vias principais de construí-las: o que a personagem 
revela sobre si mesma, o que faz, e o que os outros dizem.” É importante salientar que as 
características da personagem professor em Pântano de Sangue foram construídas apenas em 
duas vias: do que ela faz e da dos que os outros dizem a seu respeito, visto que a história já é 
iniciada com a morte do professor. 

                                                                                                                                                                                     
6 Cf. MIZUKAMI, 1986. 
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Apesar de Os Karas serem os protagonistas da trama, a personagem do professor é de 
extrema importância na história, pois além de desencadear todo o enredo, fornece também 
“pistas” para solucionar outra investigação do grupo de adolescentes. Crânio é quem inicia a 
investigação, pois considera estranho aquele assalto seguido de morte por alguns trocados que 
estariam no bolso do seu professor de matemática: “Ele foi assassinado por causa de alguns 
trocados que trazia no bolso – acrescentou Magrí. – Nem era dia de pagamento. Isso é São 
Paulo” (BANDEIRA, 1994a, p.9). 

Na obra Droga do Amor, percebemos que o narrador-observador ao descortinar a 
personagem, Dona Iolanda, professora de Educação Física e treinadora, remete o leitor a uma 
professora não muito comum: 

 
Como um furacão que chega sem avisar, uma mulher alta e magra entrou no 
apartamento de Magrí, empurrando um carrinho com um farto café da manhã 
americano que um garçom acabara de trazer. (BANDEIRA, 1994b, p.9) 

 
O substantivo “furacão”, na verdade, desempenha a função de qualificar, visto que 

estabelece a imagem de uma professora que chega para transformar uma situação confortável 
em outra desconfortável, ou até mesmo para destruir algo. Ao empurrar o carrinho de café da 
manhã para dentro do quarto, ela conversa com o funcionário e praticamente impõe a ele que 
a deixe levar o carrinho. Apesar de a “imposição” não estar explícita no texto, pela construção 
das atitudes da personagem, isto fica praticamente óbvio. 

Isto se dá, pois ela tinha o objetivo de controlar toda aquela situação, até mesmo o que 
Magrí comeria ou não, para que a menina tivesse um bom desempenho no Campeonato. As 
construções de frases interrogativas com tom imperativo, citadas acima, denotam uma pessoa 
autoritária, apesar do humor presente em cada uma delas. 

A personagem ainda é apresentada como mal educada, pois entra no quarto da menina 
sem bater, falando sem parar, impondo regras e exigindo muito: “Não deve ser dona Iolanda”, 
pensou a menina, pois a professora entrava em seu quarto a qualquer hora, sem a menor 
cerimônia” (BANDEIRA, 1994b, p.23). Segundo Brait (1998, p. 20), a caracterização é “o 
processo utilizado pelo narrador para criar a ilusão da existência de espaços e personagens”. 

Logo, forma-se uma caricatura, visto que a professora é demasiadamente falante, mal 
educada e autoritária. Para Brait (1998, p. 41), “quando a qualidade ou ideia única é levada ao 
extremo, provocando uma distorção propositada, geralmente a serviço da sátira a personagem 
passa a ser uma caricatura”.  

Outra característica que enfatiza a caricatura é a inocência da personagem, apesar de 
todas as características acima apresentadas e com a experiência em treinar atletas e suposta 
intimidade com Magrí, a personagem é enganada pela menina que finge ter machucado o 
tornozelo para voltar ao Brasil: “Ai, ai, ai! Só pode ser praga. A culpa foi minha.” 
(BANDEIRA, 1994b, p.27). 

Nas duas obras analisadas configuram imagens inovadoras de professores, pois a 
temática que envolve essas personagens não traz uma lição de moral ao aluno, o que 
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configura uma inovação na literatura infanto-juvenil e são muito bem construídas, pois “uma 
caracterização bem-feita é aquela que torna viva a presença das personagens na imaginação 
do leitor” (CABRAL, 1991, p.11) e com certeza as características apresentadas nas obras 
tornaram vivas as imagens dos professores. 
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CORPOS EM VARIAÇÃO: PROCESSOS DE FORMAÇÃO ALÉM DAS 
MARGENS 

Juliano dos Santos1 
Kátia Maria Kasper2 

 
A vida não apenas se desloca, mas ela também muda. 

Michel Serres 
 

 
 

Figura 01. Imagem: Yuri Kasper, a partir de fotografia de Paulo Carvalho. 
 
Separados, um a um, os corpos chegam. Limites espaciais definidos e preservados, até 

que acontece o convite: dançar. Deslocamentos, suspensão do controle. Inversões ocorrem 
quase que instantaneamente. Basta que o corpo gire 180º, para a direita ou para a esquerda e 
aqueles que estavam nos fundos são expostos em primeira fila. Ondas, torções, alterações 
desfazendo bordas, vizinhanças, margens. Territórios mutantes. Desequilíbrios. Espaço, 
tempo, intensidade. Leveza e peso são vividos na gravidade dos deslocamentos de corpos-
pensamentos. Fluidez. 

Espaço de produção de subjetividades, compondo esse texto com narrativas de 
estudantes, experimentando variações em torno de corpos-pensamentos contagiados pela 

                                                           
1 Mestrando em Educação em Ciências; UFPR; Curitiba – PR. E-mail: julianoltr@gmail.com. 
2 Doutora em Educação pela UNICAMP; Professora do Setor de Educação da UFPR; Curitiba – PR. E-mail: 
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dança. Apresenta elementos de uma cartografia3 envolvendo processos experimentais de 
formação, acontecimentos em oficinas de “dança e expressão corporal”, no Setor Litoral, da 
Universidade Federal do Paraná. 

Cartografar, experimentando produzir relações entre corpo e produção de 
subjetividades. Com Félix Guattari (2001), tenciona-se pensar uma articulação ética-estética-
política dos registros ecológicos do meio ambiente, das relações sociais e da subjetividade: 
ecosofia. Possibilidade para investir na produção de singularidades, resistir aos vetores de 
serialização e padronização das subjetividades. Criar, escapar às forças que procuram capturar 
nossos corpos, nossos modos de existência. Escapar à subjetividade dominante, com seus 
modos de vida instalados, que visam bloquear estilos de vida minoritários. 

Formação não conforme, produzida nos atravessamentos de forças do ambiente e do 
social, instaurando processos de singularização (GUATTARI, 2001; GUATTARI; ROLNIK, 
1996).  

Processos que envolvem também experimentações que se dão na relação com o outro. 
Considerando o corpo além de suas funções orgânicas, que formações podem ser disparadas 
nas experimentações de corpos em dança?  

 
Dança, um encontro 

 

 
 

Figura 02. Imagem: Juliano dos Santos, a partir de fotografia de Paulo Carvalho. 
 

                                                           
3 Refere-se à pesquisa de mestrado em andamento, em torno de processos experimentais de formação, 
envolvendo relações entre corpo e produção de subjetividade a partir da atividade “Dança e Expressão corporal”, 
realizada em 2013, integrante do conjunto de atividades do eixo pedagógico “Interações Culturais e 
Humanísticas”, da matriz curricular da Universidade Federal do Paraná, Setor Litoral. 
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Para Tiago4, um dos integrantes do processo cartografado, a atividade com a dança no 
espaço curricular possibilitou uma busca e a criação de mundos nos quais existe espaço para 
que outros também recriem suas vidas: “O teu movimento de vida te influencia a se 
movimentar e fazer os outros se movimentarem, e esse movimento nas vidas das pessoas vai 
fazer elas, talvez, entrarem num movimento, que é parecido com o meu, de repensar suas 
próprias vidas”.5  

Variações de si podem ser disparadas no contato com o outro, nas ressonâncias 
produzidas. Ao envolver o outro, a noção de corpo é ampliada - não se fechando em regras de 
cunho classificatório que o categoriza em funções orgânicas -, sendo pensada como 
capacidade de afetar e ser afetado (DELEUZE, 2002). 

Padrões vão se rompendo: “Com o Contato Improvisação eu comecei a enxergar que 
qualquer corpo é possível, [...] e isso começou a me mover”.6 

O corpo é ampliado ao explorar suas potências, movimentando processos de formação, 
que são processos vitais. Evocamos Guattari quando aponta a necessidade de reinventar a 
relação com o próprio corpo. Para ele, a ecosofia mental “será levada a procurar antídotos 
para a uniformização midiática e telemática, o conformismo das modas, as manipulações da 
opinião pela publicidade, pelas sondagens etc”. (GUATTARI, 2001, p. 16). 

Não se submeter aos modos padronizados, mas poder criar e a expressar outros modos 
de valoração. 

 
Eu errei dois passos do que eu achava que era certo fazer. E eu falei: “Não, 
já que eu errei, vou dar dois iguais a esses, [...] ninguém vai notar”. E dei 
dois passos errados, e pensaram que era da coreografia. E foi muito massa 
porque o professor falou assim: “Nossa, eu nunca tinha visto uns passos 
daqueles”. Eu falei: “Lógico né, isso aí eu inventei, eu errei”.7 

 
Ao considerar aspectos experimentais da formação, o próprio erro insere-se 

afirmativamente, criativamente no processo formativo, criando desdobramentos: invenções. 
As experimentações que decorrem de tais processos envolvem também riscos e perigos: 

“Você fica assim meio sem nenhuma prevenção, fica vazio; quase ou cheio. Quem sabe 
se fica cheio ou vazio? É porque você deixa espaço para os outros. É mais ou menos assim 
[...] tem muita coisa quando a gente fala entregar-se. Mas eu acho que é confiar”.8 A 
confiança envolvida pode gerar nova disponibilidade e nova sensibilidade, abrindo-se para 
novos encontros, para o outro. Confiança e entrega que incluem o abandono do lugar do 
poder, do saber e da vontade em benefício da alteridade – que pode ser contagiante –, 

                                                           
4 Os nomes dos integrantes do processo são fictícios. 
5 Depoimento Tiago. 
6 Idem. 
7 Depoimento Joana. 
8 Depoimento Maria. 
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liberando as potências de um corpo-pensamento onde mundos podem ser abertos. Outras 
educações. 

Envolve abandonar o comando, ser jogado pelo jogo da dança. Abandono sem garantias 
de antemão. Contar com a possibilidade de lidar com a dor. Alegrias e temores da ex-posição. 

“Porque essas coisas que são coisas que te jogam no chão, que te jogam lá embaixo 
mesmo, são as coisas que te movem para você compreender o mundo, para a busca. Para 
buscar alternativas de como você vai conseguir viver daqui em diante”.9 

As dores, as quedas são também caminho. Fazer das experiências doloridas um caminho 
de invenção, pode instaurar alternativas de vida. Fazer da dor matéria ética, envolve um 
trabalho com tudo o que nos acontece em prol da afirmação da vida. Não se trata de recusar 
ou de aceitar completamente, mas encontrar algo entre, o que fica da dor? O que se recusa 
dela? A invenção e a criação de novos sistemas de valoração não se separam de “práticas 
efetivas de experimentação” (GUATTARI, 2001, p. 16).  

 
Formação: o sabor da experimentação 

 
Um corpo que pode experimentar sabores de técnicas, um degustar. Quando 
você vai se alimentar de algo que nunca comeu, você vai gostar ou você não 
vai gostar da comida, mas você vai ter uma experiência que vai levar pra tua 
vida, e esse gosto talvez vai aguçar teu paladar para algo diferente, ou não 
querer provar mais. Eu sempre tive isso, de experimentar a técnica mas não 
me aprofundar, não me culpar por não me aprofundar, só que levar dessa 
experimentação alguma coisa, que seja pro lado bom ou não no sentido de 
agregar valor, de agregar formação.10 

 
O corpo todo também saboreia: na superfície da pele, o paladar. Experimentar, saborear 

e agregar. Verbos que dissolvem fronteiras, liberando processos de (trans)formação que se 
dão além da forma-sujeito, onde se vive a provisoriedade das formas em proveito dos devires, 
fazendo emergir corpos-pensamentos outros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 Depoimento Patrícia. 
10 Depoimento Tiago. 
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Quando um corpo não aguenta mais, ele inventa 
 

 
 

Figura 03. Imagem: Juliano dos Santos, a partir de fotografia de Paulo Carvalho.  
 
“E eu me lembro que eu estava muito desesperado por um espaço de dança, e foi aí, 

desse desespero que surgiu a proposta, depois de um ano, porque eu não aguentei mais 
esperar”.11 

Do desespero à potência da vida. Fechado em margens o corpo procura produzir 
fissuras, não para destruir, mas para que o novo possa nascer. Das delimitações ao traçado de 
linhas de fuga. 

Primeiro a paixão por andar de bicicleta, depois os patins. Mas ao patinar, em certo 
ponto não via mais a possibilidade de efetuar os movimentos que pretendia, pois entendia-se 
que não era permitido para meninos. O corpo não aguenta e busca outros ares. Na escola, 
procura nas aulas de educação física a dança. Não encontra. Experimenta no karatê 
movimentos do kata, mas não queria a luta. Então o professor não permite que continue e 
Tiago sai. A nova tentativa é a gingada da capoeira, mas desta vez a família não admite. São 
esses alguns trajetos da infância à adolescência de Tiago, com algo limitando, delineando 
margens. Contudo, Tiago encontra na dança contemporânea possibilidades de uma dança 
ainda sem nome. Ressonâncias entre o corpo que não aguenta mais e o corpo que inventa, 
expressão de outros modos de vida: 

 
Era uma busca para dança, pela dança sem nome sabe? Uma dança de 
experimentar. Não ficava assim: balé clássico... É uma dança de brincar de 

                                                           
11 Idem. 
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se conhecer, de se movimentar [...] É o que eu estou tentando encontrar hoje, 
esse caminho de investigação do movimento e trazer essa coisa do prazer de 
se movimentar, de se expressar.12  

 
Corpo como suporte 

 

 
 

Figura 04. Imagem: Yuri Kasper, a partir de fotografia de Daiane Araripe. 
 
“Eu aprendi a ouvir mais, a ouvir mais as pessoas [...] Eu escutava, só que se eu achava 

que não, era não! Entendeu? Eu não tinha aquele negócio de: ‘Vamos analisar, vamos discutir 
isso daí melhor’”.13 Abrir-se à dança, para Joana, parece ter provocado uma escuta do outro, 
uma disponibilidade para instauração de outras maneiras de ser, fazer e conhecer. 

Se, por um lado, há forças que buscam estratificar, existem também processos de 
liberação. A criação de outros modos de se relacionar consigo e com o socius, envolve uma 
atenção a tudo aquilo que se passa no corpo. Essa potência de invenção que traduz uma 
capacidade metamorfoseante do corpo pode ser disparada no encontro com o outro. Nos 
encontros, corpos se afetam, produzem intensidades, contagiam-se, contaminam-se, 
produzindo variações. Dançando, além das margens outros mundos são criados. 

 
 
 
 

                                                           
12 Idem. 
13 Depoimento Joana. 
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CONCEPÇÕES E PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA DE FUTUROS 
PROFESSORES DE CIÊNCIAS 

Júlio César David Ferreira1 
Delimitações 

 
O presente trabalho consiste em uma análise referente às concepções e práticas de 

leitura e escrita manifestadas por futuros professores de ciências e biologia inscritos em um 
projeto do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) entre 2012 e 
2013. Adoto como referencial teórico-metodológico a Análise de Discurso de linha francesa, 
fundada por Michel Pêcheux e representada pioneiramente no Brasil por Eni Orlandi. Nessa 
vertente, o discurso é concebido como “efeito de sentidos entre locutores” (PÊCHEUX, 
2009). A língua, materialidade específica do discurso, possui condições favoráveis para a 
produção de múltiplos sentidos, portanto há, no dizer, uma íntima relação entre linguagem, 
discurso e ideologia: “os indivíduos são ‘interpelados’ em sujeitos-falantes (em sujeitos de 
seu discurso) pelas formações discursivas que representam ‘na linguagem’ as formações 
ideológicas que lhes são correspondentes” (PÊCHEUX, 2009, p. 147). 

No discurso, o movimento dos sentidos se dá a partir de seus efeitos históricos sobre 
objetos simbólicos, ou seja, a linguagem não é transparente — a linguagem e os sentidos 
materializam-se historicamente (ORLANDI, 2005). Além de atestar essa opacidade, o 
discurso, contato entre língua e ideologia, reforça o caráter de incompletude da linguagem. 
Nesse viés, o pesquisador deve mobilizar recortes discursivos, deve compreender as relações 
significativas entre elementos significantes (cadeias significantes). Na língua (estrutura e 
acontecimento), forma e conteúdo são inseparáveis de tal modo que “a forma material é vista 
como o acontecimento do significante (língua) em um sujeito afetado pela história” 
(ORLANDI, 2005, p. 19). O significante (materialidade simbólica) está intimamente ligado à 
necessidade histórica do sentido e significa relacionando-se com outro(s) significante(s). 

É pelo devir dos sentidos que a linguagem converte-se na possibilidade do múltiplo, do 
diferente, do incompleto. Desse modo, leitura e escrita constituem-se não somente como 
decodificação, mas como gestos de interpretação e compreensão — não há uma forma 
exclusiva de se ler/escrever, assim como não há o sentido único. Como leitura e escrita, em 
seu caráter plural, são modos de produção de sentidos, as possíveis interpretações de uma 
materialidade significante (verbal, visual etc.) não são fixas — estão sempre “em relação a”. 

 
Gestos de leitura e escrita 

 
Esta pesquisa se deu no âmbito do PIBID, em um projeto que teve como principal 

objetivo o incentivo à produção e utilização de múltiplas linguagens e materialidades (contos 

                                                           
1 Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Paraná; Curitiba, PR. 
Apoio CAPES. E-mail: ferreirajcd@gmail.com 
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e vídeos de ficção científica, histórias em quadrinhos, jogos teatrais etc.) nas aulas de ciências 
e de biologia. Os sujeitos são quinze graduandos (doravante referidos como S1, S2...) do 
curso de licenciatura em ciências biológicas, bolsistas PIBID entre 2012 e 2013. No início da 
investigação apliquei um questionário misto voltado aos hábitos e interesses dos bolsistas. 
Neste trabalho me atento a duas questões, a saber: 

 
1. Qual é a sua concepção de leitura? Como você se identifica com essa prática? 
2. Você gosta de escrever (diário, resenhas, contos, poemas etc.)? Com que frequência? 

 
Nas respostas para a questão um a leitura se constitui, predominantemente, como uma 

prática fundamental em diversos aspectos, conforme ilustram as seguintes transcrições2: 
 

Para mim a leitura é muito importante, não só para um maior conhecimento 
da língua portuguesa, mas também para estimular a imaginação [...] (S8). 
 
Ler é interpretar textos. Gosto bastante de ler livros de literatura, mas desde 
que ingressei na universidade realizei menos este tipo de leitura, passando a 
investir mais em leituras necessárias para as disciplinas (S9). 
 
[...] deve ser um hábito, pois se nos acostumamos a ler, passamos a gostar e 
a sempre querer buscar mais conhecimento. Eu gosto muito de ler, procuro 
ler sempre que tenho oportunidade, porém não leio com tanta frequência 
como gostaria (S14). 

 
Os dizeres dos sujeitos reforçam o caráter “utilitarista” da leitura. A busca pelo 

conhecimento científico através de leituras técnicas e objetivas na universidade determinam, 
na maioria dos casos, como se constitui a leitura nesse âmbito formativo. Embora haja uma 
disciplinarização dessa prática durante toda a educação escolar, na graduação os licenciandos 
relacionam-se com leituras diversas e, mesmo não as realizando com frequência, reconhecem 
a sua importância para uma formação científico-cultural mais ampla. 

Na questão dois, as respostas também chancelam o discurso do “utilitarismo 
acadêmico”. A escrita, “atividade que pode criar condições para a ressignificação dos 
sujeitos” (ALMEIDA; OLIVEIRA; SOUZA, 2007, p. 36), está restrita aos textos 
disciplinares. As seguintes respostas reforçam esse discurso: 

 
Não sou muito de escrever, talvez por falta de tempo (S6). 
 
Gosto de escrever, porém a falta de tempo prejudica esta prática. Acabo 
escrevendo mais textos técnicos por causa do curso, mas gosto de contos, 
poemas (S10). 

                                                           
2 Grifos meus com formatação em itálico. 
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Não tenho o hábito de escrever. Só o faço quando me é solicitado, para 
algum trabalho ou algo do tipo (S14). 

 
As respostas para as duas questões convergem para a caracterização da leitura e da 

escrita como práticas disciplinarizadas na universidade. Assim, ler e escrever são ações 
predominantemente consideradas em função de seu valor instrumental. Como a pesquisa se 
deu no âmbito da formação de professores, emerge daí uma reflexão acerca das influências 
desse aspecto da relação leitura-escrita-universidade na atuação docente desses sujeitos. 

 
Leitura e escrita no ensino de ciências: algumas considerações 

 
A leitura, tanto quanto a escrita, faz parte do processo de instauração do(s) 
sentido(s); [...] o sujeito-leitor tem suas especificidades e sua história e tanto 
o sujeito quanto os sentidos são determinados histórica e ideologicamente, 
do que decorre o fato de que há múltiplos e variados modos de leitura 
(ALMEIDA; NARDI; BOZELLI, 2009, p. 98). 

 
Toda forma de leitura deve ser estimulada, deve permitir a construção de sentidos pelos 

leitores. A leitura científica assume grande importância para o sujeito da contemporaneidade, 
considerada a necessidade de uma compreensão efetiva do crescente universo científico-
tecnológico no qual estamos imersos. Vale ressaltar que o discurso científico materializa-se 
em diferentes textos e leituras, embora na escola venham, predominantemente, sendo 
utilizados textos curtos e áridos, com pouca ou nenhuma referência a elementos próximos aos 
alunos. Nesse padrão de aula a leitura de fruição quase inexiste devido, principalmente, à falta 
de contextualização dos conceitos — a produção de sentidos tende a zero e os estudantes 
passam a ver o conteúdo científico escolar como um apanhado de regras, equações e 
esquemas abstratos desconexos do mundo tangível. 

Proponho uma reflexão sobre as práticas de leitura e escrita preconizadas nos cursos de 
licenciatura3. Embora os licenciandos se relacionem com diversos discursos e materialidades 
significantes, prevalece, na maioria dos casos, a leitura/escrita voltada a um referente 
discursivo exclusivo (curricular). A afirmação desse pragmatismo se contrapõe a outros 
discursos: se, por um lado, leitura e escrita estão marcadas pela objetividade e 
disciplinarização acadêmica, por outro, os alunos apontam insuficiências no modo técnico e 
restritivo pelo qual leem e escrevem no período da graduação. Na licenciatura tem se 
intensificado uma normatização e homogeneização dessas práticas em detrimento de uma 
maior exploração de seu caráter plural. 

Para Orlandi (2011, p. 210), “a leitura é um ato cultural em seu sentido amplo, que não 
se esgota na educação formal”. Como decorrência, múltiplas formas de leitura e escrita 
(gestos de interpretação e compreensão) podem se relacionar e expandir os processos de 

                                                           
3 Refiro-me, especialmente, à formação de professores de ciências naturais (biologia, física, química etc.). 
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significação e produção/deslocamento de sentidos para diferentes materialidades e 
funcionamentos discursivos. 

Em sintonia com Silva (1998) e Zanetic (2005), afirmo que todo professor, 
independente da disciplina que ensina, é professor de leitura e deve incentivar seu aluno a ler 
e escrever, a interpretar, problematizar e compreender materialidades diversas, a colocar-se 
como sujeito de sua leitura/escrita e mobilizar suas condições de produção. “O(s) sentido(s) 
de um texto passa(m) pela sua relação com outros textos” (ORLANDI, 2011, p. 195), portanto 
interessam ao professor de leitura a intertextualidade e a interdiscursividade. Com efeito, o 
contato com a diversidade, inerente à leitura/escrita, além de ser imprescindível na formação 
científico-cultural do professor, poderá suscitar-lhe novas possibilidades de atuação docente. 
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PROGRAMA ALFA E BETO DE ALFABETIZAÇÃO: UMA ANÁLISE DAS 
PRÁTICAS DE LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS 

July Rianna de Melo1 
Alexsandro da Silva2  

 
Introdução 

 
Durante décadas, especialmente até os anos 70 do século XX, o ensino de leitura e 

escrita era tido, exclusivamente, como uma questão de método (MORTATTI, 2000). No 
Brasil, assim como em outros países, travou-se uma acirrada disputa entre métodos de 
alfabetização, que se expressou, principalmente, no embate entre os “métodos sintéticos”, que 
procediam das “partes” para o “todo”, e os “métodos analíticos”, que adotavam o caminho 
inverso: do “todo” para as “partes”. 

A partir da década de 1980, os métodos tradicionais de ensino de leitura e escrita e as 
cartilhas a eles correspondentes começaram a ser criticados, em decorrência, principalmente, 
de radicais mudanças conceituais no campo da alfabetização, provocadas sobretudo pela 
teoria da psicogênese da escrita (FERREIRO; TEBEROSKY, 1985). Nesse contexto, a 
discussão sobre o “como se ensina” deslocou-se para o “como se aprende” (MORTATTI, 
2000).  

Segundo a teoria da psicogênese da escrita, para aprender a ler e a escrever, é necessário 
que a criança descubra o que a escrita “representa” (nota) e como ela constrói essas 
representações (notações). Trata-se, portanto, de uma construção conceitual – compreensão de 
um sistema de notação dos segmentos sonoros das palavras – e não de uma aprendizagem 
meramente perceptivo-motora – aquisição de um código de transcrição da fala (FERREIRO, 
1995). 

Desde, sobretudo, a década de 1990, os discursos sobre alfabetização incorporaram 
também o conceito de “letramento”, entendido como o desenvolvimento de comportamentos e 
habilidades de uso competente da leitura e escrita em práticas sociais diversas (SOARES, 
1998). Apoiando-se nesse conceito, Soares (1998) propõe que o ideal seria alfabetizar 
letrando, isto é, ensinar a ler e a escrever no contexto das práticas sociais de leitura e escrita. 

No limiar do século XXI surgiram, no Brasil, propostas de retorno aos métodos 
tradicionais de alfabetização, especialmente do método fônico, com a promessa de resolver o 
problema do baixo desempenho dos alunos em leitura e escrita, cuja responsabilidade é 
atribuída, pelos defensores de tal método, à suposta difusão do “construtivismo” nas escolas. 
Como observa Frade (2007), o método fônico é um método de base sintética que toma como 
ponto de partida o fonema, que, combinado a outros fonemas, pode formar sílabas e palavras.  

                                                           
1 Graduanda em Pedagogia; UFPE; Caruaru, PE. E-mail: julynha_melo@hotmail.com.  
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Por partirem do pressuposto de que os alunos só deverão ter acesso a textos “de 
verdade” quando estiverem alfabetizados, os defensores do método fônico apostam na 
apresentação de textos artificialmente produzidos para ensinar a ler, com léxico controlado e 
frases justapostas. Tal método desconsidera, portanto, as evidências a favor de uma 
alfabetização em uma perspectiva de letramento, na qual os aprendizes são ajudados a se 
apropriar, simultaneamente, da linguagem escrita e de sua notação.  

Em diversos municípios do país, entre eles o de Caruaru – PE, foi implantado pelas 
secretarias de educação o Programa Alfa e Beto, do Instituto Alfa e Beto, que é um programa 
de caráter não governamental que se destina a alfabetizar crianças por meio do método fônico. 
Na cidade de Caruaru, esse programa foi adotado nos anos de 2011 e 2012, na educação 
infantil e nos quatro primeiros anos do ensino fundamental. 

Nesse contexto, surgiram questões que consideramos relevante investigar mais 
detidamente. Neste artigo, buscamos analisar, especificamente, o tratamento dado às práticas 
de leitura e produção de textos propostas pelo Programa Alfa e Beto de Alfabetização, por 
meio da análise do livro didático “Aprender a ler”. Para tanto, utilizamos como procedimento 
metodológico a análise documental e tratamos os dados por meio da análise temática de 
conteúdo (BARDIN, 1979). 

 
Práticas de leitura e produção de textos no Programa Alfa e Beto 

 
Em um primeiro momento, identificamos e categorizamos os gêneros textuais propostos 

para a leitura no livro didático (LD). Constatamos que eram priorizados textos cartilhados 
(35,15%), trava-línguas (35,15%) e poemas (10,8%), que, juntos, constituíam mais de 80% 
dos textos propostos para a leitura. Os outros gêneros apresentados tinham uma ou, no 
máximo, duas ocorrências, o que revelava o quanto era restrita a seleção textual do LD, 
sobretudo, se comparada à da maioria dos atuais livros de alfabetização. Além disso, na maior 
parte das vezes, tais textos eram usados apenas com o objetivo de treinar determinadas 
correspondências grafema/fonema. 

Chamamos atenção, ainda, para o fato de que a maioria desses textos não apresentava 
qualquer indicação de autoria, uma vez que tinham sido produzidos pelos próprios autores do 
LD. Dos textos destinados à leitura, apenas 24,3% apresentavam autoria, enquanto 40,5% não 
continham essa indicação e 35,2 % não se aplicavam a esse critério (eram textos de domínio 
popular). 

Os textos também foram categorizados quanto ao tamanho e, para isso, distribuímo-los 
em três categorias: curto (até 100 palavras), médio (de 100 a 200 palavras) e longo (a partir de 
200 palavras). Constatamos que muitos dos textos que compunham o LD haviam sido 
editados e fragmentados. Por isso, dos 74 textos que estavam distribuídos no livro, havia uma 
maior incidência de textos curtos, totalizando 75,7 %.  

Nessa análise, também identificamos e caracterizamos as atividades voltadas à leitura. 
Evidenciamos que as propostas de leitura dos textos de abertura das lições ocorriam de forma 
mecânica (a professora era orientada a ler e os alunos a repetirem), “supondo que só se 
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aprende através da reprodução correta, e que é melhor não tentar escrever, nem ler se não está 
em condição de evitar o erro” (FERREIRO, 2011, p. 31). Observamos, ainda, que as leituras 
autônomas e silenciosas eram escassas, pois eram privilegiadas “situações de leitura oral 
repetida, que, além de não cumprirem nenhuma função do ponto de vista da compreensão do 
texto nem do ponto de vista comunicativo, distanciam as crianças da leitura” (LERNER, 
2002, p. 40). 

Analisamos, ainda, as atividades de “compreensão” de textos inseridas no LD e as 
classificamos conforme Solé (1998). Observamos, assim, que essas atividades eram 
esporádicas, totalizando apenas 15 perguntas, e referiam-se, sobretudo, à transcrição de 
informações do texto a partir da cópia (46,7%), cuja “formulação da pergunta já oferecia uma 
‘pista’ infalível para o leitor localizar a resposta” (SOLÉ, 1998, p. 156). As demais perguntas 
eram de elaboração pessoal (26,6%) e de pensar e buscar (26,65%). 

Considerando os objetivos desse estudo, examinamos também os gêneros propostos 
para produção textual no LD e verificamos que eles constituíam um total de pouco mais de 15 
gêneros diferentes. Além disso, percebemos que as atividades de produção de textos 
centravam-se nos gêneros cartaz, instrução, cartão postal e texto expositivo e, muitas vezes, 
seus enunciados eram confusos e com orientações contraditórias. 

Ao analisar as atividades de produção textual propostas pelo LD, observamos que, em 
sua maioria, elas não apresentavam sistematização, contexto de circulação e caracterização 
das estruturas formais e funcionais específicas do gênero, o que se evidenciava pelo excessivo 
número de textos artificiais a serem produzidos. 

As produções autônomas e aquelas nas quais o(a) professor(a) funcionava como escriba 
se equiparavam quanto ao quantitativo. Entretanto, de acordo com as indicações do Programa 
presentes no site do Instituto Alfa e Beto, a maior parte da escrita deveria ser feita pelo 
professor(a). É importante realçar que as situações em que o/a professor/a funciona como 
escriba são muito relevantes no processo de alfabetização. Contudo, a orientação do Programa 
para que a maior parte das atividades de escrita fosse realizada pelo (a) professor (a) tinha 
como pressuposto a ideia de que a escrita espontânea deveria ser evitada ou controlada. 

 
Considerações finais 

 
Os resultados deste estudo evidenciaram que os gêneros textuais propostos para a leitura 

eram limitados e que as perguntas de “compreensão” textual exigiam do aluno, sobretudo, a 
transcrição literal de partes do texto. Além disso, as atividades de produção textual eram 
limitadas e centravam-se em um reduzido repertório de gêneros. 

O LD do Programa apostava, portanto, na utilização de textos artificiais, negligenciando 
as situações reais de uso da língua e reduzia a alfabetização à aquisição de um código, com 
ênfase na cópia passiva, na memorização e no combate excessivo ao erro.  
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O JORNAL COMO ARTEFATO ARTICULADOR DAS PRÁTICAS 
EDUCATIVAS 

Jussara Nascimento1 
Elizabeth Menezes2 

 
Esse artigo objetiva apresentar a proposta de trabalho desenvolvida com o 5º ano do 

Colégio Brigadeiro Newton Braga, instituição pública de cunho militar localizada no Rio de 
Janeiro. 

Tal proposta surgiu da necessidade de apresentar os conteúdos alinhados aos diversos 
assuntos que perpassam o dia a dia dos estudantes, desenvolvendo-os de forma integrada às 
demais disciplinas. O jornal, por ser um veículo de informações diversas sobre a cidade, o 
país e o mundo, estimula os alunos a questionar, debater e analisar de forma crítica os 
acontecimentos ao redor, trabalhando de forma rizomática as diferentes disciplinas 
desenvolvidas no currículo.  

 
O rizoma se refere a um mapa que deve ser produzido, construído, sempre 
desmontável, conectável, reversível, modificável, com múltiplas entradas e 
saídas, com suas linhas de fuga. São os decalques que é preciso referir aos 
mapas e não ao inverso (DELEUZE, GUATTARI, 1997, p.32). 

 
Visando a apresentar esses conteúdos de uma forma significativa, os professores 

envolvidos com esses alunos buscaram práticas norteadas pela observação cuidadosa e crítica 
do ambiente de aprendizagem. A partir do uso dos vários gêneros textuais, para os quais o 
jornal é suporte, provocamos discussões sobre o passado, o presente e o futuro da cidade, em 
conexão com o país e o mundo; articulando de forma rizomática os conteúdos programáticos 
e as diversas disciplinas do currículo. 

 
O cotidiano escolar 

 
Para Oliveira (1999), a crescente preocupação das ciências sociais com os estudos do 

cotidiano exige o desenvolvimento de reflexões que nos permitam avançar no entendimento 
dos processos que foram ignorados pelas grandes narrativas do cotidiano (p.49). 

A ciência moderna seleciona, organiza, classifica e transforma dados em algo 
reprodutível, simplificando assim os objetos de estudo. O cotidiano, percebido apenas em 
seus aspectos quantitativos, deixa de lado as especificidades das práticas de cada atividade em 
suas singularidades, priorizando apenas a ótica do fazer. Entretanto, nunca há repetições no 
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desenvolvimento dessas ações, pois cada praticante se apropria delas, a cada dia, de forma 
diferente. 

Segundo Santos (2006), precisamos “desaprender” nossos saberes, buscando novas 
formas de entendimento sobre os processos de criação das ações, desenvolvendo um novo 
paradigma: o “de um conhecimento prudente para uma vida decente” (p.74). A compreensão 
do cotidiano, envolve considerar os processos de formação de nossas subjetividades em seus 
múltiplos espaços e tempos, promovendo uma horizontalização das relações entre os diversos 
saberes, a fim de reconhecermos incompletudes e potencialidades em todos eles. 

 
Mobilização e sensibilização 

 
Apresentamos os jornais de maior circulação na cidade, para que os alunos os 

manuseassem e identificassem os diversos cadernos, apropriando-se de cada um deles. As 
atividades propostas eram realizadas em grupos que, além de escolher a reportagem, liam, 
discutiam, produziam um resumo e o apresentavam para a turma. Algumas vezes essas 
apresentações se ampliavam para além do texto escrito e as conclusões do grupo levavam a 
discussões mais críticas, com cada estudante expressando sua opinião, trazendo múltiplas 
contribuições. Os locais onde as discussões aconteciam também eram variados: a sala de aula, 
a biblioteca, os jardins, a quadra; criando um ambiente prazeroso onde os estudantes 
conversavam sobre a vida cotidiana em contextos diferentes e discutiam assuntos ouvidos fora 
do ambiente escolar, enriquecendo o debate. 

Como consequência, os alunos foram encorajados a expressar posicionamentos, refletir, 
avaliar e procurar alternativas e soluções. A partir da reportagem sobre a aplicação de multa a 
quem jogasse lixo nas ruas do centro da cidade, os estudantes trocaram informações e críticas 
sobre o que eles observavam em relação ao lixo urbano, principalmente depois de ouvirem a 
apresentação de uma colega a respeito da reportagem “Faça o que eu digo, mas não faça o que 
eu faço”, que expunha a questão dos políticos que prometem acabar com a sujeira, mas que 
em tempos de eleição espalham panfletos pelas ruas. 

Outras discussões, baseadas no cenário das manifestações civis que eclodiram por todo 
o país, revelaram alunos atentos, circulando informações e opiniões, exercendo uma cidadania 
crítica sobre os acontecimentos daquele momento específico.  

 
Além do jornal 

 
O jornal descortina possibilidades de percepção dos diversos contextos de uma 

sociedade em movimento e transformação. Pelo seu conteúdo, função e diversidade de 
gêneros, esse material permite o desenvolvimento da capacidade de usar várias linguagens 
para discutir e criticar fatos e ideias, fundamentar e expor opiniões, desenvolver e expandir a 
consciência cidadã. Do ponto de vista da relação com os textos, o jornal possibilita o trânsito 
dos alunos por diferentes estruturas, no papel de leitores ou escritores. 
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Quando as manifestações populares movimentaram o país, estabeleceu-se o interesse 
por trocar ideias a respeito daquele momento de efervescência política. Os jornais serviram 
como elemento de fomento a pesquisas, discussões e debates e os alunos foram estimulados a 
escrever textos de opinião, posicionando-se em relação aos protestos que mobilizaram a 
sociedade. Esses textos, posteriormente, foram publicados em painéis que continham também 
manchetes, charges, entrevistas e pesquisas retiradas dos jornais que cobriram esses eventos. 

Decisões administrativas culminaram com a dispensa de alguns inspetores e as turmas 
se mobilizaram em uma manifestação a favor da permanência desses funcionários na 
instituição. Em grupos, iniciaram a produção de um jornal-mural, planejando e realizando 
entrevistas, fazendo pesquisas, coletando dados para a execução de gráficos, escrevendo o 
editorial que traduzia a opinião coletiva, criando charges para ilustrar, sob uma ótica crítica, 
aquele momento vivenciado por todos os segmentos do colégio. 

A partir da leitura do livro “Severino faz chover”, de Ruth Rocha, as turmas 
demonstraram interesse por conhecer mais profundamente o problema da seca nordestina. 
Nesse momento o jornal foi explorado sob uma nova perspectiva: como fonte de pesquisa e 
consulta dos fatos impressos no passado, mas revisitados numa perspectiva histórica. Por 
meio da leitura de arquivos de jornais foi possível traçar um retrato da seca, conhecer as 
características da região e da população, entender o fenômeno climático, as variantes 
geográficas e discutir as implicações sociais desta questão regional.  

Ao entrarem em contato com o livro “Seca”, de André Neves, os alunos perceberam que 
o jornal pode ter múltiplos usos. Nessa nova vertente as turmas foram convidadas a usar o 
jornal como um material a serviço da Arte, fazendo ilustrações para o livro de Ruth Rocha e 
comparando as formas de impressão e expressão das xilogravuras em relação aos jornais 
antigos e contemporâneos. 

A flexibilidade do trabalho com jornais permitiu o aproveitamento de notícias e 
reportagens, direcionando atividades a diversos contextos e trabalhando conteúdos de 
fundamental importância. Pretendíamos, assim, que cada disciplina pudesse puxar os fios que 
iriam adequar-se às informações obtidas, respeitando seu objeto de estudo, enfocando o 
aprendizado coerente e estabelecendo policompreensões infinitas. 

Vivemos em uma sociedade desarticulada e muitas vezes desconectada de suas reais 
funções e, nesse caso, o investimento num trabalho transversal contribui para instigar toda a 
comunidade escolar e envolvê-la com as atividades propostas, sugerindo novas atitudes e 
relações.  

 
Considerações finais 

 
Nossas redes de conhecimentos tecem um conjunto de ações e reflexões que são aos 

poucos adquiridas nos diferentes contextos dos quais participamos e que nos ajudam a 
desenvolver saberes que resignificam nossa prática. 

Nem sempre é possível realizar um trabalho transversal em todos os momentos, já que 
existem algumas dificuldades, em geral de tempo, que impedem a organização de atividades 
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conjuntas; mas destacamos a necessidade de encontros entre docentes, em busca de 
alternativas pedagógicas que façam, de fato, a conexão entre a escola e o mundo. 

No texto “O romance das aulas”, publicado na Revista Movimento, a professora Nilda 
Alves nos fala que: 

 
Para compreender os processos de tessitura do conhecimento nos cotidianos 
das escolas, bem como aqueles da formação do professor/professora, é 
preciso contá-los. Isto significa que é necessário ouvir o que seus sujeitos 
têm a dizer sobre as tantas e tão diferentes histórias vividas das artes de 
fazer (ALVES, 2000, p.08). 

 
A possibilidade de apresentar diferentes “fazeres” na prática pedagógica; onde cada um, 

utilizando-se de suas reflexões, vai construindo de maneira própria suas redes de significação, 
pode transformar cada aula em um belo romance e em um encontro de amizades e 
aprendizagens entre alunos e professores. 
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SIMPLES, MAS COMPLICADO: CARACTERÍSTICAS DE LEITURA DE 
PROFESSORES DAS SÉRIES INICIAIS SOBRE NARRATIVAS DE FICÇÃO 

POR IMAGENS 

Juvenal Zanchetta Jr.1 
 

Apresentação 
 
Este artigo reporta conclusões obtidas após levantamento de impressões de leitura sobre 

narrativas por imagens, realizadas por professores ligados às séries iniciais do Ensino 
Fundamental. A sequência de atividades foi desenvolvida no polo de Assis (SP) do Pacto 
Nacional de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), com professores ligados a cerca de 70 
municípios de pequeno, médio e grande porte. A pesquisa de campo foi realizada durante 
encontros presenciais entre formadores e professores. Ao todo, foram realizadas três 
atividades de leitura: 

 
1)  Num primeiro encontro, foi feita a leitura do texto por imagens ‘O Pato’, constante do 

livro O Gato Viriato, de Roger Mello (Ediouro, 1993), reproduzida em telão. 
  

2) Num segundo encontro, revista a mesma narrativa, em telão, os leitores responderam 
questionário, por escrito, sobre a mesma narrativa. 

 
3) Nesse mesmo encontro, os orientadores conheceram a narrativa Os pássaros, de Germano 

Zullo e Albertine (Editora 34, 2013), exibida em telão. Depois disso, responderam a 
questionário, por escrito.  

 
As impressões de leitura sobre ‘O Pato’2  

  
Foi possível observar ao menos três maneiras comuns de recontar a história: a) 

impressões em que prevalece a síntese e a compreensão plena das personagens e do conjunto 
de eventos, a que chamaremos de leitura autônoma; b) impressões com predominância 
narrativa, com descrição plástica de ações mais destacadas e a justaposição dessas ações para 
formar o conjunto da história, que chamaremos de leitura narrativa; 3) impressões 
fragmentadas, em que dois ou três momentos marcantes, por vezes com descrição equivocada, 
são suficientes para o leitor compor o percurso da obra, o que chamaremos aqui de leitura por 
quadros.  

                                                           
1 Professor do Departamento de Educação da UNESP-Assis. E-mail: zancheta@assis.unesp.br 
2 Questões: 1) Reconte a história do livro de maneira sintética; 2) Quais as características do Gato Viriato; 3) Em 
quanto tempo a narrativa se desenvolve? Justifique sua resposta. Participaram 67 professores. 
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A maior parte dos orientadores (36 respondentes ou pouco mais de 50% do grupo) 
promove a leitura autônoma, reproduzindo a narrativa a partir de seus momentos marcantes e 
acrescentando características das personagens e juízos mais abrangentes, atrelados ao 
conjunto dos eventos. 

Um grupo menor de orientadores (24 ou 35% dos respondentes) resume momentos 
determinados da narrativa, descrevendo ações e colocando-as numa sequência. 
Diferentemente do grupo anterior, em que prevalece a síntese, a análise de personagens e a 
apresentação de aspectos relevantes para o conjunto da história, os leitores deste grupo 
constroem quadros relativos às ações mais pronunciadas, com alguma síntese e detalhes 
localizados. 

Finalmente, grupo ainda menor (7 ou 10% do grupo) reconta a historieta também a 
partir da justaposição de ações específicas, mas com equívocos ou com compreensão apenas 
parcial da narrativa linear, algo preocupante, pois se tratava de um texto já lido e comentado 
com os orientadores em momento anterior.  

Quanto às características3 do gato Viriato, ele é visto como persistente, cuidadoso, 
companheiro, solidário e amoroso para a grande maioria dos leitores (44 respostas); alguns 
acrescentam àquelas características o aspecto brincalhão e decidido do bichano (4), a sua 
capacidade de ‘adaptação’ (2) e o seu ‘respeito com as diferenças’ (2). As demais respostas se 
aproximam daquelas já levantadas, embora algumas salientem outras possíveis características 
do gato: sua autonomia (2), carência (1), virilidade e ousadia (1). De maneira geral, destacam-
se características edificantes e positivas. Traços como autonomia, independência, teimosia e 
orgulho, todas aplicáveis ao gato, mas distantes do bom-mocismo, não são mencionadas. 

A singularidade de referências temporais presente na narrativa, em que o tempo ora se 
mostra distendido e ora comprimido, provoca estranhamento, algo que se vê no alto índice de 
respostas em branco e mesmo nas poucas respostas oferecidas. Apenas a metade dos 
respondentes arriscou impressões sobre o tema. Aqueles que o fizeram sugeriram aspectos os 
mais diversos: a trama se desenvolveu por ‘meses ou anos’, para 15 respondentes; em ‘alguns 
dias’ (10 respostas); no tempo necessário para o pato nascer e voar (8); no espaço entre um 
dia e uma noite (1). Uma característica comum às respostas diz respeito à adequação do 
tempo da narrativa ao tempo da vida real. O convívio carinhoso entre o gato e o pato, bem 
como o exercício de aprendizado do pato para voar, segundo os leitores, teriam percursos 
demorados, implicando ‘meses ou anos’ ou ‘muito tempo’. Aqueles que recuperam apenas os 
desenhos (a narrativa dispõe-se em seis páginas) optaram por uma trajetória bastante breve 
(‘alguns dias’). 

As respostas foram comentadas com detalhe com os professores, quando propusemos 
um conjunto introdutório de ferramentas de análise, descrito a seguir: a) observação dos três 
momentos da narrativa (situação de equilíbrio inicial, situações de desequilíbrio e situação 
final de reequilíbrio) (LARIVAILLE, 1974; EISNER, 2008); b) observação de 
características que possam definir as personagens; c) oposições ou contrastes; d) elementos 
                                                           
3 Os respondentes poderiam conferir quantas características considerassem pertinentes para a personagem.  
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indicadores de movimento e de tempo; e) elementos indicadores do espaço; f) outros 
elementos gráficos. Tais ferramentas poderiam ser empregadas para a análise da narrativa 
proposta em seguida para a leitura do grupo. 

 
As impressões de leitura sobre ‘Os Pássaros’4 

 
A primeira questão solicitava a recontagem da história, tomando-se apenas os elementos 

mais importantes da narrativa. As impressões analíticas e que procuraram oferecer maior 
sentido de conjunto ao texto (leitura autônoma) aumentaram em cerca de 20% (de 50% para 
70% do conjunto amostral, num total de 78 participantes).  

O número de impressões baseadas no encadeamento de ações (leitura narrativa) 
diminuiu de 35% para 15% (16 respondentes, no total), em relação à narrativa ‘O Pato’. Neste 
grupo, prevalecem os textos mais descritivos e com menos juízos opinativos.  

Outros 15% dos participantes (17 respostas) revelam equívocos ou não souberam 
recontar e sintetizar a historieta. Estão neste grupo os professores que fazem comentários 
distanciados do texto e mais próximos de suas próprias convicções. 

A questão seguinte admitia múltiplas respostas e dizia respeito às características da 
personagem central da narrativa, um motorista de caminhão, responsável por soltar os 
pássaros na natureza. Assim como em relação ao Gato Viriato, as respostas dos leitores 
valorizam traços positivos. Para a grande maioria (116 respostas), o motorista é tranquilo, 
atencioso, afetuoso, prestativo, paciente, solidário, companheiro, respeitador, corajoso ou 
persistente. Um pequeno grupo (15 respostas) vê traços de solidão na personagem, talvez 
porque o motorista é o único ser humano presente na história e aparece num cenário desértico. 
Poucas respostas (grupo inferior a 10) tendem a observar outros ângulos, como o idealismo ou 
o lado aventureiro do motorista. Nenhuma resposta explora a história da própria personagem.  

Aspectos edificantes também são destacados quando se questiona sobre os temas 
predominantes (admitiam-se múltiplas respostas). Um dos assuntos evidentes da trama, a 
liberdade, é o mais lembrado pelos leitores (53 respostas). Em seguida, aparecem valores 
morais, como amizade, generosidade, companheirismo, solidariedade, gratidão, fidelidade e 
persistência (49). Conjunto discreto (8) ressalta valores também morais incentivados pela 
escola contemporânea, como o respeito aos animais, a inclusão, a igualdade, as diferenças, a 
preservação da natureza. Questão destacada na própria introdução do livro (a importância dos 
detalhes) é lembrada por apenas oito respondentes. Sugestões que incorporam elementos de 
conflito (como o arrependimento e a solidão) ou contrastes mais pronunciados (como a 
oposição entre prisão e liberdade) aparecem raramente (4). 

                                                           
4 Questões: 1) Reconte a história, observando apenas os elementos mais importantes; 2) Proponha uma síntese 
para a história; 3) Quais as características centrais das principais personagens da história?; 4) Quais são os temas 
centrais da narrativa? 5) Qual é o papel da cor na narrativa? Esta atividade foi realizada por grupo de 111 
cursistas. 
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A última questão feita aos leitores, relativa ao papel das cores na narrativa, obteve 
respostas mais fragmentadas. A maior parte das respostas dos leitores destaca apenas 
elementos isolados, como as cores dos pássaros, principalmente do pequeno pássaro preto 
(como sinal de diferença). Apenas oito respostas destacam a oposição entre o azul (símbolo 
de liberdade) e o laranja (como sinônimo de prisão, solidão, tristeza ou ausência de vida).   

 
Considerações finais 

 
As impressões dos professores revelam a necessidade de formação específica para a 

leitura dos textos literários por imagem. Número considerável de professores apenas alinhava 
episódios para a reconstrução da trama. Ao menos 10% do grupo amostral apresentam leituras 
parciais ou equivocadas, em percentual que subiu para 15% na avaliação sobre a segunda 
narrativa, mesmo depois de esforços diretamente voltados a descortinar aspectos estruturais 
desse gênero textual. Personagens são percebidos de maneira edulcorada. Percebe-se 
exercício sistemático de assepsia de características que fujam de uma visão idealizada, 
romântica e sem conflitos. Dificilmente são percebidas estratégias para situar os personagens 
dentro de um contexto mais amplo e complexo. Outros elementos gráficos não são percebidos 
ou o são de maneira pouco consistente. 
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CANTINHO DE LEITURA: A CONSTITUIÇÃO DE UMA COMUNIDADE DE 
LEITORES NO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Kaluana Nunes Bertoluci Bryan1 
 
Ao partir da relação inquestionável entre a cultura escrita e a escola nas sociedades 

urbanas (CHARTIER, 2004, HÉBRARD, 2007, HILSDORF, 2012), buscamos compreender 
durante nossa pesquisa de Mestrado quais os significados de leitura estão sendo construídos e 
quais leitores essa instituição tem buscado formar (DIONÍSIO, 2000). Para tanto, adentramos 
numa sala de aula de uma turma de 5º ano do ensino fundamental em uma escola municipal 
do interior de São Paulo, durante aproximadamente um mês. A turma era composta por 24 
alunos e conduzidos pela professora Verônica2, pedagoga, docente há mais de 20 anos, que 
lecionava na escola há 05 anos (2009-2013).  

Durante as aulas foram realizadas gravações em áudio e anotações em diário de campo. 
Além disso, realizamos uma entrevista com a professora, composta por questões semi-
estruturadas. Nossa análise, embasada em pressupostos da Etnografia, foi guiada pelo ciclo de 
pesquisa etnográfica (SPRADLEY, 1980) e através de elaboração e análise de mapas de 
eventos de letramento (CASTANHEIRA, 2010, MACEDO, 2005), e entrevista realizada com 
a professora. A partir desses dados, fomos percebendo que o funcionamento da escola e da 
sala de aula não são definidos a priori, mas são construídos “por meio das ações dos 
indivíduos, à medida que esses acionam seus conhecimentos sobre como as coisas deveriam 
ser feitas nesse espaço”(CASTANHEIRA, 2010, p. 27). Além disso, como partimos do 
pressuposto de que as ações dos indivíduos se orientam por conhecimentos que possuem 
acerca das formas de participação e interpretação da vida dentro de um grupo, e que nem 
sempre são conscientes, buscamos observar de que forma era constituída aquela comunidade 
de leitores (CASTANHEIRA, 2010). 

De acordo com Dionísio (2000, p.96), uma comunidade de leitores é onde “a leitura é 
vista como um processo interpessoal pelo qual se chega ao sentido de um determinado texto 
dada as estratégias interpretativas aprendidas, não sendo também o sentido uma criação 
individual”. Ao escolher determinadas práticas no cotidiano escolar, Verônica partilha com os 
alunos formas de ler, sentidos a dar, escolhas a fazer, que vão constituindo uma comunidade 
de aprendizagem e de leitores. Tais práticas, por sua vez, são historicamente construídas e 
nem sempre são conscientemente realizadas.  

Portanto, buscamos nesta comunicação discutir brevemente de que forma o espaço 
“Cantinho de Leitura” presente na sala de aula observada foi se constituindo no trabalho 
pedagógico da professora Verônica e qual a sua relação com a constituição daquela 
comunidade de leitores. 

                                                           
1 Mestranda em Linguística; bolsista do CNPq; Universidade Federal de São Carlos; São Carlos, SP. E-mail: 
kaluanabb@gmail.com.br. 
2 Utilizamos esse pseudônimo para garantir a preservação da identidade da professora. 
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O Cantinho de Leitura: constituição e gerenciamento da comunidade de leitores 
 
O Cantinho de Leitura ficava nos fundos da sala do 5º ano. Tratava-se de um conjunto 

de quatro mesas e carteiras reunidas, sob as quais ficava disposta uma variedade de materiais 
para leitura.3 Logo no primeiro dia da pesquisa de campo, a docente nos apresentou o espaço. 
Diante de sua presença nos eventos de letramento do cotidiano da turma e do fato de ser um 
espaço de práticas de leitura presente apenas naquela sala da escola, passamos a observar de 
que forma o Cantinho constituía aquela comunidade de leitores.  

Durante a entrevista, Verônica falou sobre seus objetivos com relação à utilização do 
espaço. De acordo com ela, através do Cantinho, pretendia-se: (i) “estimular a leitura das 
crianças e de suas famílias”, já que os materiais do acervo podiam ser “levados para casa” 
através de empréstimos não sistematizados, (ii) contribuir para o desenvolvimento da 
capacidade de interpretação dos alunos, e (iii) proporcionar momentos de entretenimento para 
a turma, principalmente nos momentos em que as crianças terminavam as tarefas em sala de 
aula. Com o objetivo de disponibilizar4 (KALMAN, 2004) constantemente objetos de leitura 
(livros, revistas, etc) para uso dos alunos, Verônica mantinha como extensão do Cantinho um 
Varal com outros materiais fixado na parede da sala.  

Através da entrevista, percebemos uma representação5 (CHARTIER, 1990) da leitura 
enquanto algo a ser disseminado para além da instituição escolar: 

 
Professora Verônica: eu pretendo que ele [se referindo ao Cantinho] 
contamine (rindo) mais pessoas da família/é isso que/que/eu gostaria 
muito/que o irmãozinho visse/que quisesse ler/o pai também/a mãe 
também/então contaminar mesmo a/a família mesmo na questão da leitura 
que é importantíssimo/acho muito importante. 
(Transcrição de entrevista realizada em 06/11/13) 

 
Além disso, notamos que a formação de leitores para Verônica se embasava na leitura 

de diversos materiais e que as práticas de leitura nesse contexto se intercalavam em momentos 
de leitura em voz alta, em que os alunos liam materiais do acervo para a sala, momentos de 
leitura enquanto fonte de pesquisa e como entretenimento.  

                                                           
3 Na entrevista, Verônica explicou que o Varal fixado em uma das paredes da sala também fazia parte do 
Cantinho de Leitura. Diante de problemas relacionados ao espaço, a professora colocou o acervo das mesas em 
uma prateleira ao lado da lousa. Porém, retomou a organização nas mesas mantendo-as juntamente com a 
prateleira e o varal, concebendo todos como Cantinho da Leitura. 
4 De acordo com Kalman (2004) o termo disponibilidade refere-se a presença física dos materiais impressos, a 
infra-estrutura para sua distribuição enquanto que o acesso está relacionado as oportunidades de participação nos 
eventos de uso da linguagem escrita. 
5 Segundo Chartier (1990, p. 21), a representação, em um de seus sentidos, é “um instrumento de um 
conhecimento mediato que faz ver um objecto ausente através de sua substituição por uma ‘imagem’ capaz de o 
reconstituir em memória e de o figurar tal como ele é”. 
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Ao analisar os mapas de eventos de letramento, percebemos diferentes formas de uso do 
espaço: momentos orientados pela professora e outros de uso independente pelos alunos que 
podiam consultar e utilizar o acervo sempre que quisessem, desde que, segundo Verônica, 
“não prejudicassem o andamento das aulas”. Dentre as práticas orientadas, percebemos 
atividades de pesquisa de textos, sorteio de livros, organização de um momento em que as 
leituras deviam ser socializadas aos outros alunos, momentos de leitura como entretenimento 
e como forma de manter a sala disciplinada. Com relação às práticas dos alunos, notamos o 
uso do Cantinho como local de pesquisa e como um local de entretenimento, pois verificamos 
que alguns utilizavam o espaço em momentos em que aguardavam a professora e até mesmo 
quando não se envolviam diretamente na atividade da aula, recorrendo ao Cantinho durante as 
explicações. Verônica nos pareceu compartilhar da ideia de que apenas oferecer materiais aos 
alunos não era suficiente para que se formassem leitores na esfera escolar. Por isso, propunha 
intervenções para promover o acesso (KALMAN, 2004) às leituras, tais como: atividades de 
pesquisa e de socialização do que foi lido. Entretanto, ao nosso ver numa primeira análise, seu 
maior objetivo estava relacionado ao incentivo à leitura. Já os alunos, partilhavam do uso 
enquanto entretenimento, utilizando o espaço nos momentos em que não havia nada a se fazer 
e até transgredindo esse combinado, ou seja, lendo durante a aula. 

Para gerenciar essa comunidade de leitores, a professora Verônica parecia fazer uso de 
alguns comandos de letramento que, de acordo com Lopes (2000, p.118) “referem-se às 
posturas que os alunos deveriam adotar ao desenvolver suas atividades acadêmicas”. Verônica 
instaurava pela fala de que forma a sala devia se organizar durante e depois das tarefas. 
Percebemos isso quando orientava os alunos a utilizarem o Cantinho no final de algumas 
atividades e através do sorteio de livros, quando a professora determinava a importância de se 
levar os materiais para casa. 

 
O acervo e as representações de leitor  

 
De acordo com a professora, ao escolher os materiais para compor o Cantinho da 

Leitura, havia uma preocupação em selecionar diferentes gêneros do discurso. O acervo em 
questão era organizado por ela que trazia materiais de sua residência e emprestava outros da 
biblioteca da escola. Conforme nos explicou, essa organização acontecia quinzenalmente para 
que sempre houvesse novidades, o que, em sua opinião, “instigaria mais ainda os alunos”. 

Numa primeira análise, notamos uma aparente diversidade de gêneros no acervo. 
Encontramos livros de literatura infantil e juvenil; dicionários; revistas semanais e mensais de 
diversos assuntos, destinadas ao público infantil e ao público adulto; jornal local; mapas; 
esquema corporal; calendário. Porém, como representa o gráfico abaixo, observa-se que há 
uma predominância de livros literários.  
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Gráfico 01: Acervo do Cantinho de Leitura  
 
Por representar quase metade do acervo (46,9%), buscamos realizar uma pesquisa mais 

aprofundada sobre o acervo de livros de literatura infantil e juvenil do Cantinho, buscando 
informações relacionadas ao título, autor, editora e ano de edição. Procuramos também anotar 
se possuíam indicações do Ministério da Educação como do PNBE e PNLD. Através de 
consultas aos catálogos das editoras, buscamos informações sobre o conteúdo dos materiais e 
número de páginas. Assim, tornar-se-ia possível tecer algumas reflexões sobre a maneira 
como Verônica concebe seus alunos-leitores e quais materiais acredita ser importante para 
essa formação.  

Através desta análise, notamos algumas representações de leitura e de leitor 
compartilhadas com os alunos nessa comunidade de aprendizagem. Trata-se de leitores 
capazes de ler obras, em sua maioria com cerca de 30 páginas, publicadas a partir de 2006, 
indicadas ao 4º e 5º ano e, em grande parte, indicadas pelo PNBE. Verificamos também que a 
maior parte do acervo possuía conteúdos moralizantes. Porém, é importante salientar a 
presença dos materiais com conteúdo adulto que está relacionado ao objetivo da professora 
em disseminar a leitura para além da escola, conquistando as famílias dos alunos.  
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LITERATURA INFANTIL NA ESCOLA: DANDO VEZ E VOZ ÀS CRIANÇAS 

Karin Cozer de Campos1 
 
A Literatura Infantil tem sido presença cotidiana nas escolas, principalmente para 

atribuir a este ensino o incentivo à leitura, à imaginação, à fantasia, a ampliação das 
experiências culturais e servir como referência importante para a formação e o 
desenvolvimento das crianças. Trata-se de atributos corretos e coerentes do espaço escolar, 
considerando que a escola não é o único espaço social, mas um dos mais importantes e que 
deve ser referência para a ampliação e formação cultural das crianças.  

Ao abordar questões referentes ao ensino da Literatura Infantil, nesta escrita, tem-se a 
compreensão de que envolver este ensino à prática pedagógica é considerar a sua relevante 
importância para o desenvolvimento da formação humana e cultural das crianças, pelas 
diferentes experiências (estética, cultural, histórica, psicológica, subjetiva, de linguagem) que 
a Literatura Infantil enquanto arte e cultura literária possibilita. 

Outra consideração é com relação às experiências da criança com o conhecimento. Uma 
vez que pelas histórias é possível envolver-se com sentimentos, valores, ideias, conceitos, 
diversas culturas e lugares presentes nas narrativas. Considerando que através de uma história 
“se podem descobrir outros lugares, outros tempos, outros jeitos de agir e de ser, outra ética, 
outra ótica” (ABRAMOVICH, 1991, p. 17). Do mesmo modo, concretizamos a relação da 
Literatura Infantil com a arte, isto é, a Literatura Infantil assumindo o seu “estatuto de arte 
literária” (ZILBERMAN, 2003, p.26) em que pela sua dimensão estética é possível ensinar.  

A partir de alguns estudos já realizados sobre o ensino de Literatura Infantil, enfatiza-se 
também as contribuições deste ensino para o desenvolvimento da imaginação infantil. Dentre 
os muitos estudiosos que abordaram a imaginação, alguns procuraram analisar o que há de 
peculiar na imaginação infantil. É o caso de Vigotski (1998), que discute as significativas 
contribuições que a imaginação e a fantasia constituem no desenvolvimento da criança. São 
indicações que apontam para a necessidade de ampliar a experiência da criança, a fim de 
proporcionar base sólida para sua atividade criadora, por meio da interação entre o mundo 
imaginário e as suas experiências. Portanto, possibilitar à criança o contato com a Literatura 
Infantil, podendo ser pelas histórias que ela pode ouvir e narrar, é igualmente um modo de 
desenvolver a imaginação da criança e enriquecer suas experiências, as quais alimentam sua 
atividade criadora e imaginativa. 

Neste sentido, compreende-se que a atividade de narração de histórias pode contribuir 
muito neste processo. Para isso é preciso pensar sobre os modos de contar, a preparação do 
narrador e a seleção da narrativa para que seja coerente aos interesses predominantes da faixa 
etária da criança. Sobretudo, é necessário relembrar sobre a relação existente entre a 

                                                           
1 Professora Assistente do Curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus de 
Francisco Beltrão. Pedagoga e Doutoranda em Educação no Programa de Pós-Graduação da Universidade 
Federal de Santa Catarina. Email: karincozer@gmail.com 
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experiência de a criança ouvir histórias sendo contadas e a experiência da criança poder narrar 
as suas próprias produções, como uma forma de dar vez e voz às crianças na escola e assim 
validar a autoria infantil.  

 
A narração de histórias: a criança podendo ouvir e contar 

 
A atividade de narração de histórias tem sido presença cotidiana, principalmente, na 

educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. No entanto, para que esta 
atividade efetive suas contribuições, é preciso garantir uma boa preparação do narrador. Um 
trabalho de dimensão estética e cultural que envolve bastante seriedade. Enfatiza-se isso, 
porque esta atividade por ser muito presente na escola, muitas vezes, é vista também como 
entretenimento, o que descaracteriza todo o seu sentido maior, que é a formação cultural das 
crianças. 

Dentre tantos modos de contar que tem se presenciado na escola para a atividade de 
narração de histórias, há alguns bastante recorrentes, tais como a narração com o livro e a 
“narração livre” 2. 

A narração com o livro é muito importante para a criança, principalmente para as que 
estão iniciando uma relação com a linguagem escrita. Visualizar o livro (as imagens) e poder 
ouvir a voz do narrador durante a leitura da história é exemplo de práticas importantes e 
necessárias no cotidiano da criança. Ter um leitor como referência é fundamental na formação 
inicial da criança. Porém, este leitor deve estar bastante preparado e ter lido a história antes de 
contá-la. Enfim, contar uma história com o livro trata-se de outra experiência para as crianças, 
lembrando ainda da importância de ampliar as suas experiências, neste caso, a imagem 
(ilustração) do livro torna-se muito significativa neste processo. 

Na “narração livre” o narrador utiliza somente a memória, o corpo e a voz. Nesta 
experiência da criança ouvir a história sem a presença do livro é possível ela criar (imaginar) 
suas próprias imagens, outro processo que também enriquece as experiências da criança e seu 
processo imaginativo. Com relação a isso, é importante o narrador explorar ao máximo os 
detalhes da narrativa para ampliar as possibilidades de criação e visualização das imagens 
pela criança, como por exemplo, a descrição das cores, formas, tamanhos, o lugar, as pessoas, 
entre outros detalhes da narrativa. 

O indicado é proporcionar para a criança os dois momentos: a narração com o livro ou 
com outros recursos e a “narração livre”. Isto pode ser desenvolvido com a mesma narrativa, 
o que é muito importante para a criança. Pois, ela pode comparar suas imagens (imaginadas-
criadas) com as ilustrações do livro ou até mesmo com as imagens do filme da história (por 
exemplo). Pois, como aponta Regina Machado, “ler não é melhor do que contar de boca, 
como dizem as crianças. Contar de boca não é melhor do que ler. Ambas requerem a presença 

                                                           
2 Este conceito é mencionado por Gilka Girardello (2007). Nos seus estudos sobre narração de histórias e 
produção narrativa das crianças a autora enfatiza também o trabalho de contar histórias a partir das experiências 
vividas e imaginadas. 
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do narrador” (2004, p.78). Apenas trata-se de experiências e relações diferentes com a 
história. 

Outra consideração refere-se à troca de experiências que ocorre durante o momento de 
ouvir histórias, por isso é importante o professor (narrador) colocar-se junto com as crianças, 
pois o narrador que se senta com as crianças para contar uma história, “está se dispondo a 
uma interação que vai muito além do plano verbal” (GIRARDELLO, 2007, p. 43). 

Durante a narração de histórias, tão importante quanto preparar e contar a história, é 
também a seleção das narrativas, a qual deve ser coerente aos interesses predominantes da 
faixa etária da criança. Enfatizando que um dos critérios do narrador para a seleção da história 
deve ser, sobretudo, a qualidade literária do texto, sua originalidade e se contribui para o 
enriquecimento da imaginação infantil. 

A autora Betty Coelho (1994, p.15) apresenta alguns indicativos que podem orientar o 
professor na seleção da história. A autora indica que para as crianças de até 03 anos (fase pré-
mágica) é sugerido histórias de bichinhos, brinquedos, objetos, seres da natureza 
(humanizados) e histórias de crianças. Para as crianças de 03 a 06 anos (fase mágica) é 
indicado histórias de repetição, acumulativas e histórias de fadas. Já para o grupo dos 
“escolares” (07 a 10 anos em diante) a autora indica histórias que envolvam crianças, animais, 
encantamento, aventuras, histórias de fadas (dependendo o grupo com enredo mais ou menos 
elaborado), fábulas, mitos e lendas, histórias com humor, que sejam vinculadas à realidade 
das crianças e que explorem invenções.  

No entanto, organizar uma atividade de narração de histórias não implica dizer que o 
contador de histórias será exclusivamente o professor, mas também as crianças podem e 
devem ser as narradoras. Ou seja, é importante organizar momentos em que as crianças 
também sejam as narradoras.  

É a criança tecendo suas histórias... Histórias que podem emergir de diferentes 
contextos: as que representam a vida cultural e social em que as crianças foram constituídas; 
histórias de sonhos; as que foram contadas pelos avós, pais, amigos, professores; as que as 
crianças viram nas páginas dos livros de Literatura Infantil, na tela da televisão; relatos 
pessoais; ou, simplesmente, as que imaginou e criou. Eis como a criança exercita “a própria 
autoridade de detentor de uma história para contar” (GIRARDELLO, 2007, p.51). 

Por fim, enfatiza-se que no horizonte desta escrita esteve a compreensão de que o 
professor precisa ser o interventor da ação educativa, e a escola, o espaço para expandir 
experiências culturais, conceitos, ideias e relações. Sobretudo, para ampliar a imaginação, a 
fantasia e a emoção que pode ser sentida e instigada por meio das histórias, das poesias, das 
lendas, das cantigas e certamente, das experiências que as crianças podem nos narrar. 
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NARRATIVA, EXPERIÊNCIA E CULTURA: HISTÓRIAS PRODUZIDAS 
POR CRIANÇAS NUM DIÁLOGO ENTRE BAKHTIN E BENJAMIN 

Karin Cozer de Campos1 
 
Quando o assunto é a relação entre a narrativa, a experiência e os elementos da cultura, 

um bom ponto de partida é o trabalho do filósofo Walter Benjamin, que, em 1936, escreveu 
“O narrador - considerações sobre a obra de Nikolai Leskov”, texto em que apresenta valiosos 
ensinamentos sobre a narrativa. Para Benjamin (1994, p.198), a narrativa está inteiramente 
relacionada com a vida - a “experiência” do narrador. Narrar viabiliza a troca de experiências 
entre o que ouve e o que narra.  

Para Benjamin a essência da narrativa são “as coisas da vida”, a “experiência e a 
“sabedoria”. A narrativa, para o autor, é uma arte, “uma forma artesanal da comunicação”. 
Em suas próprias palavras: “Ela [a narrativa] mergulha a coisa na vida do narrador, para em 
seguida retirá-la dele. Assim se imprime na narrativa a marca do narrador, como a mão do 
oleiro na argila do vaso” (BENJAMIN, 1994, p. 205). Ainda, para o autor, a narrativa traz 
sempre um ensinamento, sobretudo, é algo que se relaciona com a vida do dia-a-dia.  

A narrativa não exige explicações; ela permite ao leitor ou ao ouvinte ser livre para 
interpretar a história como quiser. Além disso, a verdadeira narrativa ultrapassa o tempo. À 
diferença da informação, que tem de ser sempre nova para ter seu valor, a narrativa “conserva 
suas forças e depois de muito tempo ainda é capaz de se desenvolver” (BENJAMIN, 1994, 
p.204). 

Não se deixa de compreender ainda a narrativa como fruto de um movimento constante. 
Surge da vida, das experiências do narrador; é tecida também pelo ouvinte e ganha seu 
sentido maior quando o seu saber, a sua sabedoria, é transmitido, por meio de narrações, a 
outros ouvintes e futuros narradores. Assim é que o narrador, segundo Benjamin (1994, 
p.201), é aquele que “retira da experiência o que ele conta: sua própria experiência ou a 
relatada pelos outros. E incorpora as coisas narradas à experiência dos seus ouvintes”. 

A principal matéria da narrativa é a vida humana. O narrador narra parte do seu acervo 
– as coisas de sua vida; o ouvinte, por seu turno, apropria-se dos conteúdos narrados e, assim, 
incorpora-os ao arquivo de suas narrativas potenciais. Para Benjamin, o narrador é “figura 
entre os mestres e os sábios”, é aquele que “pode recorrer ao acervo de toda uma vida (uma 
vida que não inclui apenas a própria experiência, mas em grande parte a experiência alheia”, e 
que, sobretudo, “seu dom é poder contar sua vida; sua dignidade é contá-la inteira” 
(BENJAMIN, 1994, p. 221). 

Ainda segundo Benjamin, a narrativa surge da tradição oral, ao mesmo tempo em que a 
alimenta. Quem escuta uma história nunca está sozinho: está sempre em companhia do 

                                                           
1 Professora Assistente do Curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus de 
Francisco Beltrão. Pedagoga e Doutoranda em Educação no Programa de Pós-Graduação da Universidade 
Federal de Santa Catarina. Email: karincozer@gmail.com  
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narrador. Benjamin (1994, p.213) ensina que a narrativa permite ao ouvinte e ao leitor a 
pergunta “e o que aconteceu depois?”, que é um indicador da liberdade, outorgada ao ouvinte, 
de interpretar a história como quiser.   

É válido dizer que Benjamin faz uma crítica às novas tecnologias de seu tempo (em 
particular, a imprensa e a informação), cuja ascensão corresponderia à decadência da 
narrativa, da arte de narrar histórias. Benjamin, em suma, indica o fim da troca de 
experiências. No entanto, esta escrita visa é justamente articular-se a tantas outras produções 
que usam a afirmativa de Benjamin como ponto de partida para a reflexão. Isto é, há muitos 
trabalhos realizados que demonstram que a presença e a valorização da prática de narração de 
histórias não deixaram de existir. 

Compreende-se que tudo que foi apresentado a partir do que Benjamin nos ensina sobre 
a narrativa mantém-se em interlocução com Bakhtin. Considere-se, por exemplo, o fato de 
que, segundo Benjamin, o narrador extrai a matéria-prima para suas narrativas da sua 
experiência e do que ele ouve de outros. Considere-se, ademais, que, de acordo com o mesmo 
autor, o que o narrador relata também se torna experiência para seus ouvintes. Ora, é possível 
pensar que Bakhtin abonaria tais afirmações, tomando seus conteúdos como efeitos da 
interação verbal que ocorre entre o narrador e o ouvinte. Tudo se passa, assim, como se tanto 
para Bakhtin quanto para Benjamin, a palavra – ou, no caso do primeiro autor, ao menos a 
palavra que constitui a narrativa – não pertence propriamente nem ao que fala, nem ao que 
ouve. Trata-se, em Benjamin e Bakhtin, de supor que a palavra é “interindividual”, ou seja:  

 
Tudo que é dito, o que é expresso se encontra fora da “alma” do falante, não 
pertence apenas a ele. A palavra não pode ser entregue apenas ao falante. O 
autor (falante) tem os seus direitos inalienáveis sobre a palavra, mas o 
ouvinte também tem os seus direitos; têm também os seus direitos aqueles 
cujas vozes estão na palavra encontrada de antemão pelo autor (porque não 
há palavra sem dono). (BAKHTIN, 2003, p.327-328). 

 
A palavra então é um “território comum” tanto do locutor quanto do interlocutor – ou, 

em termos benjaminianos, tanto do narrador quanto do ouvinte. É que a palavra “comporta 
duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de 
que se dirige para alguém. Ela constitui justamente o produto da interação do locutor e do 
ouvinte” (BAKHTIN, 2002, p.113). A palavra é sempre definida em relação ao outro 
(ouvinte), da mesma forma que a palavra do outro também se define a partir do eu (narrador). 

Dialogar com os ensinamentos de Bakhtin e de Benjamin torna-se possível, de acordo 
com Jobim e Souza (2006, p.93), em função do ponto comum que há para os dois: “a 
linguagem como espaço de recuperação do sujeito como ser histórico e social”. Bakhtin, de 
seu lado, trata a linguagem de um ponto de vista histórico, cultural e social, que inclui a 
comunicação efetiva e os sujeitos e discursos envolvidos; Benjamin, por seu turno, reflete 
sobre a experiência do homem no mundo e suas relações no uso da linguagem.  

Outro ponto essencial de diálogo entre estes dois autores é o modo como concebem a 
relação da linguagem com as coisas da vida. Bakhtin assinala a ligação entre a linguagem e a 
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vida; Benjamin parece ir na mesma direção ao se referir às coisas da vida (a “experiência” do 
sujeito) como a essência da narrativa. Estas, segundo Benjamin, imprimem ao narrador a sua 
“marca” – ou o que Bakhtin chamaria de “singularidade”.  

Portanto, ao tomar como referência as produções narrativas das crianças2, em rodas de 
histórias, não se trata apenas de discursos orais ou de conversas em que as crianças falam 
sobre as coisas da vida. No momento em que elas narram, estão inscrevendo em suas 
narrativas coisas que elas conhecem e viveram, fazem relatos de suas experiências e 
constroem representações de sua cultura. Segue daí que sua produção não pode ser 
considerada apenas como conversa trivial.  

Outra constatação é de que as crianças criam narrativas constituídas a partir de um 
contexto social e, por isso, é preciso tomar esse corpus como um conjunto de enunciados. 
Melhor ainda: trata-se de “enunciados concretos (escritos e orais) relacionados a diferentes 
campos da atividade humana e da comunicação” (BAKHTIN, 2003, p.264). 

Argumenta Bakhtin (2003, p. 272) que “cada enunciado é um elo na corrente 
complexamente organizada de outros enunciados”. Se isso é verdade, cabe concluir que as 
narrativas orais das crianças – suas histórias, seus dizeres, seus relatos, suas expressões, seus 
modos de falar e de contar – estão relacionadas a outras vozes presentes nas suas vidas sociais 
e culturais.  

O conteúdo das narrativas das crianças, por seu lado, está relacionado às suas 
experiências. Suas narrativas confirmam o que Benjamin já nos instigava a pensar: a narrativa 
é a vida completa do homem. Estamos no ponto em que a relação com as narrativas das 
crianças não fica restrito à literatura; relaciona-se, na verdade, com as coisas da vida. 

Isto posto, compreende-se que o que determina as produções orais das crianças não são 
apenas suas relações com os sujeitos autores e falantes que compõem a roda de histórias, mas 
as suas relações com a “realidade concreta” e com os “outros enunciados”, mesmo que 
distantes (BAKHTIN, 2003, p.330). Não considerar “a natureza social e dialógica do 
enunciado” é o mesmo que “apagar a profunda ligação que existe entre a linguagem e a vida” 
(JOBIM E SOUZA, 2006, p. 103). 

Eis, enfim, algumas observações aqui apresentadas que subsidiam um entendimento a 
respeito das produções orais das crianças em rodas de histórias. Trata-se de produções infantis 
que podem consistir no relato de um sonho, uma fofoca, um acontecimento, algo visto em 
páginas de livros, lembranças da voz da mãe durante uma cantiga de ninar, lembranças de 
inesquecíveis histórias, algo visto na televisão, uma música tocada no rádio, piadas que 
provocaram risos, experiências de vida ou qualquer coisa que um dia a criança ouviu e de que 
simplesmente gostou. E que por esta razão também precisa ser dito e valorizado na escola. 

 
 

                                                           
2 Trata-se de uma pesquisa desenvolvida com um grupo de crianças, entre cinco e seis anos de idade, produzindo 
narrativas orais em rodas de histórias. A pesquisa está intitulada como: “Tecendo histórias: a criança e sua 
produção narrativa”. 
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RELATO DO PROJETO “PEQUENOS FOTÓGRAFOS” 

Karina Aparecida Godoy Baggio1 
 
Este projeto foi realizado no ano de 2013, em uma escola pública municipal na cidade 

de Campinas/SP, denominada CEI Domingos Walter Schimidt. 
A escola localiza-se em um bairro de classe média-baixa chamado San Martin e atende 

crianças de sua localização e de bairros próximos: Mirassol, Parque Cidade e CDHU 
(Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano).  

As crianças que participaram deste projeto integravam a Turma da Primavera, o 
agrupamento III – E2 do período da tarde, com crianças de 3 a 6 anos. Eram 27 crianças sendo 
10 meninas e 17 meninos. 

O trabalho pedagógico nesta unidade é pautado na escuta da fala das crianças atentando 
para o seu interesse e por volta do mês de abril foi muito aparente a vontade de fotografar. A 
professora atenta às lindas fotos tiradas e a grande disputa pela máquina fotográfica resolveu 
criar o projeto “Pequenos Fotógrafos”. 

O primeiro desafio foi pensar em um modo de saber qual criança tirou a foto, pois a 
máquina ficava na mão delas durante o período, logo, como saber quem era o autor de cada 
foto? 

Após pensar e pensar, a solução encontrada foi que cada dia apenas uma criança ficaria 
com a máquina, e poderia circular livremente pelos ambientes da escola. Assim foi realizada 
uma tabela com os dias e os nomes das crianças para saber a autoria das fotos. No início das 
atividades, era perguntado quem gostaria de ficar com a máquina e uma criança era escolhida. 

Nos primeiros dias, aconteceu um fato interessante que demonstra que ainda, em alguns 
casos, o olhar do adulto incide desconfiança sobre a atitude da criança. Uma delas estava no 
pátio fotografando, enquanto o restante da turma brincava na sala de aula e foi então que 
funcionárias da limpeza vieram correndo e assustadas avisar a professora que uma criança 
havia pegado sua máquina e estava lá no pátio. A professora explicou que sabia, e que fazia 
parte de seu projeto. 

Ao ver as fotos tiradas pelas crianças a professora ficou surpresa, pois sem instrução de 
como fotografar, porque a intenção era verificar o olhar das crianças e não torná-las 
detentoras da técnica, várias fotos tinham bordas, profundidade, repetição, etc. É verdade que 
outras estavam tremidas e fora de foco, mas era a primeira experiência proporcionada àquelas 
crianças. 

                                                           
1 Pós-graduação em Ética, Valores e Saúde na escola, UNIVESP/USP, Campinas, SP. E-mail: 
karinagodoy13@yahoo.com.br 
2 Na rede municipal de Campinas as crianças de 4 meses à 5 anos são atendidas em agrupamentos e  em 2013 o 
agrupamento I (AGI) era composto por crianças nascidas de 01/09/11 a 31/12/13,  agrupamento II (AGII) de 
01/03/2010 a 31/08/2011 e o agrupamento III (AGIII) de 01/03/2007 a 28/02/2010. 
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Outra surpresa foi o quanto as crianças que estavam sendo fotografadas se sentiam à 
vontade com o clique do amigo; crianças, inclusive muito tímidas, faziam caretas para as 
lentes. 

As fotos revelavam um pouco do perfil de cada criança, assim, evidenciavam aquelas 
persistentes que fotografavam do início ao fim do período, as que logo entregavam a máquina 
e as que gostavam de fotografar crianças, locais, plantas ou brinquedos. Logo, foi possível 
também refletir sobre os espaços da escola, sobre a postura da professora apresentada nas 
fotos, sobre as preferências de amizade e de brinquedos, etc.  

Cabe ressaltar que durante todo este processo, sempre que possível, na hora da roda da 
conversa eram vistas as fotos dos amigos e todos se divertiam. 

Foram mais de 2.600 cliques e então surgiu o segundo desafio, selecionar 81 imagens, 
sendo 3 de cada criança, para compor uma exposição. Lembrando que a escolha deveria 
contemplar um retrato de cada criança da sala, para que todos pudessem ver suas obras e 
também pudessem se ver. 

Escolhidas as fotos, chegou um momento muito difícil para a maioria das crianças, 
escolher um nome para a sua obra. As fotos foram disponibilizadas no netbook e a professora 
chamou individualmente as crianças em sua mesa para que nomeassem as fotos; a grande 
maioria falava primavera, devido ao nome da turma, mas a professora não aceitava e fazia 
intervenções pedagógicas, afim de que a criança pensasse, refletisse e isto geralmente gerava 
conflitos internos.  

Boa parte das crianças demorou muito tempo para conseguir nomear as fotos, já para 
outras foi muito simples. O nome da foto nem sempre revelava o que foi fotografado, às vezes 
indicava a intenção ao fotografar. 

Tendo escolhido e nomeada as fotos, surgiu um novo desafio, como seria montada esta 
exposição. Se as fotos fossem colocadas na altura dos olhos das crianças, ficaria 
desconfortável para os familiares enxergarem e na altura dos adultos seria inacessível para as 
crianças. Como resolver? 

Foram dias e dias pensando e a solução encontrada foi que as obras ficariam penduradas 
em elásticos na altura dos adultos, mas com elásticos embaixo que permitissem que as 
crianças puxassem e vissem as obras. 

A cor da moldura foi preta para que não desviasse a atenção da foto, assim como os 
elásticos. 

As fotos foram reveladas com a contribuição espontânea mensal das famílias, a qual já 
foi reservada durante alguns meses para este fim. Devido ao alto custo o tamanho que foi 
possível revelar foi 13x18cm. 

O nome para a exposição foi “O que eu vejo: na escola” e a data escolhida foi de 19 a 
23/08/2013. Tendo a data e o local, passou-se a fase dos convites e divulgação da mostra; foi 
feito um folder contendo as informações básicas sobre o projeto, os nomes das crianças e de 
suas obras, a data e o local. Este folder foi impresso e distribuído a todas as crianças da 
escola, e para as escolas vizinhas. Uma versão colorida foi impressa para a turma da 
primavera e também houve divulgação nas redes sociais. 
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Finalmente chegou o grande dia, as crianças estavam ansiosas, sua autoestima estava 
elevada, estavam se sentindo artistas e queriam muito compartilhar este momento com seus 
familiares. 

A professora retirou todos os brinquedos e móveis da sala escolhida para o evento e, 
depois passou um fio invisível no teto e pendurou os elásticos com as fotos; na porta foi 
colocado um banner com fotos da escola tiradas pelas crianças e o nome da exposição; na 
entrada, uma mesinha com um arranjo de flor, alguns folders, um caderninho para lista de 
presença e outro para que os visitantes pudessem deixar recados para a turma e nas paredes, 
frases pré-selecionadas sobre a arte de fotografar.  

No dia 19 às 13h00min foi a inauguração da exposição e as crianças, junto aos seus 
familiares, entravam e se dirigiam diretamente para a sala da mostra, demonstrando 
conhecimento sobre o evento e explicando aos pais, convidados como foi realizado 

Vieram muitos familiares, inclusive os que não costumam visitar a escola e também 
familiares de outras turmas. A sala ficou lotada e se formaram filas para escrever nos 
caderninhos. Alguns pais relataram que a criança não dormiu direito naquela noite porque 
estava muito ansiosa. 

Acabada a visitação, as crianças permaneceram na sala com a professora, cada um 
localizou suas obras e depois comentaram o que acharam da exposição. Depois, a professora 
leu o caderno com recados deixados pelos familiares, foram muitos elogios e os pequenos 
ficaram muito felizes. 

No horário de saída nova visitação, e muitos que já haviam olhado voltaram para a 
exposição e outros que ainda não haviam visto também foram apreciar. 

Todas as outras turmas foram visitar a exposição com suas professoras, inclusive os 
bebês, e deixaram recados. Durante a semana toda a escola ficou movimentada com a 
comunidade prestigiando o trabalho e todos os dias as crianças solicitavam que a professora 
lesse o caderno de recados e vibravam a cada elogio. 

Na quarta-feira a professora recebeu uma ligação da emissora EPTV afiliada da Rede 
Globo marcando uma reportagem para a quinta-feira, então foi feito um bilhete solicitando 
que os familiares viessem para participar das filmagens junto com as crianças. 

Na quinta-feira de manhã a emissora ligou novamente para a professora desmarcando a 
filmagem e não houve tempo hábil de avisar as famílias que a reportagem havia sido 
remarcada para sexta-feira. Então na quinta-feira novamente a escola ficou cheia e foram 
avisados sobre o ocorrido. 

Na sexta-feira existia uma desconfiança se os repórteres iriam aparecer, mesmo assim 
novamente a escola se encheu, vieram famílias inteiras. E a EPTV chegou cedo, filmou a sala 
vazia, as obras, as frases, o banner e foram chegando as crianças e suas famílias.  

Algumas crianças muito desinibidas quando viram a câmera, as luzes e o microfone, se 
recusaram a falar, outros choraram e alguns até os muito tímidos, não viam a hora de dar seu 
depoimento. Passaram quase toda a tarde filmando e na segunda-feira voltaram.  

Com o fim da exposição, a ansiedade era em torno da reportagem, quando passaria na 
televisão. E no dia 13/09/2013, no Jornal da EPTV segunda edição, foi exibida a reportagem. 
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(pode ser acessada em http://globotv.globo.com/eptv-sp/jornal-da-eptv-2a-edicao-
campinaspiracicaba/v/projeto-revela-pequenos-fotografos-em-campinas-sp/2823172/ ) 

A professora gravou a reportagem e exibiu na festa da família que foi realizada dia 
14/09 e depois para os artistas na sala. Os comentários eram muitos, uma criança relatou que 
quando viu a matéria na televisão seu coração quase pulou do peito. Outra que todos falavam 
que era da “horinha”; todos falavam “Eu te vi na televisão” e outra que estava muito famosa 
porque passou na Globo, entre outros comentários. 

Este projeto reforça o quanto é proveitoso trabalhar com a escuta da fala das crianças, 
pois fazendo o que desejam despendem mais energia e afeto no trabalho, pois não estão 
fazendo porque foi solicitado, mas porque querem, sempre com intervenções pedagógicas da 
professora. 

Pode-se dizer que este projeto foi muito relevante para a aprendizagem e autonomia das 
crianças, assim como para a aproximação entre a escola e a comunidade e também como 
forma de ampliar a bagagem cultural de crianças e adultos. 

http://globotv.globo.com/eptv-sp/jornal-da-eptv-2a-edicao-campinaspiracicaba/v/projeto-revela-pequenos-fotografos-em-campinas-sp/2823172/
http://globotv.globo.com/eptv-sp/jornal-da-eptv-2a-edicao-campinaspiracicaba/v/projeto-revela-pequenos-fotografos-em-campinas-sp/2823172/
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COMO SE TECE UM LEITOR? HISTÓRIAS DE LEITURA DE 
GRADUANDOS EM LETRAS-PORTUGUÊS DO CAMPUS X DA UNEB 

Karina Lima Sales1  
 

 
O percurso de leitura 

 
Esse texto é fruto de uma pesquisa de Iniciação Científica, orientada por mim, 

desenvolvida junto a turmas de graduação em Letras Português do campus X da UNEB, 
durante o período 2012 / 2013. O objetivo era analisar as histórias de leitura e o processo de 
constituição leitora desses graduandos, percebendo as possíveis relações entre experiência, 
leitura e formação leitora, por isso se pautou na abordagem experiencial ou histórias de vida, 
perspectiva de pesquisa que valoriza a formação ao longo da vida, em que a experiência do 
sujeito adulto é fonte de conhecimento e de formação, como preconizado por Josso (2002), 
Souza (2007). A pesquisa - desenvolvida com discentes de três turmas - permitiu a percepção 
da função formativa do ato de narrar ou escrever a própria história de leitura, em seus 
diferentes percursos. 

Para o desenvolvimento da proposta, foram realizadas quatro sessões de leitura que 
propiciaram aos participantes condições de falar e escrever sobre si. Deflagraram as sessões 
de leitura textos diversos, literários ou não, imagéticos, epistolares, que permitiram aos 
participantes uma participação ativa na construção de sentidos para os textos, em círculos de 
leitura, na acepção de Eliana Yunes (2002). Os textos tematizaram a leitura, tanto como 
experiências de formação leitora, tendo como exemplos textos literários de Carlos Drummond 
de Andrade, Graciliano Ramos, Ligia Bojunga Nunes, e textos não literários, como dados da 
pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, em seu recorte sobre mediadores de leitura na 
constituição leitora; textos informativos diversos; charges que tematizavam a leitura. A partir 
da provocação suscitada por textos postos à leitura, nos círculos, foram descortinadas as 
histórias de leitura, reelaborações do vivido, desses leitores com os quais se trabalhou, 
buscando identificar fatores sociais que interferiram no processo de formação de cada leitor 
participante da pesquisa.  

Durante os círculos de leitura realizados foi possível perceber algumas concepções de 
leitura dos sujeitos participantes, como a “leitura tem um poder transformador” (Leitor B, 
Turma 1); “todas as leituras são formas de conhecimento” (Leitor L, Turma 2) e a “leitura foi 
a ponte para eu ajudar minha mãe e meus vizinhos que não sabiam ler” (Leitor A, turma 1).  

Segundo Eliana Yunes (2003), ler é um ato de primeira instância no esboço da 
consciência de si mesmo e do outro e sua inscrição no mundo se dá como uma escrita de vida. 
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Para Verbena Cordeiro (2007), não se pode compreender como se forma um leitor sem 
rastrear sua história de leitura.  

 
A infância e os primeiros mediadores de leitura 

 
Os meus pais infelizmente não tiveram a oportunidade de fazer as leituras das 
palavras. Mas foi através da leitura do seu mundo que eles nos criaram e 
mostraram uma realidade simples, mas cheia de histórias. (Leitor A, turma 1) 
 
Minha mãe nos dava, para eu e meus irmãos, livros “infantis”. Ela também 
lia. Lembro-me que quando faltava energia [...] minha mãe lia textos como 
contos da carochinha, contos de fadas [...] (Leitora Z, turma 3). 

 
As histórias de leitura dos sujeitos participantes da pesquisa são singulares, assim como 

suas existências. Entretanto, é possível perceber algumas semelhanças. Os graduandos 
apontaram que os primeiros mediadores de leitura foram familiares, por meio da leitura de 
mundo, contação de histórias, trocas culturais. Mas o objeto livro não era algo concreto em 
todas as casas, por diversas razões, principalmente a econômica. Isso não quer dizer que a 
leitura não se fez presente, ela sempre está, já que é condição de sobrevivência, como afirma 
Yunes (2003). A leitura de mundo, como sugere Freire (2001), essencial à formação dos 
seres, pode e deve ser complementada pela leitura da palavra, constituindo-se em uma leitura 
da palavramundo.  

Suportes de leitura impressos, como livros, revistas e outros não foram tão presentes, 
durante a infância, na formação leitora da maior parte dos sujeitos da pesquisa. Para grande 
parte, o contato com os livros deu-se por meio da escola. Já para uma menor parcela, houve 
mediação e participação efetiva da família, da escola, de amigos ou de qualquer outra 
instituição que tenha por objetivo fomentar o desejo pela leitura, o que faz diferença no modo 
como a mesma é concebida e/ou valorizada pela sociedade, dada a condição de prática 
cultural da leitura. 

 
O conturbado diálogo escola / leitura 

 
O incentivo a ler livros era praticamente nenhum, só os livros para responder 
as atividades ou para fazer provas. (Leitora C, Letras 1) 
 
Já no ginásio começa a tal famosa era “leia, vale nota”, foram poucos os 
livros que li nesse período, mesmo tendo a obrigação de obter nota. 
Consegui me adaptar para não precisar passar pela entediante rotina de ler 
para as provas [desenvolveu estratégia para preencher as “fichas de leitura” 
sem ler os livros]. (Leitora T, turma 3)  
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[...] tive sim algumas professoras que por conta própria faziam o que podiam 
para que entendêssemos que a leitura era formadora de pensamentos (Leitora 
Q, turma 2). 
 
Uma única vez foi pedido que nós lêssemos uma obra literária. E era 
obrigatório. Eu li A moreninha. (Leitora Y, turma 3) 

 
É preciso considerar que a leitura na escola, para a maioria dos sujeitos, aparecia como 

obrigatoriedade, como castigo. Dessa forma, nem sempre a escola contribuiu positivamente 
para o processo de formação leitora dos participantes da pesquisa. Nos depoimentos, isso fica 
latente em diversos momentos. Entretanto, não coibiu o desejo pela leitura, esse desestímulo 
da instituição escola, nos casos em que ocorreu, foi, em algumas situações, ponte para a 
descoberta de outra visão do ler, em contraposição à vivenciada nos bancos escolares. Essa 
experiência de constituição leitora na infância e adolescência com o pouco acesso a suportes 
impressos contribuiu para o retrato da leitura na graduação: os graduandos chegam ao curso 
com uma bagagem superficial de leituras, o que influencia em seu desempenho acadêmico.  

Sobre o papel da leitura no Curso de Letras-Português para a formação do futuro 
professor, obtiveram-se depoimentos como esses: 

 
É tudo, mas queria ter mais tempo [para ler], mas é difícil estudar e trabalhar 
(Leitora S, turma 3) 
 
É fundamental, como professora preciso saber ao máximo acerca do que falo 
e explico. Não posso citar uma obra ou citá-la como exemplo se nunca a li. 
(Leitora Z, turma 3) 
 
Na universidade, as leituras são ferramentas para o meu crescimento 
intelectual, acadêmico. (Leitora U, turma 3) 

 
Ainda há um modo mecânico de atuar com a leitura, de exercê-la para fins avaliativos, 

em um modo “torto” de ler. Os leitores participantes da pesquisa também destacaram a 
dificuldade de conciliar as leituras obrigatórias do curso, apontadas como essenciais, com 
leituras por livre escolha: “Não ocorre com frequência, por conta da quantidade de leituras 
exigidas pela universidade, mas consigo ler coisas que gosto. Comprei o terceiro livro de uma 
saga (As crônicas de gelo e fogo) há uns dois meses e não ‘consegui terminar’ por conta de 
outras leituras”. (Leitora Z, turma 3). 

Não se lê de uma única forma e em um só lugar, a sociedade concebe diversas 
representações para a leitura, em diálogo ou em confronto e os atores / leitores forjam suas 
identidades leitoras “nessa complexa teia de relações, sendo afetado e afetando as práticas 
culturais de leitura, produzindo marcas e implicando-se com sua itinerância”. (CORDEIRO, 
2007, p. 57). Para Manguel, todos “lemos a nós e ao mundo à nossa volta para vislumbrar o 
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que somos e onde estamos. Lemos para compreender, ou para começar a compreender. Não 
podemos deixar de ler. Ler, quase como respirar, é nossa função essencial” (2006, p. 20). 

A pesquisa ressaltou que a experiência de vida e os fatores socioculturais interferem na 
formação leitora dos participantes. A leitura é entendida por grande parte dos voluntários 
como instrumento de poder nas mãos de quem a tem, por isso a necessidade de se realizar 
leituras críticas. 

Os dados reforçam a necessidade de se debruçar sobre o universo leitor, aqui delimitado 
pela graduação em Letras de um espaço específico, o campus X da Universidade do Estado da 
Bahia, porque diz respeito a futuros profissionais da educação em nossa região, futuros 
mediadores de leitura em espaços escolares. O projeto permitiu traçar um perfil de leitura dos 
voluntários e servirá também como material de embasamento para possíveis trabalhos 
desenvolvidos no campus, já que o resultado do mesmo encontra-se disponível no Colegiado 
do Curso, ao alcance de todos. Analisar o processo de constituição leitora de graduandos em 
Letras – Português é possibilitar uma instigante reflexão sobre a prática da leitura. 
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ESCRITURAS LÍQUIDAS: O DIALETO-RÃ EM O GUARDADOR DE ÁGUAS, 
DE MANOEL DE BARROS 

Karina Lima Sales1 
 

A arte de ser com as coisas em Manoel de Barros 
 
O poeta Manoel de Barros começou a se firmar como uma das vozes maiores da poesia 

brasileira desde meados dos anos 1970. Em Livro sobre Nada, Barros afirma: “Meu avesso é 
mais visível do que um poste”. Müller Junior sugere que seja por esse avesso que escapa aos 
olhares dos apressados e dos indiferentes que talvez devêssemos considerar a poética de 
Barros, apontando para uma indiferenciação entre a prosa e a poesia que nada tem de fortuita, 
“guarda uma semelhança formal com o próprio Pantanal, lugar ambíguo onde as águas e as 
terras se confundem. A escritura de Manoel de Barros tem algo de líquido” (2003, p. 276).  

Para Octavio Paz a experiência poética é uma revelação da nossa condição original e 
desemboca na criação de nós mesmos. “A revelação não descobre algo externo, que estava ali, 
alheio: o ato de descobrir implica a criação do que vai ser descoberto, o nosso próprio ser. E 
nesse sentido pode-se dizer, sem temor de cair em contradição, que o poeta cria o ser”. (2012, 
p. 161). Essa premissa pode ser associada ao fazer poético de Barros. Segundo Müller Junior, 
a originalidade da poesia de Barros consiste na recusa de grandes temas e na elaboração lírica, 
com as coisas menores, de verdadeiras relíquias da linguagem. Para Barros não basta 
descrever as coisas poeticamente, é preciso saber dar voz às coisas, é preciso sê-las através da 
palavra: “[...] / - Imagens são palavras que nos faltaram. / - Poesia é a ocupação da palavra 
pela Imagem. / - Poesia é a ocupação da Imagem pelo Ser. [...] (2009, p. 57).  

O poema rechaça o pensar em sua acepção rotineira, realça o ser: “Pensar é uma 
pedreira. Estou sendo”. “Poesia é a ocupação da Imagem pelo Ser”. Por meio de um jogo de 
palavras, Barros diferencia pessoas que se compõem de palavras dos poetas e tontos, 
compostos COM palavras, já que a poesia “é a ocupação da palavra pela Imagem”. Como 
constrói o poeta: “Palavras têm espessuras várias: vou-lhes ao nu, ao fóssil, ao ouro que 
trazem da boca do chão” (2009, p. 60), por isso é preciso “perder a inteligência das coisas 
para vê-las” (1992, p. 318). Ou seja, é preciso despir os seres e acontecimentos de suas vestes 
utilitárias e conceitos universais, em uma experimentação estética do real, libertando a 
percepção do predomínio da inteligência. Como afirma Souza, “libertar a percepção do 
predomínio da inteligência significa imbuí-la de uma potência exploratória e inventiva, para 
assim torná-la um instrumento do pensamento que, no seu deslimite, ultrapassa o que pode a 
inteligência” (2010, p. 63).  

Essa potência exploratória e inventiva transmutada em instrumento do pensamento em 
deslimite pode ser observada em versos como: “Gravata de urubu não tem cor. / Fincando na 
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sombra um prego ermo, ele nasce. / [...] Em perna de mosca salobra as águas cristalizam. / 
Besouros não ocupam asas para andar sobre fezes”. (BARROS, 2009, p. 39). 

Coisas aparentemente banais como o urubu, um prego perdido, o luar, mosca salobra e 
besouro transformam-se por meio da elaboração lírica de Barros, constituindo-se em imagens 
peculiares, leituras singelas desses elementos tão comuns, já que o “poeta é um ente que 
lambe as palavras e depois se alucina”. E assim, valoriza as mínimas coisas, pois das “vilezas 
do chão / Vêm-lhe as palavras / Chega têm ouro / Até. Chega libélulas” (2009, p. 31). Ou a 
necessidade de o poeta-homem se tornar coisa: No que o homem se torne coisal – 
corrompem-se nele / os veios comuns do entendimento. / Um subtexto se aloja. / Instala-se 
uma agramaticalidade quase insana que / empoema o sentido das palavras” (2009, p. 62).  

 
As águas poéticas em O guardador de águas 

 
Para Barros, a “poesia está no escuro regaço das fontes” (1992, p. 318), nas surpresas 

que esse regaço pode guardar. Essa relação com as águas pode ser literal, como em alguns dos 
poemas do livro delimitado, o que se comprova em versos como os seguintes: “Chove torto 
no vão das árvores. / Chove nos pássaros e nas pedras” (2009, p. 59). Mas o “sentido normal 
das palavras não faz bem ao poema” como afirma o poeta. O mesmo poema guarda imagens 
que ultrapassam a literalidade, como o verso “o rio ficou de pé e me olha pelos vidros”, que 
nos remete à ideia da cheia do rio, personificado no poema, com as fortes chuvas de março 
cantadas pelo tordo, assumindo a força das águas que assustam as crianças e as obrigam a 
ficar em casa, olhando a paisagem pela janela. As mesmas águas desalojam insetos, como as 
baratas, e permitem a sinestesia do alcançar com as mãos o cheiro dos telhados, na coleta da 
água da chuva. E assim as águas trazem o “silêncio líquido” com que as águas escurecem as 
pedras.  

Já no poema “O guardador de águas” a líquida matéria aparece simbolizada na semente-
poesia. Metaforicamente, o fazer poético é transfigurado na semente que, para irromper, antes 
precisa atravessar, levada pela força das águas, panos podres, criames de insetos, couros, 
gravetos, pedras, cacos de vidro. Dessa forma, a poesia nascerá das coisas ordinárias, postas 
no chão e que a atravessam, líquida matéria. As coisas, comuns, rasteiras, são necessárias para 
a descoberta do extraordinário, já que “no achamento do chão também foram descobertas as 
origens do vôo”.  

E é embrenhado nessas coisas comuns que se configura o Dialeto-Rã. Por meio dele, o 
poeta desnuda a natureza dos mínimos seres dessas águas poéticas, dá-se voz a miudezas 
como larvas, rãs, escorpiões de areia, dentre tantos outros seres: “Bernardo escreve escorreito, 
com as unhas, na água, / O Dialeto-Rã. / Nele o chão exubera. / O Dialeto-Rã exara lanhos. / 
Bernardo conversa em rã como quem conversa em Aramaico. / Pelos insetos que usa ele sabe 
o nome das chuvas”. (2009, p. 20).  

Bernardo é importante personagem nos poemas de Manoel de Barros. Apresentado em 
Livro de Pré-coisas (1985) como um personagem “pronto a poema”, é o mais recorrente nos 
poemas do poeta. Não importa se existiu de fato um Bernardo na vida do poeta. O poético, 
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reinventado, é inocente, vive em extrema comunhão com a natureza, é o Bernardo da Mata. 
Em O Guardador de Águas, é capaz de fazer “encurtamento de águas”, encolhimento do 
horizonte, entrar “em estado de árvore” e se inventa. O que Bernardo vê é traduzido em 
poesia e assim podemos ver o mundo através dos olhos de sua inocência, em que se destaca o 
uso do Dialeto-Rã, em que o chão exubera, o “dialeto exara lanhos”. E é desses lanhos que 
surgem novos usos para as coisas: “Bernardo montou no quintal Oficina de Transfazer 
Natureza”. Não é preciso fazer a natureza, mas transfazê-la, transformá-la, transmutá-la por 
meio da Poesia, a própria oficina. Assim, criam-se imagens insólitas como a de duas aranhas 
com olho de estame e um beija-flor de rodas-vermelhas. Bernardo é sensível às coisas que 
precisam ser traduzidas através do Dialeto-Rã, já que a “córnea azul de uma gota de orvalho o 
embevece”.  

Em O guardador de águas o Dialeto-Rã dá voz aos viventes de ermo, aos sujeitos que 
“magnificam moscas” e “oram devante uma procissão de formigas...” E as palavras invadem 
“esse ermo como ervas. / todas as coisas passam a ter desígnios”. E esses viventes de ermo 
possuem “vozes de rios e rãs em suas bocas”, “águas manuseiam seus azuis” e viver roça no 
corpo deles, pois, para eles, as palavras “têm carne aflição pentelhos – e a cor do êxtase”. 

Em versos do poema “Retrato quase apagado em que se pode ver perfeitamente nada”, 
Manoel de Barros destaca a necessidade de os entes transformados falarem um dialeto coisal, 
larval, pedral, conforme a transformação dos seres humanos em pedras, vegetais, bichos, 
coisas: “[...] / Nasceria uma linguagem madruguenta, adâmica, / edênica, inaugural - / Que os 
poetas aprenderiam - desde que voltassem às crianças que foram / Às rãs que foram / Às 
pedras que foram. / Para voltar à infância, os poetas precisariam também de reaprender a errar 
a língua. (BARROS, 2009, p. 64).  

E, assim, constrói-se uma poesia de líquida matéria, em que se ouve não apenas o 
guardador, mas também as águas guardadas por este. Mais do que tudo, Barros busca a 
liberdade da palavra, pela originalidade do uso poético, em sintonia com discussões teóricas 
do mexicano Octávio Paz, segundo o qual a poesia possui o dom de libertar a palavra.  

Não se pretende, aqui, esgotar sentidos para poemas de O guardador de águas, de 
Barros, nem tal tarefa seria possível de alcançar êxito. Apresentou-se uma reflexão, em 
processo, sobre a poesia de líquida matéria e, como sugere Lúcia Castello Branco, na 
contracapa do livro, se “a líquida matéria é água de escrita, ela é também aquilo que não se 
guarda, aquilo que não se retém”, em uma escrita sobre o que sobra das águas que escorrem. 
Por isso mesmo, a sua leitura é inacabada, em intrínseca relação com a condição das águas, 
surpreendentes naquilo que guardam, o que vai encostar às margens. Apóio-me nas 
afirmações de Octavio Paz de que depois “da criação, o poeta fica sozinho; são outros, os 
leitores, que agora vão criar a si mesmos recriando o poema” (2012, p. 175) e de que o 
“poema é uma obra sempre inacabada, sempre disposta a ser completada e vivida por um 
novo leitor” (2012, p. 198). O convite fica em aberto para novas leituras. 
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RESISTÊNCIAS OU SILENCIAMENTOS? 
SENTIDOS PRODUZIDOS SOBRE AS TIC EM JOGOS DISCURSIVOS DO 

PROINFANTIL 

Karina Moreira Menezes1 
Nelson De Luca Pretto2 

 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) contribuem na ampliação de 

capacidades cognitivas e relacionais humanas, sendo o acesso a elas, uma questão de 
cidadania. As TIC abrem possibilidades para nos conectarmos ao mundo através de diferentes 
linguagens, potencializando a produção de conhecimentos de forma colaborativa. Porém, o 
desafio de incorporá-las à educação e à escola ainda são grandes, e dentre esses, reverbera o 
discurso de que os professores/as resistem às tecnologias. 

Ao pesquisar a realidade de escolas públicas, Bonilla(2002) relata a dificuldade de 
muitos docentes em se aproximarem das TIC, mesmo em contextos onde o digital já está 
inserido, justificando esse distanciamento pela insegurança, pela falta de apoio e pela falta de 
tempo destinado à uma formação sólida relacionada às TIC. Nessa perspectiva, 
problematizamos a presença das TIC na educação e nos posicionamos criticamente frente à 
afirmação de que os professores resistem às tecnologias, pois tal afirmação emerge de um 
campo discursivo que culpabiliza os docentes pelos problemas educacionais e os coloca à 
margem das definições de seu trabalho e de sua própria formação. Percebemos que o papel 
destinado às tecnologias na formação de professores revela muitas tensões. As TIC não são 
necessariamente facilitadoras de processos pois a inserção de tecnologias traz problemas e 
desafios e pode significar novas maneiras de ratificar práticas perversas e antigas formas de 
dominação.  

Pretto (2001) diz que é preciso estarmos atentos para que a inserção de tecnologias não 
seja um novo mecanismo de exclusão. Para evitar novas formas de exclusão, são necessárias 
ações articuladas entre diferentes setores, em especial, aqueles responsáveis pelas políticas 
públicas. A introdução das tecnologias nas escolas a a formação de professores não podem ser 
pensados isoladamente, nem ingenuamente, com base em discursos simplificadores e 
reducionistas. Nos apoiamos em Barreto (2003) ao assumir que o conceito de apropriação 
implica desvelar questões que são silenciadas quando se adere às tecnologias por modismos 
ou sob modelos consumistas e utilitários. Temos que nos questionar: TIC para quê? TIC para 
quem? TIC em que termos?  

Em nossa pesquisa, buscamos romper com o discurso de que professores/as resistem às 
TIC, e para isso investigamos os sentidos que professoras do Programa de Formação Inicial 
de Professores em Exercício na Educação Infantil (Proinfantil) emprestavam às tecnologias.  
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O Proinfantil era um programa de formação de professores que atuavam na Educação 
Infantil e que não possuíam titulação legal. Estruturava-se sobre estudos individuais a 
distância por materiais impressos e encontros presenciais. Os Professores Formadores faziam 
uso de uma variedade de equipamentos digitais e todos possuíam acesso ao computador e à 
internet, seja em casa ou no trabalho. Os Professores Formadores transitavam pelo 
ciberespaço, faziam parte de redes sociais mas isso pouco se articulava ao cotidiano do 
Proinfantil. Assim, nos perguntamos sobre os sentidos que emprestavam às tecnologias que 
tinham em mãos. Apoiados nas reflexões da teoria do discurso de vertente francesa, a análise 
exigiu atenção às falas e aos silêncios de professores/as entrevistados. Suas vozes, 
relacionadas à cenas observadas no campo de pesquisa, nos mostraram que as TIC no 
Proinfantil permaneceram como recursos instrumentais, mas, ainda assim, as professoras 
construíam sentidos positivos mobilizados pelo desejo de aprender mais sobre as tecnologias 
disponíveis. Nos limites desse texto não será possível trazer as cenas. Sendo assim, 
focalizamos as análises construídas a partir da entrevista com uma professora participante da 
pesquisa e cuja fala sinaliza convergências com outros sentidos partilhados pelos/as colegas. 

 
Solidão e silenciamento 

 
Hortênsia3, 43 anos de idade, graduada em História, fez especialização em tecnologias e 

educação e desenvolveu projetos com seus estudantes mediados pelas TIC, anos antes de 
compor a equipe do Proinfantil, na mesma escola. Não tendo se revelado para integrar essa 
pesquisa cujo tema era Tecnologias, foi “indicada” em segredo por uma colega que exaltou os 
conhecimentos e experiências de Hortênsia em relação ao assunto. Ao ser procurada pela 
pesquisadora, mostrou-se extremamente aberta e disponível para conversar sobre o tema. 
Quando relatou sua vivência, contou experiências realizadas com os alunos, inclusive, 
promovendo a formação de redes de intercâmbio com estudantes de outras escolas do Brasil. 
Porém, desfiou uma série de problemas no decorrer das atividades realizadas, colocando em 
relevo a dificuldade de manutenção dos equipamentos, o espaço do laboratório que abrigava 
apenas 1/3 da turma, e o distanciamento dos colegas professores que não se envolviam nessas 
atividades. 

Pela análise de sua fala, em nenhum momento, a professora culpa a seu colegas por não 
usufruírem da estrutura do laboratório. Nas palavras dela, “todos os professores tinham muito 
temor, medo mesmo de entrar, de levar os alunos, achavam que iam quebrar, outros não sabiam 
nem como mexer e tudo mais...” (Hortênsia, entrevista, out/2011). Emprestamos a esse relato pelo 
menos dois sentidos cujo efeito é o distanciamento dos professores em relação às tecnologias na 
educação: de um lado estão professores que não se aproximam das TIC na escola porque os 
problemas aparentes são muitos. De outro lado, há professores – como Hortênsia – que assumem 
esse trabalho, mas se afastam porque, além de vivenciar os problemas, vivenciam a solidão. 
Certamente Hortênsia não se desanimou apenas devido aos muitos problemas, mas também 
                                                           
3 Nome fictício. 
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porque se percebeu só diante deles. Hortênsia, em momento algum, afirma que seus colegas 
resistiram à presença das tecnologias, pelo contrário, ela acredita que eles tiveram medo. Um 
medo do qual ela própria não conseguiu se libertar ao pontuar que a especialização em 
informática fez com que ela perdesse “um pouco o medo”. Consideramos que o medo que 
persistiu em Hortênsia advém das incertezas sobre os apoios para a manutenção dos 
equipamentos, da incerteza da continuidade dos projetos implementados na escola. Perguntamos-
nos por que Hortênsia silenciou-se sobre um tema no qual ela era tida como referência pelos 
colegas. O silenciamento precisa ser destacado, considerando o que nos traz Orlandi(1995) ao 
afirmar que o silêncio significa. O silêncio não fala porque nele, o sentido é. Contudo, o silêncio, 
ainda segundo a autora, é difícil de analisar, ele é fundante, vem antes, mas não é duradouro, por 
que passa pelas palavras. O silêncio da Hortênsia foi rompido quando ela aceitou participar da 
pesquisa, mas o sentido desse silêncio não foi apagado. Algo a incomodava, como se a 
desautorizasse a falar sobre sua experiência com as tecnologias. Uma experiência da qual ela saiu 
frustrada, apesar do desejo que, um dia, a motivou a aprender. Essas experiências vividas 
certamente geraram competências relevantes para a prática da professora mas, devido a tantas 
dificuldades e solidão, tudo isso foi silenciado.  

O afastamento dessa professora não era uma resistência, mas um silenciamento diante 
das experiências vividas e das condições objetivas do trabalho que realizava. Compreendemos 
que não basta ter um laboratório de informática como não basta, também, ensinar como usá-
lo: é necessário construir esses usos em diálogo com os sujeitos considerando seus interesses, 
suas necessidades e especialmente, seus medos diante do cenário apresentado. Os professores 
precisam se sentir seguros com a certeza de manutenção dos equipamentos e apoiados na 
organização de propostas pedagógicas que dialoguem com o projeto pedagógico da escola e 
isso não pode se colocar como um “fazer extra” dentro de tantos outros fazeres que os 
professores já precisam dar conta. Isso só é possível quando o projeto de inserção de TIC é 
pensado dentro da escola e com a escola. Diante de condições concretas que não favorecem o 
desenvolvimento de atividades com as TIC, o resultado é o desânimo. Possivelmente, foi 
assim que apenas os projetos voltados para as TIC perderam potência e lugar na prática 
docente da Hortênsia, porque ela continuou desenvolvendo outros projetos na escola. Ela 
assumiu o Proinfantil, mas abandonou de vez os laboratórios de informática.  

Com base nessas reflexões, afirmamos que enquanto não houver práticas e espaços que 
favoreçam a vivencia coletiva das TIC na escola, a atitude de se apropriar delas ficará 
condicionada a atitudes individuais que devido à falta de apoio, de tempo e de oportunidade 
para investir em novos aprendizados tendem a frustrar-se e silenciar-se. Lidar com esse 
silenciamento é desafio para as políticas públicas que valorizam a presença de TIC nos 
processos formativos. 
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SENTIDOS SOBRE AS TIC: ALÉM DAS MARGENS 

Karina Moreira Menezes1 
Nelson De Luca Pretto2 

 
Margens direcionam, delimitam trajetos e também os definem. Mas definir não significa 

determinar, pois é possível ler além. Um mundo lido além das margens, é um mundo 
expandido além de si. Assim funciona com as tecnologias de informação e comunicação 
(TIC) em rede. Além de possibilitar o acesso e desenvolvimento de práticas e de bens 
culturais compartilhados na cibercultura, as TIC proporcionam uma virada conceitual que 
afeta a nossa visão do mundo. Assumimos que, com as TIC, a leitura do mundo se virtualiza 
ao conectar pessoas, culturas e saberes, criando e produzindo sentidos. 

Reconhecendo os aspectos positivos da disseminação das tecnologias em sociedade, nos 
pautamos em uma leitura crítica sobre sua presença, reconhecendo que elas também são 
usadas para manter determinadas estruturas sociais e relações de dominação. Nesse sentido, 
trazemos uma abordagem que discute certos sentidos que a tecnologia adquire na sociedade e 
em especial, na área educacional, e propomos a desconstrução de metáforas que naturalizam a 
sua presença e os sentidos que daí são produzidos. 

É nesse sentido que, compreendendo técnicas e tecnologias como criações humanas e 
portanto, ideológicas, que extrapolam os limites das máquinas e dos suportes que as 
materializam, modificando o mundo e a cultura ao mesmo tempo em que são modificadas por 
eles, questionamos algumas ideias que, aplicadas ao estudo das tecnologias, acabam por aferir 
a elas um caráter neutro, transcendental às relações sociais, como se fossem entidades 
independentes da ação humana. A isso chamamos metáforas cerceantes que levam a 
posicionamentos pouco críticos e contribuem para reduzir as formas de leitura das TIC na 
sociedade, limitando a criação e produção de sentidos novos, tão necessários para a educação 
na atualidade. 

 
A metáfora do impacto e a ênfase no determinismo 

 
Concordamos com Lévy(2010) ao afirmar que a “metáfora do impacto” não é adequada 

para se referir à presença das tecnologias na sociedade, por transmitir a ideia de que as 
tecnologias são uma entidade externa à sociedade e à cultura, quando, de fato, são um aspecto 
indissociável delas, porque “não se pode separar o mundo material – e menos ainda a sua 
parte artificial – das ideias por meio das quais os objetos técnicos são concebidos e utilizados 
nem dos humanos que os inventam, produzem e utilizam.”(LÉVY, 2010:22)  

As técnicas e as tecnologias só podem ser compreendidas na relação com os homens, 
nos processos socioculturais. Quando uma nova técnica é criada, desenvolvida, ela abre 
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possibilidades e oferece condições para tomada de decisões, escolhas e ações também 
condicionadas à materialidade e à subjetividade humana. 

Acreditar que uma técnica ou uma tecnologia é determinante é aceitar a existência de 
um caminho a partir dela e que a entrada de uma técnica especifica, levará a um resultado 
único, conferindo-as um caráter autônomo, independente, como se fossem capazes, por si só, 
de produzir ou modificar a sociedade. 

 
Neutralidade e ferramenta 

 
As tecnologias expressam formas de poder dos homens sobre os homens e destes sobre 

a natureza. Quando instaurada, uma tecnologia modifica as relações entre as pessoas, e as 
relações das pessoas com o mundo, tendo o potencial para aprisionar e para libertar, 
concorrendo para manter determinadas estruturas sociais e relações de dominação.  

Pensar as TIC como ferramentas, como nos alerta Barreto (2003), implica em um 
deslize teórico pois toma as tecnologias como neutras, como se já estivessem prontas para 
serem utilizadas, independentemente do trabalho que se pretenda realizar (Barreto, 2003:273) 
desconsiderando que as TIC “são a materialização da racionalidade de uma certa cultura e de 
um 'modelo global de organização do poder'”. (Martin-Barbero,1997:256 apud Barreto, 
2003).  

Faz-se necessário expandir o conceito de tecnologia para além das técnicas e dos 
objetos, englobando um amplo conjunto de processos objetivados e reprodutíveis no qual se 
inserem as tecnologias intelectuais que encontram vasto campo de materialidade nas TIC.  

Muito mais que ferramentas, caminhamos para compreensão das TIC como espaços de 
criação e também como linguagem, visto que pressupõem o pensar e o agir e afetam o modo 
de percepção e intelecção pelo qual percebemos os objetos, ao mesmo tempo em que 
oferecem a oportunidade de operarmos sobre esses objetos. No contexto educacional, se 
reduzirmos essas tecnologias a ferramentas, apenas ensinaremos o como utilizá-las, sem nos 
preocuparmos com a necessidade de interpretá-las e compreendê-las em relação ao espaço 
que ocupam no mundo, desconsiderando inclusive, a forma substancial como alteram as 
relações entre as pessoas. 

 
A perigosa ideia do novo 

  
Lévy (2010:28) explica que a ideia de “novas tecnologias” se faz presente entre aqueles 

que não estão imersos ou que não participam da criação, produção e apropriação dos 
instrumentos digitais e isso se deve, especialmente, pela aceleração das mudanças nesse 
tempo em que a evolução tecnológica não para, portanto, “todos nós nos encontramos em 
algum nível de desapossamento”.  

Na esfera da educação, Barreto(2010) pondera que a expressão “novas tecnologias” vem 
demarcar a diferenciação das “velhas tecnologias educacionais” como o livro, a lousa, o lápis. 
E, sendo criadas a partir das áreas não educacionais, as tecnologias da informação e da 
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comunicação são comumente qualificadas como “novas”, o que aponta para a necessidade de 
serem recontextualizadas para o ambiente educacional.  

Diante disso, destacamos que o discurso do novo se fortalece por posturas de 
maravilhamento ingênuo (PINTO, 2005) e tende a ser sustentado pelo desejo da posse pela 
posse, característico da sociedade de consumo. Assim, a pergunta que frequentemente se faz 
diante de um novo artefato tecnológico é: “o que ISSO faz” e, raramente se questiona sobre “o 
que EU posso fazer com ISSO”. Do ponto de vista da educação essa inversão é perigosa na 
medida em que, desejando-se o artefato pelo artefato, relega-se o potencial criativo do 
humano em relação ao objeto, mantendo-se ainda, a visão determinista das TIC. 

 
“Informatizar já” não é suficiente 

 
A informatização que presenciamos, conforme Cazeloto(2008), tem como uma de suas 

característica a ausência de um investimento intencional na formação crítica das pessoas que 
lidam com as tecnologias. O conjunto de tecnologias naturalizam-se como se tivessem vida 
própria, e as implicações dessa naturalização tendem a reforçar estruturas de dominação.  

Para além da informatização, consideramos o processo de virtualização que, conforme 
problematizado por Bonilla (2005), “ultrapassa amplamente a informatização em curso”. A 
imaginação, a memória, o conhecimento, a religião, apontam para processos de virtualização, 
que são anteriores às máquinas informáticas por serem próprios do movimento de autocriação 
humana, especialmente por meio da linguagem. A virtualização, portanto, não é ilusão ou 
irrealidade, mas potencialidades criadoras com o advento das TIC, em especial com as TIC 
conectadas em rede.  

Alcançar a virtualização pressupõe a abertura para diferentes formas de leitura, 
mediadas pelas tecnologias e além delas. Insistimos que as tecnologias não devem ser apenas 
usadas, mas precisam ser lidas de modo crítico, especialmente em atenção ao lugar que 
ocupam no mundo e às formas relacionais que elas possibilitam. Isso significa pensar além do 
artefato – da ferramenta – além do consumismo e do maravilhamento pelas novidades 
tecnológicas que surgem a cada dia. São os processos de virtualização que abrem a 
possibilidade da criação, da invenção, da permanência de conhecimentos e conteúdos através 
do tempo.  

As metáforas do impacto, da ferramenta e do novo tendem a ser cerceantes assim como 
é limitante a enfase na informatização sem um diálogo crítico sobre as potencialidades das 
TIC. Sendo cerceantes, reduzem as margens de compreensão e apropriação das tecnologias 
como linguagem e como espaços de criação, e destituem o lugar da crítica em relação ao 
papel que as tecnologias ocupam na sociedade e os modos como regulam as relações entre as 
pessoas. 

Concluímos que uma visão ampliada do conceito de TIC reconhece a multiplicidade de 
sentidos em torno da palavra e evidencia sua percepção como criação humana, inscrita em 
determinado momento histórico, cultural e político. Desse modo, destacamos o aspecto do 
humano que se estrutura pelas tecnologias e cria possibilidades para que o potencial criativo e 
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autônomo emerja nas práticas educativas, abrindo espaços para criação de sentidos além das 
margens. 
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PRÁTICAS INOVADORAS DE AVALIAÇÃO DOS DISCENTES NO ENSINO 
SUPERIOR A PARTIR DE GÊNEROS TEXTUAIS 

Kathia Maria de Melo e Silva Barbosa1 
 

A avaliação, em um contexto de ensino, 
Tem o objetivo legítimo de contribuir para 

O êxito do ensino, isto é, para a construção 
desses saberes e competências pelos alunos. 

(Charles Hadji)  
 
Considerando que desde a década de 90, do século XX, período no qual se retomou “as 

discussões sobre avaliação nos cursos de formação de professores, com a inclusão do tema 
como disciplina regular em algumas universidades” (HOFFMANN: 2005, p. 73), o debate, 
dela resultante, além de ampliar a produção da literatura sobre o tema incorpora 
conceitualmente, as dimensões sociais e políticas impressas ao processo avaliativo bem como 
anuncia a possibilidade de sua aplicação por meio de instrumentos menos ortodoxos do ponto 
de vista do ideário pedagógico historicamente consolidado. Nesta mesma direção Paulo Freire 
(1996), nos convoca a ousar para transformar e Hoffmann alerta: “antes de se fazer diferente, 
é preciso pensar diferente sobre o que se faz” (2007: p. 39). Inspirada, pois nestes pensadores 
iniciamos nossas experiências, práticas inovadoras sobre a prática avaliativa no ensino 
superior. Desde já anunciamos que o aspecto inovador se caracteriza pela adoção de 
instrumentos avaliativos diversos e relativamente incomuns no ensino superior e não no 
sentido de criação de instrumentos. 

Na medida em que realizávamos as avaliações de ensino e aprendizagem no ensino 
superior nos questionávamos sobre a necessidade de colocar em prática nossas convicções 
teóricas de que a avaliação escolar não é um instrumento de controle e muito menos de 
punição e demarcação de poder. Isso significa dizer que não bastava elaborar a avaliação a 
partir de novas estratégias, mas, era preciso experimentar também, outros instrumentos 
avaliativos para além dos formalmente empregados neste ambiente/espaço. Além do que, 
pensar sobre e, mediar o conteúdo da avaliação escolar, não deve se configurar apenas como 
objeto de investigação e constatação, mas como preâmbulos para novas práticas articuladas 
com as teorias que a fundamenta. Neste sentido acreditamos que é incompleta a avaliação que 
configura aspectos pontuais ou unilaterais dos processos da relação ensino-aprendizagem, 
haja vista que se trata de uma relação interdependente.  

Concebida como um processo necessário ao ato pedagógico, a avaliação escolar 
configura-se como um tempo e espaço de averiguação pelo aluno, das aprendizagens 
realizadas e das que ainda estão em processo, de modo que, acreditamos ser esta a 
perspectiva, o olhar que o professor deve direcionar ao fazer a leitura/correções das avaliações 

                                                           
 1 Mestra em Educação; Universidade Federal de Pernambuco; Recife – PE. katuchao@yahoo.com.br 
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e de posse das informações colhidas, retornar aos conteúdos que precisam ser (ré)ensinados a 
fim de garantir a aprendizagem integral e a partir daí seguir adiante com o programa 
curricular.  

“O ponto de partida para atuar com avaliação é saber o que se quer com a ação 
pedagógica” (Luckesi: 2011, p. 27) posto que, as respostas as nossas indagações iniciais a 
citar: - Que tipo de educação estamos propondo?, - Para qual sociedade?, - Qual o foco?, - 
quais os objetivos?, - Para quem serão fornecidos os resultados?, são norteadoras do caminho 
que precisará ser percorrido da mediação dos conteúdos até a avaliação propriamente dita. A 
avaliação escolar é, portanto, ao mesmo tempo um instrumento de ação e intervenção 
pedagógica, ideológica e política que subsidia as relações de ensino-aprendizagem e as 
políticas educacionais. 

Tais pressupostos, acima anunciados, quando pensados sob a perspectiva da mediação 
dos conteúdos da disciplina de Didática, endereçada aos cursos de licenciatura parecem 
demandar um esforço ainda maior no sentido de realizar uma práxis pedagógica que não 
apenas instrumentalize o aluno, futuro docente, mas, que possibilite experimentar colocar a 
teoria em prática. 

Consolidado este primeiro momento das nossas reflexões sobre a avaliação escolar no 
ensino superior, nos deparamos com um “novo impasse” que se refere a “ousadia” de 
implantá-la na sala de aula. Queríamos mediar experiências de aprendizagem sobre o que e 
como avaliar, mas que resultassem de construções dos próprios alunos e não como “resposta” 
as nossas próprias construções. Para isso se fez necessário superar a resistência de que a 
Didática fosse uma disciplina “exclusivamente” prática como pensa a maioria dos nossos 
alunos. Suas expectativas pautavam-se na visualização de modelos eficientes e eficazes de 
“reprodução” do fazer docente com uma nova roupagem, que os capacitassem a despertar o 
desejo e o interesse dos seus futuros educandos, por suas aulas. O desafio agora é definido 
pela necessidade de promover a ressignificação do ensino da didática bem como dos 
processos avaliativos a fim de realizar uma práxis coerente e com uma melhor qualidade. 

O primeiro passo foi o de “convencer” os alunos a realizarem as leituras recomendadas 
a fim de que elaborassem suas próprias sínteses. Neste sentido acreditamos que este é uma 
possibilidade que o aluno tem de consolidar sua filiação teórica isenta do direcionamento 
conceitual impresso por seus professores, nos processos de ensino. Além do que o 
conhecimento resultante da leitura desenvolve num primeiro momento habilidades de 
compreensão, interpretação dentre outras, e num segundo momento, a da escrita, não mais 
como reprodução, cópia, mas, principalmente a escrita autoral. A leitura e a escrita são 
“concebidas como ações dinâmicas e interligadas” (KÖCHE: 2012, p.11) e tanto mais 
significativa quanto passíveis de serem aplicadas na vida cotidiana. 

A partir de então iniciamos a introdução de leituras cuja apropriação teórica, deveria ser 
registrada a partir de diferentes gêneros textuais como desafio para a realização dos estudos 
individuais. Buscamos aliar a esta iniciativa a valorização de gêneros textuais identificados 
com a cultura regional e assim recomendamos uma leitura que deveria servir como “mote” 
para a produção de um “fichamento” em forma de literatura de cordel. A atividade consistiu 
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na retextualização que segundo DELL’Isola, “[...] consiste num processo de transformação de 
uma modalidade textual em outra, abrangendo operações específicas de acordo com o 
funcionamento da linguagem” (in KÖCHE: 2012, p.165).  

Como resultado reincidente e independente da área de formação, ou seja, a reação dos 
alunos de cursos de licenciatura das exatas e/ou das humanas era muito semelhante. A 
resistência ao novo era verbalizada quase que instintivamente e se materializava no discurso 
do “eu não sei fazer”. Isso demandou alguns diálogos de reflexão sobre a resistência buscando 
pontuar onde se instaurava a dificuldade ao tempo em que apresentávamos argumentos 
motivacionais para sua realização. Além da literatura de cordel experimentamos a construção 
de paródias e da correspondência entre os alunos, esta última aceita mais facilmente no que se 
refere a sua elaboração, mas com certa estranheza, sobre as reais possibilidades pedagógicas 
que uma correspondência poderia agregar aos processos formativos acadêmicos. Todas estas 
proposições partiam, sempre, de um texto didático previamente selecionado. Após a 
construção do “novo texto” era realizada a leitura em classe como conclusão da atividade.  

Este processo avaliativo composto pelos desafios de produzir outros textos e a partir 
deles realizar a avaliação da aprendizagem revelou-se como um processo eficiente e eficaz 
tendo em vista que, aos conhecimentos e saberes cognitivos e pontuais sobre determinados 
conteúdos iam se consolidando outros saberes tais como o afetivo, de autoria, etc., e de 
maneira desafiadora. A descoberta, ou melhor, a sensação de prazer experimentada na 
conclusão da tarefa é o “bônus” devido aqueles que venciam suas resistências iniciais e 
produzindo o novo texto podiam apreciar a sua obra como também ser apreciado pelos 
colegas de classe. O momento da apresentação iniciava-se meio que timidamente e acabavam 
sendo verdadeiros espaços de apresentação e representação na medida em que os alunos 
deixavam transparecer suas veias poéticas. A maioria dos textos revelava rigorosidade estética 
e coerência conceitual, no que se refere ao texto base. 

Acrescentamos ainda as “benesses” desta experiência a mobilização e desenvolvimento 
de uma escrita autoral diversificada, e a comprovação, porque experimentada, de que é 
possível realizar a avaliação escolar a partir de outros instrumentos sem desqualificar o 
processo avaliativo e a perspectiva científica do ensino superior. Este na verdade, parece 
ampliar-se porque se compromete com a aprendizagem significativa do aluno, buscando 
mediar à construção de sentidos através da linguagem. Em outras palavras, porque 

 
“o aluno sente-se estimulado a trabalhar de forma produtiva quando percebe 
que há uma finalidade no trabalho que o professor propõe; que seus 
resultados são estudados juntamente com o professor; que seu desempenho é 
avaliado considerando-se seus progressos e dificuldades, em função do seu 
próprio padrão de desenvolvimento, necessidades e possibilidades. (COOK 
in DEPRESBITERIS: 2001, p. 17)  

  
Por fim concluímos que os resultados destas experiências nos mobilizaram a adotar a 

retextualização além de ampliar as tipologias por nós empregadas até o presente momento.  
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LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO NOS CURSOS DE LETRAS E 
PEDAGOGIA EM CAMPI DE UNIVERSIDADES DO NORTE DO PARANÁ 

Kátia Andrade Inez Silva1 
Sandra Aparecida Pires Franco2 

Rovilson José da Silva3 
  

A proficiência leitora dos estudantes brasileiros no contexto nacional 
 
As proficiências em leitura e em escrita dos estudantes brasileiros têm sido discutidas 

por muitos pesquisadores nos últimos anos. Além destes, também o Poder Público Federal 
tem procurado monitorar o desempenho escolar dos nossos alunos através da aplicação de 
avaliações em larga escala visando mensurar sua proficiência leitora.  

O Ministério da Educação (MEC), por meio do INEP4 tem realizado a cada dois anos 
um diagnóstico da aprendizagem dos alunos da Educação Básica das escolas brasileiras. 
Estudantes têm sido avaliados através da Prova Brasil desde 2005, nos 5º e 9º anos do Ensino 
Fundamental e no 3º ano do Ensino Médio, com o objetivo de avaliar seus  conhecimentos nas 
áreas de Matemática, Língua Portuguesa e Ciências.  

Em síntese, os resultados obtidos a partir desta avaliação têm contribuído para as 
discussões sobre as práticas docentes voltadas à leitura e à compreensão de textos.  

Intrinsecamente ligada ao IDEB5, a Prova Brasil tem demonstrado que o rendimento 
dos alunos em relação à proficiência leitora tem aumentado a cada edição. De acordo com os 
resultados do IDEB, as metas estipuladas pelo MEC desde 2007 tem sido ultrapassadas a cada 
edição, sendo que em 2011 os alunos matriculados no 5º ano alcançaram 5,0 pontos e do 9º 
ano atingiram 4,1 pontos6 no índice geral.  

Percebemos, então, por meio dos dados7 divulgados que nossos estudantes tiveram um 
avanço significativo, chegando a subir 18 pontos na escala de proficiência ao longo das quatro 
edições, conforme a tabela abaixo:  

                                                           
1 Mestranda em Educação da Universidade Estadual de Londrina (UEL) katiandrade2@bol.com.br 
2 Doutora em Letras (UEL – 2008). Professora de Didática e do Programa de Mestrado em Educação - UEL. 
sandrafranco26@hotmail.com 
3 Doutor em Educação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho / Campus Marília e 
Universidade Autônoma de Barcelona (UNESP - 2006). Professor Adjunto do Departamento de Educação da 
Universidade Estadual de Londrina – UEL. rovilsonedu@hotmail.com 
4 O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, criado em janeiro de 1937 através 
do Decreto Lei nº 580. Conhecido pela sigla INEP realiza avaliações em larga escala aplicadas em estudantes de 
todo o país, dentre elas a Prova Brasil.  
5 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, calculado a partir da proficiência dos alunos nas áreas 
avaliadas e as taxas de retenção e evasão das escolas.  
6    Dados acessados em 16/05/2014 no site: www.portal.inep.gov.br/web/portal-ideb  
7 Dados acessados em 16/05/2014, no endereço eletrônico: http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb/planilhas-
para-download 

mailto:katiandrade2@bol.com.br
mailto:sandrafranco26@hotmail.com
mailto:rovilsonedu@hotmail.com
http://www.portal.inep.gov.br/web/portal-ideb
http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb/planilhas-para-download
http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb/planilhas-para-download


LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO NOS CURSOS DE LETRAS E PEDAGOGIA EM CAMPI DE... 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 1870 

Ano de aplicação da 
Prova Brasil. 

Índice de proficiência 
leitora dos estudantes 

brasileiros. 

IDEB observado 

Ano 2005 172,31 3,8 
Ano 2007 175,77 4,2 
Ano 2009 184,29 4,6 
Ano 2011 190,58 5,0 

 
Tabela 1 - Escala de Proficiência em Língua Portuguesa - Índice Nacional - Divulgado no Portal do INEP 

 
Mas, para o cálculo do IDEB outros fatores influenciam nos índices obtidos. Além das 

taxas de proficiência dos alunos, incidem nos índices as taxas de evasão/retenção das escolas 
envolvidas no processo avaliativo. Talvez por envolver outros fatores além dos didáticos, o 
IDEB torna-se sempre objeto de discussão nas conversas entre educadores e técnicos da 
educação e objeto de pesquisa de muitos grupos que estudam a educação brasileira.  

 Contribuindo para estas discussões, é preciso que estabeleçamos relações entre os 
índices de proficiência obtidos pela Prova Brasil e a práxis pedagógica, observando o 
desempenho dos estudantes em relação à proficiência leitora e analisando como tem sido a 
formação acadêmica proposta pelos cursos de Licenciatura, entendendo que o ensino da 
leitura e da produção de textos estão sempre ligados à prática docente, em qualquer nível de 
escolaridade. 

 
A formação inicial de professores e a análise documental de Cursos de Licenciatura  

 
Na pesquisa aqui descrita foram analisadas as ementas e as matrizes curriculares dos 

cursos de Licenciatura em Letras e em Pedagogia de duas instituições de ensino superior do 
norte do Paraná8, tendo como foco somente as disciplinas que apresentam conteúdos voltados 
à prática pedagógica da leitura e da produção de textos.  

Analisamos a carga horária das disciplinas apresentadas nos Projetos Pedagógicos de 
Curso (doravante PPCs)9, buscando verificar se elas atendiam à de formação de professores 
em relação ao desenvolvimento de práticas pedagógicas eficazes voltadas para o ensino da 
leitura e da produção textual.  

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), cabe à escola  formar 
cidadãos capazes de utilizar a escrita com eficácia e terem condições de assumir a palavra – 
também por escrito – para produzir textos adequados. Também cabe à escola organizar um 
trabalho educativo voltado ao desenvolvimento da proficiência leitora e escritora, por meio de 
procedimentos didáticos adequados e eficazes. Neste sentido, de acordo com COLLELO 

                                                           
8 Os dados aqui descritos foram obtidos no Projeto Político-Pedagógico das instituições: Campus A (aprovado 
pelo Colegiado em 17/10/2011) e Campus B (aprovado pelo Colegiado em 11/04/2007).  
9 Entende-se como documento, neste caso, os Projetos Políticos Pedagógicos dos cursos analisados, além das 
ementas das disciplinas e suas matrizes curriculares.  
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a alfabetização justifica-se pelo seu potencial educativo na formação do 
produtor de textos, o “autor” que, além de poder escrever palavras e frases, 
tem a competência para compor textos, enfrentando os desafios da sua 
produção, mas também gratificando-se com as possibilidades de dar vida aos 
seus pensamentos, ideias e fantasias. (2007, p. 30) 

 
E foi a partir desta reflexão que buscamos levantar dados que respondessem em que 

proporção os cursos de licenciatura analisados têm oferecido aos graduandos uma reflexão 
efetiva quanto à prática pedagógica voltada à leitura e à produção de textos.  

Iniciamos, então, pela análise dos PPCs dos Cursos de Licenciatura em Pedagogia e em 
Letras de duas instituições estaduais do Paraná. Suas ementas e matrizes curriculares foram 
documentos imprescindíveis para a análise aqui proposta, pois elencam as disciplinas dos 
cursos e suas respectivas cargas horárias. As ementas também foram importantes para que 
pudéssemos refinar a busca pelas disciplinas voltadas especificamente para o foco deste 
trabalho, uma vez que elas descrevem, sucintamente, os ideários do conteúdo a ser abordado 
ao longo do curso.  

Durante a análise dos cursos observamos como estavam organizadas as Matrizes 
Curriculares. Em linhas gerais, elas apresentavam seus componentes divididos em três 
grandes áreas, com as cargas horárias abaixo descritas: 

 
Disciplinas Carga horária 

Fundamentos da Educação     900 horas 
Docência  1.020 horas 
Gestão Escolar    180 horas 

 
Tabela 2 - Dados obtidos a partir da Matriz Curricular dos Cursos de Licenciatura em Pedagogia Campi A e B 

  
Na Área de Docência os dois cursos analisados traziam disciplinas que discutiam 

especificamente aspectos voltados à prática pedagógica da leitura e da produção de textos: 
Alfabetização e Letramento, Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa e Fundamentos 
Teórico-Metodológicos em Alfabetização e Língua Portuguesa. A carga horária total destas 
disciplinas é 336 horas, em contraposição às 3.480 horas totais do curso. Se fizermos uma 
análise percentual destes dados, concluímos que as disciplinas voltadas à prática pedagógica 
da leitura e da produção de textos ocupam somente 9,65% da carga horária total dos cursos de 
Pedagogia analisados.   

Analisamos também as matrizes curriculares dos Cursos de Licenciatura em Letras, que 
dividem seus componentes em três grandes áreas: Ensino, Literatura e Língua e Linguística.  

Dentro da Área de Ensino, a única disciplina que discute a prática pedagógica da 
leitura e da produção de textos é Metodologia de Ensino de Língua Portuguesa. Ao fazermos 
uma análise percentual da carga horária, observamos que apenas 2% da carga horária total do 
curso (3.600 horas) estão voltadas para os estudos da prática pedagógica da leitura e da 
produção de textos (somente 72 horas).   
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Conclusões finais 
 
Depois da breve análise aqui descrita, retornamos às perguntas iniciais deste trabalho: 

como é possível que estudantes brasileiros tenham avançado em relação à proficiência leitora 
se ainda persistem tantas dificuldades em compreender o que leem e em produzir textos 
escritos?  

Propomos, ainda, outra questão: como é possível um trabalho eficaz com  produção e 
leitura de textos em sala de aula se os cursos de licenciatura, responsáveis pela formação 
inicial de professores, dedicam tão pouco tempo para estas questões?  

Outras reflexões relevantes surgem na conclusão deste trabalho, voltadas agora para a 
prática docente dos professores universitários, buscando entender  de que forma eles  realizam 
um trabalho eficaz voltado para questões metodológicas que envolvem a prática da leitura e 
da produção de textos com uma carga horária tão ínfima? Esta reflexão, voltada para a gestão 
do tempo didático não é possível observar nas ementas dos cursos, sendo talvez necessárias as 
seguintes decisões por parte do pesquisador: a observação das aulas dos cursos analisados, a 
análise do dizeres dos graduandos dos cursos sobre como tem sido sua formação em relação 
aos conteúdos de leitura e de produção de textos e a análise dos dizeres dos docentes dos 
cursos de licenciatura visando levantar pistas sobre suas maiores dificuldades em relação à 
gestão do tempo, às dificuldades dos alunos da graduação e do tratamento didático dados à 
leitura e à escrita nas disciplinas que ministram.  

De qualquer forma, devemos tomar muito cuidado para que, mais uma vez a 
responsabilidade não recaia somente sobre a atuação docente, pois se por um lado os 
estudantes brasileiros apresentam dificuldades em ler, compreender e produzir textos muito 
provavelmente isso se deva à práxis pedagógica de seus professores do Ensino Fundamental e 
Médio. Mas, se estes professores têm uma formação inicial que dedica pouco tempo às 
discussões da práxis pedagógica da leitura e da produção de textos, fica muito difícil que eles 
consigam ajudar seus alunos a vencerem as dificuldades encontradas nestes campos.     

Por fim, fica evidente que há um longo caminho para respondermos às dúvidas que 
ainda nos assombram. Este caminho está pautado nas discussões sobre os não-saberes dos 
estudantes brasileiros, nos debates sobre as disciplinas dos cursos de licenciatura e nas 
pesquisas sobre formas de tratar os conteúdos de leitura e de produção de textos.   
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MINHA VIDA, MINHA CASA, MEU BAIRRO 

Kátia Cristina Campolina Pacci 
 

“[...] a educação na cidadania é o próprio respirar e 
sentir da comunidade, não é uma enxertia de 

conceitos pretensamente civilizadores numa cabeça 
cujo corpo está em permanente e agressiva disputa e 

concorrência com os outros.” 
(Rubem Alves) 

 
Introdução 

 
Neste trabalho apresento as experiências realizadas na EMEF Raul Pila com alunos do 

4º ano B, ciclo II ensino fundamental. A escola foi fundada em 1968 e hoje funciona em três 
períodos: manhã, tarde e noite. No período da manhã há os ciclos I e II com dez classes e 
aproximadamente 226 alunos. À tarde funcionam oito classes do 6º ao 9º ano, com 
aproximadamente 193 alunos. À noite há as turmas da EJA, onde há quatro classes, 
totalizando 100 alunos, também funcionam duas turmas de EJA I da FUMEC. Sendo assim a 
escola atende atualmente 505 alunos. 

O conjunto de alunos é composto de crianças que habitam os bairros São João da 
Vitória e Jardim Novo Flamboyant. 

A comunidade em torno da escola apresenta diferentes níveis socioeconômicos. De um 
lado tem-se uma comunidade de classe média/alta, moradores do Jardim Flamboyant. Do 
outro lado encontra-se a comunidade de classe média/baixa, e as comunidades Morro do 
Fumaça (MDF) e Buraco do Sapo, que passam por várias privações e conflitos familiares. A 
porcentagem de alunos que frequenta a escola da camada de baixa renda é bastante grande 
(aproximadamente 80%) são famílias pobres que, muitas vezes, vivem em condições sociais 
vulneráveis. Grande parte mora em favelas, muitos pais são analfabetos ou tem baixa 
escolaridade e não estão acostumados a orientar seus filhos para a vida escolar.  

Além dos problemas sociais como desemprego, tráfico de drogas e pais separados, 
nossas crianças, adolescentes e adultos convivem frequentemente com cenas de violência e 
até mesmo de crimes graves, seja no âmbito familiar ou no bairro onde moram. 

A escola possui parcerias com: CRAS (centro de referência da assistência social), APOT 
(associação promocional oração e trabalho Padre Haroldo), Posto de Saúde e a Nova 
Jerusalém. 

A escola implantou o projeto “comida certa, na hora certa” oferecendo aos alunos o café 
da manhã. 

A pedagogia de projetos possibilita a participação de todos os alunos motivando-os 
através de questionamentos e dúvidas. As discussões são realizadas a partir de uma situação 
problema com a mediação do professor, desenvolvendo nos alunos capacidades de observar, 
refletir, discutir, e criar. 
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De acordo com Xavier (2005): “[...] é importante deixar os alunos treinarem essas 
capacidades, para que possa construir seu conhecimento daquilo que é necessário, baseado no 
seu cotidiano e com sentido.” 

Para Jolibert (1994): “A pedagogia de projetos permite viver numa escola alicerçada no 
real, aberta a múltiplas relações com o exterior: nela a criança trabalha “pra valer” e dispõe 
dos meios para afirmar-se como agente de seus aprendizados, produzindo algo que tem 
sentido e unidade.” 

A ideia do projeto nasce explorando, construindo em conjunto, com a mediação do 
professor, contextualiza, ouve, discute, problematiza e orienta visando sempre à construção 
do conhecimento. 

Segundo Jolibert (1994): “[...] um projeto se constitui em um trabalho no sentido de 
resolver um problema, explorar uma ideia ou construir um produto que se tenha planejado ou 
imaginado. O produto de um projeto deverá ter necessariamente significado para quem o 
executar.” 

Conforme Leite o desenvolvimento de um projeto se divide em três partes: 
problematização, desenvolvimento e síntese.  

 
Na problematização os alunos irão expressar suas ideias, crenças, 
conhecimento sobre o problema. Nesta fase o professor detecta o que os 
alunos sabem ou não sobre o tema. A partir destas questões levantadas é que 
o projeto será organizado pelo grupo. No desenvolvimento utiliza-se a 
biblioteca, a vinda de pessoas convidadas à escola, entre outras ações. Esse 
momento cria estratégias para buscar respostas as questões e hipóteses 
levantadas na problematização. É preciso criar propostas de trabalho que 
exijam a saída do espaço escolar, a organização em pequenos grupos ou 
grandes, o uso de conhecimento que tem sobre o tema e se defrontar com 
conflitos, inquietações que as levarão ao desiquilíbrio de suas hipóteses 
iniciais. A síntese em todo esse processo, as convicções iniciais vão sendo 
superadas e outras mais complexas vão sendo construídas. As novas 
aprendizagens passam a fazer parte dos esquemas de conhecimento dos 
alunos e vão servir de conhecimento prévio para outras situações de 
aprendizagem. Portanto a pedagogia de projetos é um caminho para 
transformar o espaço escolar em um espaço aberto à construção significativa 
para todos que dela participam. (LEITE, 1996, p. 1) 

 
Um projeto pode ser amplo e trabalhado interdisciplinarmente através dos diversos 

componentes curriculares, buscando ser significativo para o aluno buscando sua autonomia e 
criticidade.  

 
A construção do projeto 

 
Em uma aula de Língua Portuguesa os alunos do 4º ano B do ciclo II do período da 

manhã da EMEF Raul Pila, realizaram uma produção de texto sobre o tema bairro. Após a 
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produção textual os alunos deveriam ler para a turma, para reflexão. Durante as leituras os 
alunos apresentaram grande interesse por algumas produções conforme relatos reproduzidos 
abaixo: 

 
“... na nossa rua há gente que cheira farinha, que fuma maconha, que faz 
droga, na frente da minha casa eles fumam... Há na minha rua barro, ponte, e 
um monte de coisas legais e isso é o Morro do Fumaça.” (L.C.O. 10 anos). 
 
“Meu bairro é grande e moro na rua Natividade da Serra, é uma favela que 
tem muita gente fumante, tem uma viela cheia de lixo e muitas pessoas 
jogam lixo...” (C.S.B. 9 anos).  

 
Os alunos demonstraram muito interesse na produção textual, refletiram, questionaram 

se a comunidade “Morro do Fumaça” é assim, mas outras crianças discordaram e disseram 
que às vezes isso acontece.  

Iniciamos a discussão do projeto, refletindo como poderíamos aprender e conhecer mais 
o bairro onde vivem. Contextualizamos coletivamente a situação em que o aluno M., portador 
de necessidade especial, se locomovia da casa para a escola. Depois de muita discussão 
chegamos à conclusão de ir até a comunidade com todos os alunos. Marcamos o dia e todos 
os alunos, juntamente com minha orientadora pedagógica Sônia Nobre, a professora de 
educação especial e uma estagiária da UNICAMP, visitamos a comunidade. Os alunos se 
mostraram eufóricos para que conhecêssemos suas casas, o campinho, os comércios, o 
córrego, a ponte de madeira, os seus familiares, as árvores frutíferas, etc. 

A comunidade nos acolheu de tal maneira que durante o trajeto nos proporcionaram 
momentos agradáveis tais como: água geladinha para todos e café para os professores - havia 
uma casa nos esperando com um café da manhã!  

Realizamos uma assembleia para eleger o nome do projeto. Também realizamos 
levantamento de tudo o que existe no bairro: áreas de risco, lixo, córrego sujo, casa do aluno 
M., lugar para brincar, etc. 

Durante o desenvolvimento do Projeto “Minha vida, Minha casa, Meu Bairro”, 
utilizamos vários recursos tais como: a música “A casa” de Vinícius de Morais, mural com 
levantamento dos pontos positivos e negativos, leitura do livro “A Casa feita de Sonho” de 
Ricardo Alberty, livro “Bairro Passo a Passo da Cidade” da associação Escola Aprendiz, livro 
“Poesia na Varanda” de Sonia Junqueira, elaboração de poesias, trabalho de mapa e planta 
baixa do bairro, site de reclamações, levantamento nos grupos de itens que não há no bairro 
ou que precisam melhorar, google, google maps, site “Cidade reclama”, mapa da cidade de 
Campinas, roteiro de entrevista, entrevista com moradores, tipos de construções, trabalho 
coletivo com uso de jornais, mural dos tipos de construções e jornal de classe.  

A proposta final do Projeto culminou na elaboração do jornal de classe, com 
levantamento das notícias mais importantes e distribuição na Comunidade e nas famílias. 

Durante todas as etapas do projeto os alunos se encontravam muito motivados, e com 
muita vontade de aprender aquilo que pertencia à comunidade onde moram. 
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Considerações finais 
 
Este trabalho possibilitou a melhoria das relações entre professor/aluno, aluno/aluno e 

professor/família.  
O projeto interdisciplinar trouxe ideias, estimulou ações e vários outros projetos. 

Tornou mais abrangente o entendimento dos conteúdos, além do olhar crítico para os 
problemas sociais. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – Introdução:  
 

“As aprendizagens que os alunos realizam na escola serão significativas à 
medida que conseguirem estabelecer relações substantivas e não-arbitrárias 
entre os conteúdos escolares e os conhecimentos previamente construídos 
por eles, num processo de articulação de novos significados. A 
aprendizagem significativa implica sempre em alguma ousadia: diante do 
problema posto, o aluno precisa elaborar hipóteses e experimentá-las.” 
(PCN, p. 38) 

 
Através das ações do projeto realizou-se a promoção do gosto pela escrita, despertando 

o interesse pela leitura, principalmente de poesias, provocando nas crianças a necessidade de 
se escrever poemas. 
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NARRATIVA DE EXPERIÊNCIAS: O COMPARTILHAMENTO DA 
PRÓPRIA PRÁTICA E A PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO 

Katia Ferreira Moreira1  
 

Não posso ser professor se não percebo cada vez 
melhor que, por não poder ser neutra, minha prática 

exige de mim uma definição. Uma tomada de 
posição. Decisão. Ruptura. Exige de mim que escolha 

entre isto e aquilo. (...) Não posso ser professor a 
favor de quem quer que seja e a favor de não importa 

o quê. Sou professor a favor da boniteza de minha 
própria prática, boniteza que dela some se não cuido 

do saber que devo ensinar... 
Paulo Freire 

 
Sou professora alfabetizadora da rede municipal do Rio de Janeiro. Desde 1988, 

trabalho com turmas dos anos iniciais assumindo o desafio de ensinar crianças a ler e a 
escrever. Logo, falo da sala de aula onde estive por mais de vinte anos buscando caminhos 
para o trabalho de alfabetizar crianças das classes populares.  

Ser professora exige, do meu ponto de vista, “uma tomada de posição”, como nos fala 
Freire (1996, p.115 e116). Suas palavras ecoam dentro de mim e me impulsionam a reagir 
contra o discurso naturalizado de que a educação, não tendo jeito, está fadada ao fracasso 
contra o qual não adianta lutar. Ser professora exige de mim escolher “entre isto e aquilo”, 
isto é, escolher entre me assumir como professora e sujeito político em prol de uma educação 
comprometida com o pensar, com a emancipação, ou ocupar o lugar de professora-
transmissora de conteúdos prontos, saberes muitas vezes distantes das realidades dos alunos e 
alunas.  

Atravessada por esse compromisso político com a aprendizagem dos alunos e alunas e 
contra o analfabetismo, ao longo da minha trajetória profissional, o fracasso na alfabetização 
sempre me trouxe incômodo e me motivou a buscar caminhos, alternativas para o meu 
trabalho na escola. O movimento de refletir sobre as práticas alfabetizadoras sempre me 
instigou e me fez ir em busca de respostas para muitas perguntas que ainda se fazem 
presentes: como alfabetizar? Que práticas podem ser mais favoráveis à aprendizagem das 
crianças? Por que os professores têm dificuldade em ensinar a ler e escrever? Por que nem 
todas as crianças se alfabetizam? 

Sou professora “a favor da boniteza de minha própria prática, boniteza que dela some se 
não cuido do saber que devo ensinar” (FREIRE, 1996, p.115-116). A busca por esse saber, 
que ao longo dos anos vem impulsionando o meu processo formativo, me trouxe até o 
mestrado e, por isso, neste momento, tomo como foco de investigação as práticas 
                                                           
1 Mestranda; UERJ/ FFP; Secretaria Municipal de Educação; Rio  de Janeiro, RJ; E-mail: kfmoreira@gmail.com 
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compartilhadas nos encontros do Fórum de Alfabetização Leitura e Escrita (FALE) do Rio de 
Janeiro. 

O FALE, ação formativa de ensino, pesquisa e extensão, teve início em 2007, na 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e é coordenado pela professora 
Carmen Sanches Sampaio.  

Nos encontros do FALE, professoras e professores da escola básica compartilham a 
própria prática alfabetizadora construída no cotidiano escolar. Além dos docentes dos anos 
iniciais do ensino fundamental, compõe a mesa do fórum uma professora ou professor 
docente do ensino superior, o/a qual também socializa suas experiências vinculadas ao campo 
da alfabetização. Contrariando a lógica do modelo hegemônico de “racionalidade cognitiva-
instrumental” (SANTOS, 2009, p.20) que não compreende os docentes como sujeitos capazes 
de produzir conhecimento, garantindo esse lugar apenas à universidade, os encontros do 
FALE apostam no diálogo entre a escola básica e universidade, corroborando a perspectiva 
reflexiva da professora como pesquisadora da própria prática (GARCIA, 2002). 

Participam do FALE docentes da escola básica, outros profissionais de educação, 
estudantes de licenciatura e formação de professores/as. Sujeitos que, nos encontros, têm a 
possibilidade de participar da conversa, expor dúvidas, pontos de vista e, desse modo, 
compartilhar saberes e fazeres, bem como pensar sobre eles, em um movimento de se formar 
no encontro/diálogo com o outro. 

Segundo Sampaio, Ribeiro e Helal (2011), narrar sobre a própria prática, compartilhar 
experiências vividas em sala de aula, no movimento de desinvizibilizar saberes e práticas, um 
dos objetivos perseguidos pelo FALE, abre possibilidades para uma formação atenta a 
movimentos, processos e potências vividas no cotidiano. À medida que falam, professoras e 
professores podem refletir sobre o que fazem, podem compreender melhor as próprias ações, 
percebendo concepções subjacentes. Nesse movimento, abrem-se possibilidades de 
transformação da prática alfabetizadora.  

Edwiges Zaccur, docente da universidade, convidada para participar do primeiro 
encontro do FALE, inicia a sua participação reafirmando a importância do fórum: 

 
Ele é importante como sigla, mas é fundamental como palavra. Porque falar 
é falar com, falar para é uma doença, é um equívoco, pois não leva em conta 
o outro como interlocutor. No nosso cotidiano nós falamos com, a gente fala 
com o outro e expõe, o ato de interlocução pressupõe a troca de papéis, 
numa hora você fala, outra hora você ouve. [...] FALE, FALE, FALE está 
pressuposto que é o FALE criança, FALE colega, FALE todos, falemos 
todos uns com os outros porque somente assim que a fala tem sentido. 
(Edwiges Zaccur, 03/03/2007). 

 
A fala de Zaccur traz uma provocação para nós que fomos formados/as sendo 

levados/as a assumir o lugar daqueles que nada ou muito pouco têm a dizer, aqueles que não 
são legitimados em seus saberes e, por isso, silenciam. Trata-se, portanto, em sua fala, de um 
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convite a que nos assumamos como autores de nossas formações, nossas falas, e ocupemos os 
lugares de interlocução, de modo a nos formarmos com o outro (GERALDI, 1997).  

As práticas narradas no FALE abordam variados temas articulados com a questão da 
alfabetização e anunciam práticas alfabetizadoras que buscam se distanciar de modos 
tradicionais de se ensinar a ler e a escrever, pautados nos princípios da cópia, da repetição e 
da memorização como fundamentais para o aprendizado da língua escrita, ou seja, modos de 
alfabetizar ainda próximos de uma concepção mecanicista de alfabetização (SMOLKA, 
1996).  

As narrativas nos falam de ações pedagógicas “emancipatórias”, na concepção 
defendida por Boaventura de Souza Santos (2009), pois includentes, democráticas e 
solidárias. Tais práticas são pensadas mediante o desafio de incorporar o desejo das crianças e 
suas curiosidades, seus modos de ser e de viver, objetivando uma alfabetização dialógica, 
conectada à vida, crítica e autoral.  

No FALE, professoras e professores compartilham a possibilidade de transformar, fazer 
diferente o trabalho de alfabetização como revela Daniel Oliveira, professor alfabetizador da 
SME. 

 
E a primeira coisa que me inspira é a ousadia de fazer algo diferente e sair 
um pouco daquele modo que muitas vezes faz ficarmos estagnados e pensar 
práticas novas que podem fazer alguma coisa. E isso, é claro, é um desafio: a 
gente pode tentar fazer alguma coisa. A gente tem de tentar se livrar dessas 
amarras e, enfim, buscar pensando, estudando... (Daniel Oliveira, FALE, 
01/09/2012). 

 
Daniel defende que professoras e professores precisam tentar se livrar das amarras que 

engessam as práticas alfabetizadoras e não esconde que estamos diante de um desafio. 
Quando diz “a gente pode tentar fazer alguma coisa”, Daniel anuncia que nós professores 
podemos tentar mudar, contudo é preciso “buscar pensando, estudando”... Este movimento de 
buscar pensar e refletir, que para Daniel é condição importante para livrar o professor das 
amarras, envolve a formação permanente do professor - e esse tem sido um dos objetivos do 
FALE. 

Ações pedagógicas que valorizam a cópia mecânica, o ensino da língua escrita 
destituída de função social real, ainda estão muito presentes nas escolas. Práticas como essas 
não colaboram para que as crianças se apropriem da linguagem escrita de forma crítica. A 
ausência de sentido, nas práticas alfabetizadoras, dificulta o desenvolvimento da leitura e da 
escrita para muitas crianças. Diante deste problema, que há bastante tempo vem sendo 
discutido por educadores, e que para mim, se revela como um ponto importante na discussão 
da alfabetização, o movimento de narrar as práticas por professoras participantes do 
FALE/UNIRIO alimenta o desafio da construção/exercício de uma alfabetização que 
possibilite a todos lerem a palavra e o mundo.  

Muitas professoras e professores, participantes do fórum, narram o desejo de construir 
um sentido outro para o trabalho de alfabetização nas escolas públicas, uma alfabetização 
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pautada na interação, no diálogo, na cooperação – uma alfabetização discursiva (SMOLKA, 
1996). Tal desejo se estende a muitos docentes que, no cotidiano das escolas, são silenciados 
e invisibilizados por um processo de subalternização imposto pelas políticas públicas de 
educação.  
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REGISTROS ORAIS E ESCRITOS NAS AULAS DE MATEMÁTICA 
ENQUANTO PRÁTICAS DE LETRAMENTO ESCOLAR 

Kátia Gabriela Moreira1 
 

Apresentação 
 
O presente artigo apresenta a investigação frente a circulação de ideias na resolução de 

problemas por meio dos registros enquanto práticas de letramentos matemáticos escolares. 
Pretende-se identificar e analisar a produção de registros, enquanto práticas de letramento 
matemático escolar no 1° ano do ciclo de alfabetização e identificar a potencialidade que um 
ambiente de problematização traz para o desenvolvimento do pensamento matemático das 
crianças. 

Este trabalho está inserido no projeto do Observatório da educação (OBEDUC) 2013, 
intitulado “Estudos e pesquisas de práticas de letramento matemático escolar e de formação 
docente”. Buscamos investigar, por meio de um trabalho colaborativo com professores da 
educação básica, as práticas de letramentos escolares, de modo particular, o letramento 
matemático, bem como as práticas de formação docente de professores que ensinam 
matemática.  

 Entendemos que o processo de alfabetização2 é muito importante, porém buscamos 
uma concepção de ensino que ultrapasse os limites da alfabetização, a fim de que o aluno seja 
letrado com capacidade de fazer uma leitura critica e reflexiva do mundo, fazendo uso dos 
conhecimentos adquiridos na escola. Deste modo, nos apoiamos nas ideias de Street (2012) 
que defende o letramento enfocando não tanto a aquisição de habilidades, mas como uma 
prática social marcada pelo contexto histórico, político, social e cultural de onde esta inserida. 
Em virtude dos diferentes contextos, o autor defende ainda a perspectiva de múltiplos 
letramentos, aos quais, há uma variabilidade de acordo com o tempo e o espaço.  

A metodologia da resolução de problemas vem ao encontro desta perspectiva de ensino, 
pois “quando os alunos estão evolvidos em tarefas de resolução e se concentram nos métodos 
de resolução, o que resulta são novas compreensões da matemática envolvida na tarefa”. 
(VAN DE WALLE 2009, p. 57) 

O autor define que problema é “qualquer tarefa ou atividade na qual os estudantes não 
tenham nenhum método ou regra já receitados ou memorizados” (2009, p. 57). O trabalho 
com esta metodologia exige um ambiente problematizador capaz de envolver os alunos no 
compromisso de “saber por que as coisas são e como são, questionar, procurar soluções e 
solucionar congruências”. (HIEBERT, 1996 p. 12)  

                                                           
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da universidade São Francisco, Itatiba, 
São Paulo. E-mail: ktiagabriela@hotmail.com 
2 A alfabetização  diz respeito não tão somente a alfabetização em linguagem, como também a alfabetização 
matemática. 
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Entendemos que a socialização dos diferentes registros produzidos no ambiente de 
resolução de problemas, é fundamental para a análise do que foi feito, pois nesse momento o 
aluno tem a oportunidade de pensar sobre a resposta, a crítica do colega e sobre as diferentes 
resoluções encontradas para um mesmo problema. Assim, acreditamos que a socialização 
propicia o desenvolvimento da percepção da necessidade de registrar suas soluções para 
comunicar ideias, garantir autorias, pensar sobre o caminho utilizado na resolução e para 
possibilitar o entendimento de que para todo registro existe um leitor e sendo assim, 
necessita-se caminhar para traços mais precisos e sofisticados como garantia para possibilitar 
a boa comunicação do mesmo.  

Com o intuito de clarificar nossas ideias referentes a essa perspectiva do ensino da 
matemática, apresentamos a seguir um recorte de uma situação problema trabalhada junto aos 
alunos. 

  
O ônibus e seus passageiros: Reflexão acerca dos registros produzidos enquanto 
movimento de pensamento matemático 

 
O objetivo da tarefa centrava-se na resolução de problemas com a utilização do fio de 

contas3 que anteciparia a utilização da reta. Além disso, o foco da produção do registro era o 
movimento de pensamento para resolução do problema, em outras palavras, foi proposto aos 
alunos que trouxessem em seus registros a maneira com que pensaram em busca da solução 
para o problema. 

A tarefa foi iniciada de modo que os alunos, sentados em duplas, tinham cópias do 
seguinte enunciado do problema: 

 
 

PEDRO TINHA SETE MAÇÃS. ANA DEU A ELE MAIS CINCO MAÇÃS. 

QUANTAS MAÇÃS PEDRO TÊM AGORA? 

 
Durante a socialização dos registros produzidos em movimento de resolução do 

problema, as crianças foram instigadas a refletir sobre a produção do registro para uma leitora 
externa e na importância da clareza do mesmo para seu entendimento. Além disso, observou-
se que a maioria dos alunos não trazia em seus registros o movimento de pensamento, ou seja, 
na maioria dos casos limitavam-se em trazer a resposta do problema e acrescentar elementos 
do enunciado, como os personagens e as maçãs. Além disso, percebemos que o objetivo da 
resolução de problemas por meio do uso do fio de contas não estava sendo alcançado, uma 
vez que, as crianças não apresentavam o uso do mesmo em seus registros.  

                                                           
3 O material consiste num cordão com 40 contas coloridas, tais contas são dispostas em dezenas de modo que as 
cores  são alternadas. Assim, à cada dezena eu mudo de cor. Bigode e Frant (2011) 
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Todavia, a ideia de introduzir o fio de contas como uma ferramenta, vinha acrescida de 
um objetivo maior a ser alcançado: a apropriação do uso da reta numérica como um 
instrumento de cálculo mental. Desta forma, os alunos precisavam ser ensinados a utilizar o 
material e por isso, resolvemos trazer uma nova situação em que as crianças foram 
incentivadas a pensar em uma resposta para o problema utilizando o fio de contas, assim, o 
problema passa a ser outro: como usar o fio de contas para resolver o problema? E somado à 
esse problema, os alunos deveriam registrar o movimento de pensamento, ou seja, ir além da 
resposta, trazer em seus registros “ a maneira como se pensou, utilizando o fio de contas”.  

A partir dessa proposta, os alunos retomaram seus registros e acrescentaram o fio de 
contas. A partir desse momento apresentaremos alguns registros e propomos algumas 
reflexões acerca da produção do registro enquanto movimento de se registro de pensamento.  

Na sequência, apresentamos os registros produzidos pela aluno L. 
 

 
 

Fig.1 Primeiro Registro aluno L. Arquivo pessoal. 
 

 
 

Fig. 2 Segundo Registro aluno L. Arquivo pessoal. 
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Em seu primeiro registro, o aluno L apresenta a representação de uma árvore e traz as 
informações apresentadas no enunciado do problema: sete e cinco maçãs. Entende-se que o aluno 
realiza a operação da adição, por mais que não à vez da maneira convencional, o aluno utiliza-se 
do registro pictórico para representar uma operação matemática. Além disso, o aluno não traz, de 
forma explicita, a resposta do problema, mas é inegável que ele registrou as doze maçãs. Após ser 
incentivado à registrar fazendo uso do fio de contas, L. apresenta seu segundo registro (figura 2). 
Nesse momento, percebemos que, num primeiro momento, o aluno registra dez contas 
representando o fio, mas para chegar à quantidade sete, ele tira três contas, sinalizando tal ação 
com riscos. Na sequência, acrescenta as cinco contas azuis que representam as maçãs que Ana à 
Pedro. Percebendo que podia pegar três contas entre as azuis e passar para as pretas, ele faz um 
novo registro do fio contendo dez contas pretas e duas azuis. Tal registro fica de acordo com a 
operação realizada no fio. Dessa forma, o registro apresenta o movimento do pensamento que foi 
o de adicionar, subtrair e finalizar a tarefa adicionando novamente.  

 

 
 

Fig. 3 Primeiro Registro da aluna E. Arquivo pessoal. 
 

 
 

Fig. 4 Segundo Registro da aluna E. Arquivo pessoal. 
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Observamos que a aluna E., num primeiro momento, apresenta os personagens do 
problema com o cuidado de nomeá-los, realiza a operação matemática como resolução do 
problema e traz a sistematização escrita da resposta (“Pedro ficou com 12 maçãs). Além 
disso, a aluna traz a representação de 12 quantidades. Acreditamos que essas quantidades 
poderiam ser a representação das maçãs ou a tentativa de representar a utilização do fio de 
contas. No segundo registro, a autora retoma sua produção, apaga a representação das 
quantidades coloridas e introduz o fio de contas.  

Percebemos que, no momento em que se registra o fio de contas, registra-se também o 
movimento de pensamento matemático, pois há uma preocupação em numerar as contas do 1 
até o 7, identificando-as como sendo as maçãs de Pedro, e, as do 1 ao 5 como as maçãs de 
Ana. É possível perceber ainda, o cuidado com que a autora teve em registrar as cores das 
contas de acordo com o material, ou melhor, de acordo com o uso que se fez do material para 
resolver esse problema.  

A aluna já havia resolvido o problema, mas ao ser envolvida em uma nova situação, 
apresenta o seu movimento de pensamento para resolução fazendo uso do material e 
demonstra sua preocupação com relação a comunicação do que havia pensou. Para isso, 
registra as contas com suas respectivas cores, bem como a contagem das mesmas com a 
representação dos números e a separação das contas que representavam as maçãs do Pedro e 
as maçãs da Ana. Entendemos que esse movimento dentro da Resolução de problemas, coloca 
o aluno em uma nova situação problema: Como registrar a maneira como eu pensei para 
resolver? 

Afinal, há que se considerar que o registro, além de ser um instrumento de reflexão, 
também é um meio de comunicação, no qual locutor precisa garantir a clareza para o 
interlocutor, no caso dessa tarefa, tínhamos como interlocutor uma pessoa externa.  
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O CINEMA PELAS REDES SOCIAIS: PROCESSO DE AUTORIA NA 
PESQUISA COM JOVENS 

Kelly Maia Cordeiro1 
Introdução 

 
No recorte da pesquisa de mestrado, Cordeiro (2013) apresentada nesse artigo, focamos 

na relação que os jovens do curso de audiovisual, do Ensino Médio Integrado (EMI), trazem 
sobre o cinema no contexto da cibercultura, na interface do Facebook e como compreendemos 
o processo de autoria que se constrói nessas relações. 

Primeiramente, entendemos que leitura, escrita e autoria não se dão exclusivamente nos 
campos da oratória ou grafia. Incluímos a este processo: imagem, som, cor, pintura e tudo o 
que compõe hoje o universo multimídia a nossa volta. Em segundo lugar, como apresentado 
na pesquisa de mestrado, o cinema e a educação têm um entrelace cognitivo, cultural e de 
fruição. Nos argumentos de Xavier (2008), temos elementos que propiciam a reflexão e a 
reformulação de conceitos, pois “um cinema que ‘educa’ é um cinema que (nos) faz pensar.” 
(p. 14). Assim, o espectador, ao se colocar diante da experiência do cinema, que tem uma 
linguagem diferenciada e não comparativa às outras linguagens, só é atingido por ela quando 
começa a refletir sobre o visto. 

Para Duarte (2009) é preciso educar o olhar para a parte estética do cinema, e a escola 
pode ser colaborativa nesse sentido. Exibir e debater sobre filmes que tenham diferentes 
temáticas e origens, contribui para uma percepção mais ampla do cinema. Fresquet (2010) 
corrobora ao dizer que os equipamentos tecnológicos do momento auxiliam o professor no 
processo de criação. No ato da criação os sujeitos ressignificam o pensamento e o agir.  

O cinema no contexto da cibercultura nos revela interações, o que para Lemos e Cunha 
(2003) se coloca como construção sociocultural, narração e coautoria, reconfigurando, de uma 
forma geral, o cenário de nossa sociedade. Seguindo essa linha, o Facebook é uma das 
interfaces de enriquecimento social e diversidade cultural, apresentando recursos/ferramentas 
para realizarmos inúmeras interações on-line. 

 
A pesquisa pela Rede Social do Facebook  

 
Para a realização do processo de desenvolvimento da pesquisa, participamos de 

exibição e debates de quatro filmes, entrevista com alunos e uma professora, conversas via 
MSN e tivemos o Facebook como mais um caminho de conexão para a pesquisa.  

Na base teórica da pesquisa empírica pelo contexto da cibercultura, as contribuições de 
Fragoso, Recuero e Amaral (2011, p. 17), logo chamam a “atenção para o fato de que a internet 
pode ser tanto objeto de pesquisa (aquilo que se estuda), quanto local de pesquisa (ambiente onde 
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a pesquisa é realizada) e, ainda, instrumento de pesquisa (por exemplo, ferramenta para coleta de 
dados sobre um dado tema ou assunto).” Assim como as autoras, compreendemos que na 
pesquisa com a internet não existe fórmula pronta, pois se tratam de práticas culturais em 
movimento. Como desafio, tivemos que nos tornar frequentadoras ativas da comunicação com os 
jovens, compartilhando com eles desse espaço, sem forçar e impor um modelo de questionário 
investigativo e, ao mesmo tempo, não esquecendo as questões que nos levaram à pesquisa.  

Fragoso, Recuero e Amaral (2011) indicam como caminho eticamente recomendável 
que o pesquisador se identifique e deixe claro o interesse de sua pesquisa, pedindo as 
permissões necessárias para o uso das informações obtidas em postagens e em conversas com 
os participantes das comunidades e fóruns, além da garantia de confidencialidade e anonimato 
aos informantes. Nesse sentido, buscamos junto aos jovens, saber como gostariam de ser 
identificados na pesquisa, sugerindo que fossem nomes de atrizes e atores que expressassem 
algum significado para eles, uma vez que na entrevista se mostraram empolgados com o 
desempenho profissional de algumas celebridades do cinema. 

 
Post como autoria dos sujeitos: o cinema na cibercultura 

 
O cinema participa do contexto cultural dos jovens da pesquisa por diferentes mediações, uma 

delas é o cinema na cibercultura, que se mostra cada vez mais potencializada pelas práticas sociais 
de reconstrução e reconfiguração dos espaços (SANTAELLA, 2010). Apresentamos dois eixos que 
contextualizam a proposta de produção e compartilhamento na cibercultura. 

No eixo Comentário direto sobre filmes, o jovem publica algo sobre o filme do Zé do 
Caixão e comenta após a imagem: 

  
Figura 1 – Postagem com imagem do filme “Esta noite encarnarei no teu cadáver” 

 

 
 

Fonte: Facebook. 
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O jovem tornou público o seu fazer e abriu caminhos para que outros sujeitos da sua 
rede de amigos realizassem intervenções. Para Santos (2011, p. 84), o espaço da cibercultura é 
um encontro: 

 
[...] híbrido entre objetos técnicos e seres humanos em processos de 
comunicação e de construção de conhecimentos. Com isso, os praticantes se 
encontram não só para compartilhar suas autorias, como também – e 
sobretudo – para criar vínculos sociais e afetivos pelas mais diferentes razões 
objetivas e subjetivas. 

 
Assim como o cinema, a cibercultura pode causar diferentes sentidos ao olhar. Para 

Lemos e Cunha (2003, p. 5) a cibercultura vem mudando as formas tradicionais de 
comunicação: 

Trata-se aqui da migração dos formatos, da lógica da reconfiguração e não 
do aniquilamento de formas anteriores. Não é transposição e não é 
aniquilação. Estamos mais uma vez diante da liberação do polo da emissão, 
do surgimento de uma comunicação bidirecional sem controle de conteúdo. 

 
No eixo Modos de apropriação de filmes o post obteve 4.006 compartilhamentos e 

apresenta uma fotografia do filme “Batman: o cavaleiro das trevas”, em que a combinação do 
personagem vilão da trama e a frase “Se você é bom em alguma coisa, nunca faça isso de 
graça”, mostra um quadro que para nós representa um juízo de valor social. 

  
Figura 2 – Postagem sobre o filme “Batman: o cavaleiro das trevas” 

 

 
 

Fonte: Facebook. 
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O autor do post usou a imagem do personagem de ficção, Coringa, vilão na trama, para 
dar mais impacto à frase. A interpretação do todo só é possível se o leitor for conhecedor da 
história. Ao contrário da Figura 1, que é um convite, esta se mostra um desabafo com sátira. 

Santaella (2008) compreende os espaços da internet como híbridos, pois abrigam, ao 
mesmo tempo, o sujeito físico, real, num contexto virtual. Essa inserção gera modificações 
que atingem tanto o sujeito, quanto os contextos, motivando outros sujeitos à mesma prática e 
a outras criações.  

Na rede social do Facebook é comum essa prática, a autoria vai se movimentando, 
tornando-se uma obra aberta. Santos (2011, p. 88) contribui para a compreensão do que se 
constituem os processos de autoria, quando falamos da cibercultura, ao afirmar o seguinte: 

 
Os produtos culturais que emergem da autoria e da comunicação interativa 
são em potência hipertextos, isto é, textos que se conectam a outros textos 
através da polifonia dos sentidos e significados que são criados nos 
contextos on-line e off-line. Além da hipertextualidade construída nas 
interfaces on-line, os conteúdos deixam de ser pacotes fechados e passam a 
ser universo semiótico plural e em rede. Seus links, elos, levam o leitor a 
adentrar com autoria, leituraescritaleitura em conteúdos estáticos e 
dinâmicos que se apresentam em diversos gêneros textuais. Cada sujeito que 
interage com o conteúdo hipertextual articula-o com sua história de leitura, 
produzindo novas conexões físicas e mentais e diversos desdobramentos 
desses conteúdos em seus cotidianos.  

 
As práticas culturais de nossos tempos movimentam os espaços com desenhos que 

incorporam diferentes saberes e percepções de mundo. Nesse sentido, assim como o cinema, a 
cibercultura também é um elemento de mediação, “expressão de ideias, manifestação da 
pluralidade e de cidadania” (PRETTO, 2010, p. 309), cabendo principalmente ao educador, o 
papel de agente que propicia a reflexão diante do que está a nossa volta.   
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DIÁRIO DE BORDO: O TEMPO-COMUNIDADE ATRAVÉS DA ESCRITA E 
COMPARTILHADO NO TEMPO-ESCOLA 

 
Kelly Maia Cordeiro1 

Luis Cláudio da Silva2 
Márcio Plastina Cardoso3 

 
Introdução 

 
Este artigo traz um recorte da proposta de trabalho da EJA Pescadores, inicia pelo 

contexto histórico do município de Angra dos Reis, apresenta a Educação do Campo e a 
Pedagogia da Alternância como base regulamentadora e expõe a metodologia do Diário de 
Bordo como uma ação planejada de escrita e leitura do Tempo-comunidade (atividade 
laboral). 

De um dos primeiros palcos dos encontros entre colonizadores europeus e populações 
indígenas, ainda no século XVI, à sede de uma central nuclear, Angra dos Reis, localizada no 
sul do estado do Rio de Janeiro, viveu durante sua história uma relação conflituosa entre a 
implantação de projetos econômicos externos e a vida de suas comunidades tradicionais.  

A construção, em 1974, do trecho da BR 101 que liga Rio de Janeiro a Santos, 
atravessando o município, articulada à instalação do projeto nuclear brasileiro e, 
contraditoriamente, de inúmeros grandes projetos hoteleiros e turísticos, contribuiu 
progressivamente, para a perda de espaço das comunidades tradicionais de agricultores e 
pescadores, nas relações econômicas do município. As comunidades caiçaras, em especial, as 
da Ilha Grande, voltadas à pesca artesanal, competiram com embarcações de maior porte, 
oriundas de outras regiões do país e com a concorrência da atividade turística.  

Mesmo com dificuldades, a pesca é uma atividade econômica significativa para o 
município, principalmente para parte da população da Ilha Grande. Em várias comunidades da 
ilha vivem famílias ligadas à pesca, uma dessas é a localizada na Praia da Longa, onde é 
realizada a EJA Pescadores.  

 Esses sujeitos aprenderam seus ofícios através da prática desenvolvida no núcleo 
familiar e nas suas comunidades, trabalhando com a pesca de modo artesanal e profissional. 
Ambas requerem qualificação e habilitação do pescador; porém a pesca profissional, por 
exigir maior produtividade, necessita do manejo de instrumentos de navegação, o uso de 
embarcações adequadas e grandes períodos no mar.  
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O projeto foi iniciado em 2013, atende a 24 educandos, sendo 12 homens e 12 
mulheres, moradores da localidade, motivados e atraídos pela proposta de conclusão do 
ensino fundamental, na própria comunidade. Os jovens e adultos possuem experiências e anos 
de escolaridades diferenciados.  

Para a materialidade desse projeto partimos do calendário com períodos de defeso da 
sardinha, fases da lua cheia, Resolução Municipal nº 5 de 21 de dezembro de 2012, 
regulamentadora da Educação do Campo, suas escolas e a Pedagogia da Alternância, como 
centrais para a construção e a implementação da EJA Pescadores.  

 
Educação do Campo e a Pedagogia da Alternância 

 
Assim como referendada nas Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas 

Escolas do Campo, entendemos Educação do Campo além do âmbito rural da agricultura e 
pecuária, ampliando-se a outros espaços como o pesqueiro. “Mais do que um perímetro não-
urbano, é um campo de possibilidades que dinamizam a ligação dos seres humanos com a 
própria produção das condições da existência social e com as realizações da sociedade 
humana” (BRASIL, 2012,p. 07). 

Entendemos como pertinente o desenvolvimento da metodologia da Pedagogia da 
Alternância, que considera o tempo a partir da dinâmica apresentada pela realidade do sujeito, 
devido aos educandos não poderem abandonar suas atividades de trabalho para frequentar a 
escola durante a vigência do calendário regular. 

Surgida na década de 1930 e posteriormente assumida pelos movimentos sociais, a 
Pedagogia da Alternância, é atualmente referendada pelo Ministério da Educação e Cultura 
(MEC), como estruturadora da educação do campo.  

A EJA Pescadores estabelece como tempos letivos tanto o tempo-escola como o tempo-
comunidade, entendendo a pedagogia da alternância como: 

 
[...] um processo contínuo de aprendizagem e formação na descontinuidade 
de atividades e na sucessão integrada de espaços e tempos. A formação 
inclui e transcende o espaço escolar, e, portanto, a experiência torna-se um 
lugar com estatuto de aprendizagem e produção de saberes em que o sujeito 
assume seu papel de ator protagonista, apropriando-se individual e 
coletivamente do seu processo de transformação” (CORDEIRO; HAGE, 
REIS. 2011, p. 06) 

 
Na organização pedagógica e metodológica dessa proposta o tempo é flexibilizado e o 

trabalho se incorpora como princípio educativo, como enfatizam Ciavatta, Frigotto e Ramos 
(2011, p. 2): 

 
O trabalho é parte fundamental da ontologia do ser social. A aquisição da 
consciência se dá pelo trabalho, pela ação sobre a natureza. O trabalho, neste 
sentido, não é emprego, não é apenas uma forma histórica do trabalho em 
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sociedade, ele é a atividade fundamental pela qual o ser humano se 
humaniza, se cria, se expande em conhecimento, se aperfeiçoa. O trabalho é 
a base estruturante de um novo tipo de ser, de uma nova concepção de 
história. 

 
O movimento que se coloca neste projeto, busca romper com a estrutura linear e 

segmentada de concepção educacional demarcada pela historiografia, sendo previsto nele a 
participação e a função plural dos professores e dos envolvidos em defesa da diversidade dos 
modos de pensar e na formação totalizante dos sujeitos. Portanto, a organização da EJA 
Pescadores, reconhece os sujeitos como agentes do seu fazer e tem no professor o mediador 
do fazer pedagógico. 

 
Diário de Bordo 

 
Na metodologia da Pedagogia da Alternância, um dos instrumentos pedagógicos é o 

Caderno de Acompanhamento da Alternância, que se trata do diário de registro de atividades 
realizadas no tempo-comunidade. Na EJA Pescadores nomeamos esse instrumento como 
Diário de Bordo e objetiva dinamizar o currículo, fornecendo pistas a respeito dos processos 
de ensino-aprendizagem, sendo um recurso pedagógico de produção do educando. A escrita 
pode se desdobrar por um tema livre, ou por temas sugeridos pelos professores, conforme a 
“rede temática” do período. Na prática de retorno dos Diários de Bordo, há a socialização 
destes, o que gera debate e aprofundamento de alguns temas entre os envolvidos.  

Freire (2003) afirma que: “a educação em que educadores e educandos se fazem sujeitos 
de seu processo, essa educação supera o intelectualismo alienante, supera o autoritarismo do 
educador ‘bancário’ supera ainda a falsa consciência de mundo”. Valorizar as experiências 
culturais dos educandos e, a partir delas, construir o currículo, não significa nos limitarmos a 
esse universo, mas buscar estabelecer tensões com o conhecimento escolar, objetivando a sua 
relevância, transcendência e, em um contexto mais amplo, a qualidade no processo educativo, 
como aponta Moreira (2008). 

Do primeiro Diário de Bordo, selecionamos o recorte que segue: 
  

Meu pai, como a maioria dos moradores da nossa comunidade, era pescador, 
também tínhamos um pequeno bananal e alguns pés de café. Na época, 
minha mãe vendia muita banana, o barco encostava na nossa praia e o 
barqueiro enchia sua embarcação com os cachos de bananas, minha mãe 
também vendia café torrado para um comerciante de Angra. (Trecho do 
Diário de Bordo do Educando Carlos José).  

 
A memória presente nesse relato nos fornece algumas pistas em direção a nossa 

proposta. Ela nos possibilita um gancho com a intertextualidade de conceitos e concepções do 
local ao global. O envolvimento da família na atividade econômica de agricultura e pesca, 
como relata o educando Carlos, pode não ser nos dias de hoje a realidade que marca a 
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comunidade da Praia da Longa, mas permite o estabelecimento de relações pelos professores 
em todas as áreas.  

A relação entre memória e história, as questões ambientais, geográficas, as operações 
matemáticas e a escrita codificada, são algumas das intervenções possíveis para 
estabelecermos aprofundamentos a partir do texto construído pelo educando. Assim, um texto 
de memória individual, ao ser socializado e desenvolvido pedagogicamente, conecta saberes 
populares com áreas de conhecimentos científicos, na construção de novos saberes.  
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A LEITURA LITERÁRIA E O DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO 
CRIATIVO NA INFÂNCIA 

Kívia Pereira de Medeiros Faria1 
Alessandra Cardozo de Freitas2 

 
Na atualidade, vive-se a valorização da criatividade. Compreendida como característica 

humana, vem se constituindo como fator-chave para o desenvolvimento social, por 
representar a busca por novos modos de viver e estar no mundo. Ao lado da criatividade, 
outra habilidade ganha espaço quando se pensa em desenvolvimento: a leitura, uma vez que 
se mostra como atividade indispensável para a participação dos sujeitos nos espaços sociais e 
nas decisões cidadãs, permitindo que os indivíduos inteirem-se sobre o seu contexto, 
conheçam a si mesmos e se tornem capazes de atuar sobre a realidade e de (re)criá-la. Desse 
modo, criatividade e leitura se delineiam como habilidades essenciais na sociedade 
contemporânea, pois possibilitam o arejamento de ideias e a renovação de percepção sobre o 
próprio mundo e sobre si mesmo. 

Na busca por sujeitos sensíveis às demandas contemporâneas, recebe destaque a leitura 
literária por ser atividade criativa, com características provocativa, lúdica e existencial 
(ZILBERMAN, 1990), que a tornam uma atividade complexa, que exige e desenvolve no 
leitor uma série de habilidades necessárias para o contato prazeroso e significativo com o 
texto literário. 

Essas habilidades necessárias à leitura de literatura (previsão, seleção, inferência, 
alteridade) também são atividades pertinentes ao desenvolvimento do pensamento criativo, 
pois fazem parte do percurso do pensamento no processo de criação. Dessa forma é possível 
entender o ato de ler como ação criativa e mobilizadora do sujeito pensante, pois implica em 
atividade criadora e elaborada na busca pela compreensão e pelo preenchimento dos vazios do 
texto literário. 

Considerando o exposto, este estudo objetiva compreender como a leitura de literatura 
pode contribuir para o desenvolvimento do pensamento criativo na infância, considerando que 
a leitura literária oferece à imaginação novas dimensões de percepção do real. 

Para operacionalização desse objetivo, realizou-se intervenção pedagógica com 8 
sessões de leitura literária, em turma do 1º ano do ensino fundamental de colégio de aplicação 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. As sessões apoiaram-se na metodologia da 
andaimagem (GRAVES; GRAVES, 1995) e foram gravadas em áudio e vídeo. 

Os textos literários apreciados nas aulas de leitura foram os seguintes: A formiga e a 
neve, de Monteiro Lobato; Clarineta, bruxa e princesa, de René Gouichoux; O menino que 
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carregava água na peneira, de Manoel de Barros; Uma ideia toda azul, de Marina Colasanti; 
Antologia poética, de autores variados; No castelo que se vai, de Marina Colasanti; Bicho 
papão da minha imaginação, de Sylvia Orthof; Nicolau tinha uma ideia, de Ruth Rocha. 
Como corpus, têm-se episódios de fala dos sujeitos da pesquisa, cuja codificação semântica 
constituiu duas categorias centrais: o pensamento divergente e a coautoria do leitor literário. 

O pensamento divergente, definido como “un conjunto de factores de la capacidad 
intelectual que corresponden principalmente a la reintegración de la información [...] que 
requiren uma cantidad de respuestas variadas para cada ítem” (GUILFORD, 1977, p. 171), faz 
referência a possibilidade de recuperar diversas informações que podem ser adequadas à 
solicitação feita. Sendo assim, é possível perceber a importância da leitura literária na 
produção divergente, já que o texto literário, por seu caráter polissêmico, viabiliza a 
recuperação de várias informações, a exposição de vários pontos de vista sobre o mesmo 
aspecto e a possibilidade de ampliação da perspectiva de leitura e de entendimento sobre o 
próprio texto. 

Mas, o que seria o pensamento criativo, considerando a produção divergente? Na 
produção divergente estão envolvidos alguns aspectos sob os quais a ideia deve ser analisada. 
Destes, pode-se destacar: a fluência, a flexibilidade, a elaboração e a originalidade como 
características principais do pensamento divergente que, por sua vez, marca a produção 
criativa. 

A fluência seria a “velocidad de producción” (GUIFORD, 1977, p. 171), é uma 
característica quantitativa da geração de ideias. Após essa fase, surge o aspecto qualitativo. 
Este aspecto recebe o nome de flexibilidade, que seria a possibilidade de mudar a direção de 
um problema, a fim de resolvê-lo. A elaboração consiste no acréscimo de detalhes à ideia. E a 
originalidade implica no arremate de uma ideia nova. 

Estas características, que marcam o pensamento divergente e criativo, foram percebidas 
em episódios das sessões de leitura, como destacado no episódio de fala abaixo, quando os 
alunos discutem os motivos pelos quais, Deus não ajudou a formiga a soltar as patas presas na 
neve. 

 
Quadro 1 

 
Episódio 1: pós-leitura da 1ª sessão de leitura – A formiga e 
a neve – 05/04/2013 
P.P.: Por que você acha que ele não soltou? 
MARIA: Porque ele não era Deus, era o pensamento da 
formiga falando com ela. Assim, assim, ela imaginando! 
SANDRO: Porque ele queria que ela se virasse sozinha, sem 
precisar de ajuda. [...] Porque, às vezes, eu peço ajuda a minha 
mãe e ela diz que eu consigo fazer sozinho e eu faço! E se ela 
me ajudasse, eu não ia fazer só! Minha mãe que diz! 
JOÃO: É não, é porque ela é muito chata. Aí, Deus deixou ela 
presa mesmo! 
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ALAN: Não foi por isso, sabe por quê? Porque se ele não soltar 
ela, aí é que ela não vai calar a boca mesmo. Que formiga 
chata! Se fosse eu, eu tirava logo da neve. 
TODOS: Eu também! 
IARA: Que chata! 
LUÍS: Eu ia escrever na história que ia aparecer um cara que ia 
salvar ela.  
(FARIA, 2014) 

 
É interessante observar que se instaura na sala de aula, uma discussão sobre o porquê de 

Deus não haver liberado a formiga do seu problema. Nessa narrativa, uma formiga prende as 
patas na neve e estando presa, pede ajuda a outros personagens, até que ela se volta para Deus 
e pede ajuda. Então, rompendo com a linearidade e com o senso comum de que Deus sempre 
ajuda, o autor escreve um final surpreendente ao mandar a formiga deixar de perturbar. 
Buscando sentido para o enredo e apoiados em um texto que fomentou o pensamento criativo, 
as crianças desenvolvem os aspectos do pensamento divergente. 

Na fluência com as possibilidades, pelas quais Deus não ajudou a formiga. Na 
flexibilidade, quando analisam as opiniões uns dos outros, até que haja uma mais elaborada, 
que atende a critérios lógicos e a originalidade do pensamento que envolve todo o episódio 
até a fala de Luís, quando afirma que tudo se resolveria com a reescrita da história. 

A outra categoria expressa pelos dados da pesquisa, a coautoria do leitor literário, é 
inerente à natureza criativa do texto literário que devido às indeterminações, particulariza-se 
mais pela falta do que pela presença. “São as indeterminações que permitem ao texto 
comunicar-se com o leitor, induzindo-o a tomar parte na produção e compreensão da intenção 
da obra” (ZILBERMAN, 2001, p. 51). Essa afirmação faz referência a coprodução do ato de 
ler, que insere o leitor no eixo de produção do próprio texto. Sobre esse trabalho do leitor, 
destaca-se um episódio, a saber: 

 
Quadro 02 

 
Episódio 02: pós-leitura da 4ª sessão de leitura – Uma ideia toda 
azul (COLASANTI, 2012) – 03/05/2013 
P.P.: Queria ouvir de vocês uma coisa: como é que vocês imaginam o 
rei da história? 
JOSÉ: Gordo. 
JOÃO: Barbudo. 
MARIA: Inteligente. 
MATEUS: Ele não era inteligente. 
P.P.: Por quê? 
MATEUS: Porque ele não sabia usar a ideia dele, porque ele foi 
guardar, até que estragou. 
(FARIA, 2014) 
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O episódio não só evidencia as ações dos sujeitos para estabelecerem sentido ao texto, 
uma vez que a narrativa não descreve fisicamente o rei, mas também sinaliza outro aspecto 
relevante do texto literário: o repertório do leitor e o repertório do próprio texto (ISER, 1996). 
Em outras palavras, na narrativa não há descrição intelectual do rei, mas ao ter atitude de 
guardar uma ideia e não usá-la, o rei, aos olhos do leitor Mateus, não demonstrou sabedoria. 

Então, quando seus colegas de sala destacam algumas prováveis características físicas 
do personagem, Mateus não se manifesta, mas ao ouvir um atributo intelectual que o texto 
não apoia, externa a sua opinião contrária. Também é sinalizado o espaço de diálogo e à 
exposição de pontos de vista contrários ao senso comum, pois sendo a divergência bem-vinda 
na aula de leitura; todos os participantes são beneficiados por poderem expor suas percepções 
e por serem levados a outro nível de interpretação. 

Sabendo que a linguagem literária revela mais do que pronuncia, o leitor desempenha 
atos de representação e de significação que implicam em exercício de criatividade. Desse 
modo, o estudo aponta para a possibilidade de formação de sujeitos criativos mediante a 
leitura literária, visto que através do ato de ler, o leitor pode arejar as ideias, perceber pontos 
de vista diversos, exercer alteridade, além de exercitar a fluência, a flexibilidade e a 
originalidade - elementos necessários ao pensamento criativo.  
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AS HABILIDADES NECESSÁRIAS PARA A AQUISIÇÃO DA LEITURA E 
ESCRITA NAS SÉRIES INICIAIS 

A ATUALIDADE DAS IDEIAS DE LOURENÇO FILHO 

Laís Rodrigues Ferreira1 
Gerson Tavares do Carmo2 

 
Introdução 

 
Este trabalho objetiva investigar a pertinência da reconvocação dos Testes ABC 

desenvolvidos por Lourenço Filho entre os anos de 1928 e 1930, baseando-se seguinte 
indagação: as atividades corretivas dos Testes ABC para crianças em processo de 
alfabetização, formuladas há mais de cinco décadas, ainda são apropriadas para auxiliar no 
aprendizado da leitura e da escrita? 

De acordo com Soares (2012) o processo de alfabetização deve levar à aprendizagem 
não de uma mera tradução do oral para o escrito, ou vice-versa, mas à aprendizagem de uma 
peculiar relação fonemas-grafemas, que tem em relação ao código oral, especificidade 
morfológica e sintática, autonomia de recursos de articulação do texto e estratégias próprias 
de expressão/compreensão. 

Lourenço Filho já observava que o sentido da alfabetização não deveria ser apenas o 
enfoque na decodificação dos códigos desde a publicação da primeira edição de seu livro 
“Testes ABC: para a verificação da maturidade necessária à aprendizagem da leitura e da 
escrita” publicado no ano de 1934.  

Já no início do livro, o autor mostra sua preocupação em se limitar a alfabetização 
apenas ao ensino das primeiras letras. 

 
Já uma vez salientamos o inocente sofisma de onde brota a confusão do 
ensino de primeiras letras com o da educação popular: o de assimilar-se a 
fase inicial da cultura de um povo, iletrado como o nosso com a do indivíduo 
ignorante, e imaginar-se que a construção da cultura no plano social se deva 
fazer, igualmente a do plano individual, por etapas sucessivas, em relação à 
totalidade da população. (LOURENÇO FILHO,1934, p.14) 

 
Lourenço Filho diz que as escolas estão especialmente, senão exclusivamente montadas 

para o ensino rudimentar da leitura e da escrita, o que se leva a confundir os problemas gerais 
de educação popular com o mero aprendizado das primeiras letras. Neste debate, 
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parafraseando o autor, a criança real, a criança viva com suas mil diversidades individuais tem 
ficado esquecida. 

Nesse processo de releitura de obras desse período, o livro “Testes ABC” apresentou 
peculiaridades que chamaram a atenção. Tendo isso em vista, este trabalho tem o intuito de 
experimentá-los na atual realidade da educação brasileira. O principal interesse encontra-se 
nos capítulos inseridos a partir da 6ª edição, em 1957, sob os títulos: “Treinamento corretivo” 
e “Exercícios emendativos” e que na 13ª edição (2008) denomina-se: “Os Testes ABC como 
recurso de estudo individual e tratamento corretivo”. Neste capítulo, Lourenço Filho expõe 
um roteiro de ações a serem desenvolvidas com alunos que apresentem baixos resultados 
dentre os oitos testes que fazem parte de seu trabalho. 

Os Testes ABC, de Lourenço Filho, estiveram no auge de sua difusão nas escolas 
públicas brasileiras, em meados dos anos 30. Eram usados para verificar a maturidade 
cognitiva e motora fina de crianças prestes a ingressarem no processo de alfabetização. À 
época, também áurea do paradigma tecnicista da educação, conforme Magnani (1996, p. 155) 
os testes foram largamente utilizados como processo classificatório para compor turmas 
homogêneas, conforme os resultados dos testes.  

Entretanto, o que em uma dada época da história da educação brasileira esteve no auge, 
na década de 1970, passará a ser uma situação reversa, com duras críticas. No caso dos Testes 
ABC, ainda conforme Magnani (1996) tais críticas estiveram centradas principalmente no 
caráter classificatório das turmas. 

A partir dos anos 2000, o acesso e a publicação de obras desse período duramente 
criticado tornaram-se mais frequentes, estimulando a reconvocação releitura daqueles que 
ainda são referências nacionais para reflexões de nossas questões educacionais. Em dezembro 
de 2012, no III Encontro Estadual da ANPAE-RJ, foi comemorado os 80 anos da publicação 
do Manifesto dos Pioneiros. 

Neste trabalho, pretende-se aplicar esses testes, como um experimento pedagógico, em 
duas turmas de duas escolas pública de Campos dos Goytacazes/RJ, a fim de verificar sua 
pertinência diante das crianças e escolas que temos na realidade atual. Ou seja, o experimento 
pretende reconvocar os Testes ABC não como procedimento classificatório de formação de 
turmas, mas sim como recurso pedagógico auxiliar ao processo de alfabetização, quando 
necessário. 

 
Os testes ABC 

 
De acordo com Lourenço Filho (1974), os testes têm o objetivo de verificar nas crianças 

que procuram a escola primária o nível de maturidade requerido para a aprendizagem da 
leitura e da escrita. Assim que os testes são concluídos e os resultados obtidos, o autor 
classifica os alunos em três grupos gerais: i) aqueles que podem rapidamente aprender; ii) os 
que normalmente aprendem no decorrer de todo ano; e iii) as crianças menos amadurecidas, 
que só lograram a aquisição da leitura e da escrita nesse prazo quando a elas foi dedicada 
atenção especial (LOURENÇO FILHO, 1974, p.10). 
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Os testes foram desenvolvidos para serem aplicados de forma individual, que segundo o 
autor Lourenço Filho possibilitará a oportunidade de distinguir, assim, além das capacidades 
que essas provas desejam pôr em relevo, outros aspectos particulares do comportamento de 
cada criança. O material utilizado para o desenvolvimento dos testes é de extrema 
simplicidade, a duração média para a aplicação dos oitos testes é de apenas oito minutos. 

Para se chegar aos resultados finais dos Testes ABC , segundo Lourenço Filho (1974), a 
avaliação geral é obtida pela soma dos pontos alcançados em cada prova. O resultado indicará 
o nível de maturidade para a aprendizagem da leitura e escrita de cada criança, em termos 
absolutos, sem estabelecer qualquer relação da idade cronológica ou com a idade mental.  

 
Uma experiência com os testes ABC em duas turmas de escola pública do município de 
Campos dos Goytacazes, RJ 

 
Os testes foram aplicados em crianças cursando o primeiro ano do ensino fundamental 

I. Na primeira escola 15 alunos considerados abaixo da média de 17 pontos, foram 
submetidos as atividades corretivas. Na segunda escola, os testes foram aplicados em 10 
alunos, porém, com estas crianças não foram realizadas as atividades corretivas, permitindo 
assim, que seja traçado um comparativo com os entre as duas escolas. 

Das 15 crianças da primeira escola, 6 não apresentaram maturidade cognitiva motora e 
fina para a aprendizagem da leitura e da escrita. Dos 10 alunos da segunda escola, 5 
mostraram-se imaturos para o aprendizado da língua materna. 

As atividades corretivas foram elaboradas em cima da proposta de Lourenço Filho para 
desenvolverem as habilidades relacionadas com a memória visual (teste 2), dificuldade em 
memorização auditiva (teste 4), desenvolvimento da coordenação motora (teste 1,3 e 7), 
desenvolvimento da percepção visual (testes 1.2.3 e 7) e por fim atividades voltadas a 
coordenação visual motora (testes 1.3 e 7). 

 
Figura 1 - Aluno desenvolvendo a atividades corretivas voltadas para o desenvolvimento 
da coordenação motora e para o desenvolvimento da  coordenação visual motora. 
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Figura 2 - Aluno desenvolvendo a atividades corretiva voltada para memória visual e 
percepção da memória visual. 

 

 
 
Embora todas as atividades corretivas terem sido realizadas, a presente pesquisa ainda 

se encontra em fase de desenvolvimento no que diz respeito à análise dos resultados, não 
sendo possível verificar ainda se a hipótese se confirma ou não. No início do quarto bimestre 
retornarei as escolas e aplicarei os testes com as mesmas crianças, tornando possível verificar 
se os Testes ABC desenvolvidos por Lourenço Filho, em meados do século XX, são 
pertinentes na atual conjuntura da educação brasileira. 
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PENSAMENTO VARIANTE OU PENSAMENTO SEM MARGEM: PARA 
ONDE PODE ESCORRER? 

Laisa Blancy de Oliveira Guarienti1 
 

Aprender a desfazer, e a desfazer-se, é próprio da 
máquina de guerra. 

Gilles Deleuze e Félix Guattari 
 
Salas de aulas abarrotadas de alunos por todos os lados. Multiplicidades de vidas em 

latência. Turbilhões hormonais pululando no coletivo. Contenção. Silêncio. Espera. Não. 
Quietos! A vida dos estudantes contidos por obrigação em uma sala de aula é levada por anos 
numa organização de posturas e de modos de pensar. Tudo organizado para a estrutura 
institucional funcionar a sua maneira. Tudo sob controle. Olhos vigiando. Diretor, 
super"visor", vice-diretor, professores, auxiliares, e até o zelador vigia, a cozinheira, a 
faxineira. Todos esses entram na lógica estrutural. Organização é fundamental para clareza e 
fluidez do aprendizado. 

O aprendizado escolar, nesse sentido, também é um aprendizado pré-estruturado. 
Conteúdos pedagógicos chegam por blocos organizados e distribuídos para os professores 
escolherem quais são os mais viáveis a cada série escolar. "O pensamento já seria por si 
mesmo conforme a um modelo emprestado do aparelho de Estado, e que lhe fixaria objetivos 
e caminhos, condutas, canais, órgãos, todo um organon." (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 
43), e nesse sentido, a escola afirma essa estrutura modulada. 

Mas, aprender na escola é um campo vasto e não se submete somente ao conteúdo 
escolar. Aprende-se em múltiplos instantes e condições. Está-se sempre aprendendo. Na 
escola mais ainda, além do programa escolar, aprende-se com o colega ao lado, com a vespa 
no cabelo da colega da frente, com o vento que entra pela janela e gela o pé, com o sorriso do 
professor. Aprende-se por força, por variação do pensar. Um movimento contra o modelo, e, 
justo pelo modelo que o pensamento varia. Escapa, escorre, e cria máquinas de guerra para 
resistir a um saber. É a força do saber lutando com a força do aprendizado. 

Se o modelo do saber não dá conta da vibração do pensamento de um estudante, então 
esse estudante como resistência e como estratégia de vida, varia. Multiplica o pensamento 
para outros territórios do pensamento. Cria imagens nesse pensar que são libertas das imagens 
dogmáticas do saber. Voa janela abaixo, escorre pelo ralo da pia e viaja para longe das 
paredes cinzentas em pensamento. Encontra justo na imagem estruturada um modo de 
escapar. Fazer vazar àquilo que não interessa. Criar estratégias de aprendizagem quando 
transborda para outras margens dos rios do pensar. 

Essa configuração do pensamento se verga para o perigo, pois variar o pensamento 
dentro de uma estrutura que prima pela organização, tanto física quanto imaginária, é ir contra 
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os seus princípios. Assim mesmo, esses estudantes estão sempre em fuga, pagam o preço ao 
variar o pensamento. E que preço é esse? O diagnóstico de algum transtorno de 
aprendizagem, ou de déficit de atenção ou mesmo diagnóstico de hiperativo, comumente 
chamados de TDAH. 

Deste modo, propõe-se inverter a lógica das intervenções frente aos problemas de 
aprendizagem apontados principalmente pelos professores, psicólogos, psicopedagogos, pais 
e psiquiatras como uma possível patologia, que implicam em complicações para os demais 
escolares. Propõe-se essa inversão potencializando esses instantes em que o pensamento do 
aluno desatento desvia dos conteúdos ensinados, e foca em outras conexões a partir de buscas 
no pensamento, entendendo esse movimento de variação como produções de máquinas de 
guerra que se processam em campos abertos, agenciando diferenciadas aprendizagens 
possíveis num campo livre do pensamento. "[A] máquina de guerra (...) [s]eria antes como a 
multiplicidade pura e sem medida, a malta, irrupção do efêmero e potência da metamorfose." 
(IDEM, 1997, p.12-13). 

Fazer um jogo invertido do problema e das perspectivas de abordagem dos problemas 
de aprendizagem, onde o problema tido como adoecimento e inadaptação se torne um 
problema interessante, desejável e com potencial para desenvolver outras formas de expressão 
no campo educacional. Transformar esse desvio da atenção em uma máquina de expressão 
que dê movimento ao campo das artes, pois é com ela que o pensamento pode resistir ao saber 
e inventar aprendizagens no pensamento e que escorram em outros modos de se afirmar como 
potência inventiva. "... a máquina de guerra, (...) tem por objetivos não a guerra, mas todo o 
traçado de uma linha de fuga criadora, a composição de um espaço liso...". (IDEM, 1997, p. 
109). 

Dar a devida atenção aos desviantes do pensar, esses alunos que vagam por campos 
inimagináveis e criam pequenos momentos de escapes e que nesses momentos, podem 
produzir pensamentos interessantes e que possam ser revertidos em aprendizagens que, quem 
sabe, possam interferir positivamente também no auxílio da construção do próprio 
pensamento do ensino escolarizante. Isto só acontecerá se essa atenção for potencializada por 
alguém (professor, pais, oficineiro, psicólogo, etc.) e não despotencializada ao ponto de criar 
patologias a respeito da dispersão e desatenção. 

É nesses movimentos de escape que nave espacial voa embaixo da mesa, os rabiscos na 
margem do caderno são feitos sob grande cuidado dos olhares da professora e dos alunos 
"olheiros", são assim que aos poucos vão se traçando cartografias de uma outra aprendizagem 
possível. Num calar de vozes, num rabisco do caderno, no pássaro que voa ao lado da janela e 
com isso se cria uma grande história; que não interessa a ordem escolar, porém ela pode ser 
repleta de aspectos interessantes para quem sabe tornar o próprio ensino escolarizante uma via 
possível de "chamar a atenção" desse aluno que apresenta dispersão em sala de aula. 

E o que dizer daquele que faz do pó da borracha e do lápis de escrever algo 
interessante? As sobras do lápis recentemente apontado são o que? Reapontar o lápis já 
apontado mais uma vez. Levantar, ir ao cesto de lixo e apontar mais uma vez e outra, até que 
o lápis chegue ao fim. Próximo! Outras estratégias são maquinadas no pensamento para que, 
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agora os alunos ditos hiperativos, possam expressar. Levanta, conversa com um, pede a 
borracha emprestada para o outro, finge estar com dúvida sobre um assunto e levanta 
novamente para ir à carteira da professora. Pergunta, pergunta mais uma vez, senta, coça a 
cabeça, olha para o lado, levanta mais uma vez, olha para janela. Senta, olha para a 
professora, vira para trás, conversa com o colega das suas costas, a professora o captura, vira 
para frente. Respira fundo, olha para o relógio, pergunta se pode ir ao banheiro, a professora 
deixa, “ah que alegria”, levanta, sorri para todos, vai ao banheiro pulando, abre a torneira, se 
olha no espelho, fecha a torneira, olha o corredor, volta para o banheiro, faz xixi (?), sai, abre 
a torneira, lava a mão, lava a mão e lava a mão, fecha a torneira, olha o corredor, sai, lê os 
cartazes colados nas paredes, volta pulando e correndo pelo corredor, entra na sala, é 
questionado pela demora, conversa e se justifica com a professora, é mandado sentar e copiar. 
Copia duas palavras, levanta, pega a tesoura do vizinho... O processo escolar é violento para 
esse aluno. 

É através desse mapeamento escolar que penso nos processos inventivos que são 
produzidos nesses intervalos que não cabem a ordem da instituição. O que os alunos podem 
inventar de interessante e que esse interessante possa se verter em uma aprendizagem 
inventiva, que possa ser potente para si e para os outros. Como as sobras dos processos de 
ensino podem se tornar aprendizagens ao pensamento? Que imagens são criadas no 
pensamento das crianças através desses fluxos improdutivos pela instituição? O que pode ser 
feito para potencializar esse uso em alguma aprendizagem inventiva? Como criar válvulas 
para que esse pensamento seja expresso e coletivizado aos demais colegas? 

Absurdos variantes são possíveis de conectar... E o que o pensamento pode? Quantas 
infinitas alianças ele pode estabelecer? Quantas viagens são feitas e sem ao menos sair do 
lugar? Essa é a loucura do pensamento. Essas são as linhas de fuga do saber dogmático, essas 
são as infinitas conexões possíveis que estudantes criam quando interessam a eles sair daquele 
lugar, sala de aula, e passear pelo pensamento que pode se fazer liberto. 

Estas são algumas dentre as inúmeras multiplicidades que compõem o contexto escolar 
de uma sala de aula, variantes do pensamento como que explicitamente exercendo ações, 
práticas e outras formas de expressão para dar conta do sistema homogeneizador de vidas. 
Desviantes que cantarolam todo o tempo em silêncio, em palavras, em expressões corpóreas, 
em sustos, em danças, em trapaças, em sorrisos, em uivos, em brigas, em empurrões, em 
desenhos, em perguntas, em conversações, em dispersões, em desatenções, em disposição e 
em constantes produções de fuga daquilo que não interessa para eles: o ensino escolar. 

Resistência é possível, mas para que ela seja visível seria preciso parar e dar atenção 
àqueles que vivem num outro plano dentro de nossas salas de aula. O que varia o pensamento 
pode nos dar pistas preciosas para tentar realizar um outro movimento no cotidiano escolar e 
assim, movimentar o pensamento escolar que parece intransponível. Eis uma variação 
possível que o cotidiano escolar pode nos oferecer como outras formas de práticas e 
expressões a entender esse movimento de dispersão e desatenção realizado pelo aluno como 
uma aprendizagem potente para si e criação de máquinas de guerra. 
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AS CRIANÇAS FALAM SOBRE SUA COR E RAÇA: INVENTANDO 
MARGENS 

Lajara Janaina Lopes Corrêa1 
Anete Abramowicz2 

 
Hora da palavra, quando não se diz nada 

Fora da palavra, quando mais dentro aflora.  
Milton Nascimento 

 
O presente artigo aborda o debate sobre identificação étnico-racial entre crianças 

pequenas. A pesquisa de doutorado em andamento pretende analisar as relações étnico-raciais 
entre crianças pequenas. O objetivo principal é saber de que maneira as crianças pequenas 
compreendem a identificação étnico-racial. A ideia é considerar a “hora da palavra, fora da 
palavra e palavra não dita” das crianças pequenas sobre a sua cor e “raça”, ou seja, as ações 
verbais, não verbais e aquilo que não foi expresso. 

Em uma pesquisa de revisão bibliográfica inicial observamos poucos estudos sobre as 
relações étnico-raciais entre crianças pequenas. As pesquisas realizadas demonstram a 
existência de práticas discriminatórias no contexto da educação infantil e apresentamos aqui 
importantes pesquisas que tratam da criança negra no contexto escolar.  

Virgínia Leone Bicudo (1955) pioneira na pesquisa das relações raciais pesquisou 
crianças do terceiro ano das escolas públicas de São Paulo com objetivo de identificar “os 
sentimentos e os mecanismos psíquicos de defesa manifestos nas atitudes relacionadas com a 
cor dos colegas” e a influência da família nessas atitudes. A autora demostrou que os alunos 
eram identificados conforme a sua aparência e os seus traços físicos. As análises apontam 
uma preferência pelo branco e que a cor negra era associada à rejeição.  

Eliane Cavalleiro (2000) em sua pesquisa “Do silêncio do lar ao silêncio escolar”, 
desenvolvida em uma escola municipal de educação infantil localizada na região central de 
São Paulo analisou as atitudes de crianças e adultos diante a diversidade racial; valores 
atribuídos pelos profissionais da educação; valores atribuídos pelas crianças aos seus pares; 
atitudes e práticas que confirmam a discriminação e preconceito na escola.  

Ao estudar os processos de socialização das crianças negras no espaço escolar/familiar a 
autora mostra que as crianças de quatro e seis anos apresentam uma identidade negativa em 
relação ao grupo étnico ao qual pertencem. A pesquisa demonstra que no cotidiano escolar e 
familiar a questão racial é silenciada e ocultada.  

Fabiana de Oliveira (2005) ao estudar as relações raciais em uma creche do município 
de São Carlos constata a existência de atitudes discriminatórias por parte de profissionais de 
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educação infantil em diferentes situações envolvendo as crianças negras e afirma a 
positividade, por paradoxal que pareça das crianças negras estarem livres “deste tipo de afeto” 
racista das professoras.  

Na dissertação de Mestrado intitulada “Identificação étnico-racial na voz de crianças 
em espaços de educação infantil” de Cristina Teodoro Trinidad (2011) aborda como as 
crianças em idade pré-escolar compreendem a identificação racial. A pesquisa foi realizada 
em uma escola de educação infantil na zona oeste da cidade de São Paulo e contou com a 
participação de 33 crianças entre quatro e cincos anos de idade. A autora constatou que as 
crianças fazem uso das categorias preto, pardo, branco, amarelo e usam o termo moreno, 
apenas a categoria indígena não foi mencionada pelos participantes da pesquisa.  

Da mesma forma, as pesquisas de Fúlvia Rosemberg (1996, 2005); Eliana de Oliveira 
(1994); Lucimar Rosa Dias (1997); Rita de Cássia Fazzi (2000); Marília Pinto Carvalho 
(2004) trazem reflexões sobre as relações étnico-raciais no cotidiano escolar, estas pesquisas 
apontam a existência de práticas discriminatórias na escola.  

 
“Raça, no Brasil, sempre deu muito o que falar”. 

 
A miscigenação ou mestiçagem é um dos conceitos fundamentais para pensarmos a 

questão racial, no Brasil. O mito das “três raças” contido nas obras de Mário de Andrade, 
fazendo Macunaíma, um negro se transformar em branco, enquanto um de seus irmãos 
tornava índio e outro permanecia negro. Assim, foi construída uma base pela qual o debate 
brasileiro foi sendo realizado entre contradições e lutas sociais no sentido de compor o que 
seria “a cor da nação”. 

Retomando o mito das “três raças” no livro Casa Grande e Senzala de Gilberto Freyre 
(1933), a mestiçagem aparece como “o grande caráter nacional”, que interfere não apenas na 
conformação biológica da população, mas, sobretudo, na produção cultural que nos 
singulariza. Um dos intelectuais artífice do “mito da democracia racial”, Freyre, de fato, 
“adocicava o ambiente”, ao priorizar uma certa interpretação da história brasileira a partir, das 
contradições existentes nessa sociedade tão marcada pela escravidão. O “cadinho das raças” 
aparecia como uma versão otimista que, segundo Schwarcz, (2013, p.28) “todo brasileiro, 
mesmo o alvo, de cabelo louro, traz na alma, quando não na alma e no corpo, a sombra, ou 
pelo menos a pinta, do indígena e ou do negro, afirmava Freyre, fazendo da mestiçagem uma 
questão ao mesmo tempo nacional e distintiva”.  

A tese sobre a democracia racial era baseada em uma sociedade que incluía os negros, o 
conceito de miscigenação, de mistura racial apresentava uma ideia de inclusão racial e de que 
no Brasil “não há racismo”. Esta teoria foi desafiada por Florestan Fernandes (1953) ao 
abordar as relações raciais; problematizou a tolerância racial e argumentou que as relações 
sociais se caracterizavam pela exclusão racial. Fernandes discordou da visão de Freyre e 
argumentou que o racismo era generalizado na sociedade brasileira. 
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 Schwarcz (2013, p.36) destaca: 
  

De um lado, o racismo persiste como fenômeno social, mesmo não mais 
justificado por fundamentos biológicos. De outro lado, no caso brasileiro, 
a mestiçagem, e a aposta no branqueamento da população geraram um 
racismo à brasileira que percebe antes colorações do que raças, que 
admite a discriminação apenas na esfera íntima e difunde a universidade 
das leis, que impõe a desigualdade nas condições de vida, mas é 
assimilacionista no plano da cultura. 

 
Na sociologia o termo “raça” é uma construção social, ou seja, deve ser entendida e 

compreendida a partir de uma analítica teórica própria das ciências humanas, a revisão de teorias 
em meados do século XX determinou pouco a pouco o abandono do conceito de raça com base 
numa perspectiva biológica. No entanto, a relevância atual das relações raciais e do racismo 
impede que o uso da categoria seja descartado, sobretudo nas ciências sociais. Adotamos, assim, a 
perspectiva de raça como categoria de análise, sem nenhum julgamento de valor do ponto de vista 
da biologia. Raça passa a ser um conceito que “disputa” com classe social, gênero, etc. 

Deste modo, definir nossa cor ou raça em um país que desenvolveu e teve por efeito 
como política pública o desejo de branqueamento da população brasileira, constitui um 
desafio compreender de que maneira esta política universal se singularizou. No Brasil, a 
pigmentação da pele e os tipos de cabelos se transformaram nas principais variáveis de 
discriminação. A mistura de definições, da descrição da cor e da situação socioeconômica 
teria gerado uma indeterminação, que podemos notar, nos dados estatísticos do IBGE, com a 
existência da diversidade de cores. Em 1976, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD) divulgou cento e trinta e seis (136) “cores” diferentes, ou seja, as pessoas se auto 
identificaram como “moreno claro, moreno escuro, morenão, jambo, mulato, cor de leite, 
crioula, laranja, lilás, bronze, trigo, mestiça, marrom, mulata, retinta, negra, parda, pretinha, 
queimada, entre outros” (SCHWARCZ, 2013, p.69). 

Na pesquisa com crianças pequenas pretendo verificar na escola como as crianças 
pequenas subjetivam, contam e falam sobre a questão racial. Pois, da mesma forma que se 
aprende a ser menina ou menino se aprende a ser negro e a ser branco. Trata-se de uma 
estrutura social real, relacional e da agência das crianças que necessita ser diagramada. Estas 
são questões de nossa pesquisa em andamento.  

O desafio da pesquisa é dialogar com a crianças sobre a sua cor e raça. Como as 
crianças constroem seu processo de identificação? Pretendemos analisar as relações raciais 
entre crianças pequenas, buscando explicitar a perspectiva das crianças sobre o pertencimento 
racial a partir de discussão sobre conceito de criança e infância presente na sociologia da 
infância. A pesquisa se torna relevante para estudarmos como as crianças percebem a 
diversidade étnico-racial no cotidiano desde a tenra idade. Esperamos que o resultado deste 
estudo contribua para o aprofundamento do conhecimento do campo da Educação sobre as 
relações étnico-raciais a partir da percepção das crianças.  
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OS LEITORES E AS PRÁTICAS DE LEITURA NA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL DE VALINHOS 

Lara Elisa Latância1 
Norma Sandra de Almeida Ferreira2 

 
Este artigo tem o objetivo de apresentar algumas informações e dados já coletados na 

pesquisa de mestrado, em andamento, intitulada “Os leitores e as práticas de leitura na 
Biblioteca Municipal de Valinhos”. 

Este trabalho surge a partir de outros, já realizados, durante o curso de pedagogia da 
pesquisadora, a Iniciação Científica, financiada pela FAPESP (LATÂNCIA e FERREIRA, 
2010 e 2011), e o Trabalho de Conclusão de Curso (LATÂNCIA, 2011). Nessas duas 
primeiras pesquisas, de cunho historiográfico, buscamos conhecer a história da Biblioteca 
Municipal de Valinhos Dr. Mário Correa Lousada desde o seu projeto e idealização de 
construção (1969), conhecendo sua concretização e inauguração (1971), seu desenvolvimento 
e funcionamento até o ano de 2011.  

A presente pesquisa dá continuidade aos trabalhos anteriores, focando especialmente o 
momento atual da Biblioteca de Valinhos, e toma como base, o ano de 2014, para coleta de 
dados e informações sobre quem são os leitores dessa Biblioteca, de onde vêm, quais suas 
motivações, suas práticas de leitura – gestos, escolhas de obras e suportes de leitura, modos 
de ler -, comportamentos e valores ligados à leitura e aos livros. 

O desenvolvimento da pesquisa pressupõe três etapas distintas quanto aos 
procedimentos metodológicos. A primeira se refere às observações realizadas na Biblioteca e 
registradas, minuciosamente, em um caderno de campo, buscando a maior quantidade de 
detalhes e descrições possíveis. Na segunda etapa, serão consultados, nos bancos de dados da 
Biblioteca, os cadastros dos frequentadores deste espaço, na tentativa de mapear 
quantitativamente o número de leitores e seu perfil, como sexo, idade, profissão, de onde são, 
quais são os interesses por autores e livros retirados. As entrevistas, o terceiro momento da 
pesquisa, serão realizadas com leitores que frequentam a Biblioteca, cujas práticas e 
comportamento leitor chamam a atenção da pesquisadora, e buscarão conhecer melhor estes 
leitores, o que fazem na Biblioteca, como se relacionam com a leitura e o livro naquele 
espaço. 

 
Sobre as observações nos cadernos de campo 

 
No momento de escrita deste artigo, parte das observações no espaço da Biblioteca e 

dos registros no caderno de campo já foi realizada. Essas observações aconteceram, em 
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especial, no período da manhã, em diferentes dias da semana, de acordo com a 
disponibilidade da pesquisadora em ir à Biblioteca. Todas as observações tiveram um mínimo 
de 2 horas e um máximo de 4 horas. Cada visita à Biblioteca seguiu um mesmo ritual: 
cumprimento da pesquisadora aos funcionários; passeio pelas diversas salas; observação sobre 
a presença ou não de pessoas em cada um desses espaços; anotações gerais sobre o 
comportamento das pessoas por algum tempo; volta para o saguão de entrada, onde a 
pesquisadora ficava a maior parte do tempo, podendo observar todo o movimento de entrada e 
saída da Biblioteca, além de fazer os registros no caderno de campo.  

Além das observações do funcionamento diário da Biblioteca, a pesquisadora participou 
de alguns eventos promovidos pela Secretaria da Cultura em parceria com a Biblioteca, tais 
como: “Contação de histórias”, “Café Cultural”, “Encontro com autores”.  

Uma primeira análise desse material coletado permite organizá-lo em 10 grandes blocos 
por assuntos e temas que movimentam e dão vida a esta biblioteca: 

 
4) Observações em torno do “Projeto Caia na Rede”, patrocinado pela Rota das Bandeiras3 e 

implementado na Biblioteca em 2013. Nele, estão as anotações sobre os leitores que 
participam das aulas de informática que ali acontecem. Também faz parte deste bloco, o 
registro das pessoas que foram até a Biblioteca buscar informações sobre as aulas de 
informática e de telefonemas recebidos pelos funcionários sobre o assunto, no momento 
que a pesquisadora fazia as observações e cujo assunto foi relatado a ela pelos 
funcionários. Pelo que se pôde observar, até então, os participantes são principalmente 
idosos, que têm pouca familiaridade com o uso do computador, mas também percebemos 
a participação de crianças. 

5) Observações acerca de pessoas que buscaram a Biblioteca para realizar seu cadastro ou 
que buscaram informações de como se cadastrar. Parece haver uma variação muito grande 
quanto ao perfil daquele que pretende se tornar o usuário da biblioteca. Alguns são 
crianças acompanhadas de suas mães, outros são estudantes da educação básica, outros 
ainda, são pessoas identificadas como da terceira idade. Há uma predominância de 
mulheres, independentemente da faixa etária.  

6) Momentos de interação entre funcionários e usuários, tanto para pedir informações sobre 
o uso da Biblioteca, quanto para buscar sugestões de livros ou ainda conversas acerca de 
leituras comuns entre os funcionários e o usuário. Este é um momento bastante 
interessante porque mostra a importância dada pelos leitores à orientação dos funcionários 
e o papel de mediação que esses funcionários exercem na formação dos leitores.  

7) Observações sobre momentos de leitura propriamente ditos, descrevendo pessoas que vão 
até a Biblioteca para ler os jornais e revistas disponíveis, ou mesmo para fazer leitura de 
livros já retirados na própria Biblioteca ou trazidos de casa, acomodados nas mesas 
disponíveis nas diversas salas da Biblioteca. São práticas de leitura silenciosa e 
principalmente individual, com finalidade de estudo ou mesmo como fruição. Entre estas 
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observações, podemos perceber algumas práticas de leitura em grupo, realizadas por 
estudantes, que pesquisam em livros didáticos e cadernos, ou mesmo em livros 
universitários, como de Biologia ou Direito. 

8) Observações de situações de interação entre os próprios funcionários da Biblioteca: 
conversas em momentos de descontração, troca de ideias sobre a organização de algum 
espaço, ou sobre algum evento que ainda acontecerá. Nesse caso, a pesquisadora busca 
registrar os “bastidores” da Biblioteca, no seu dia-a-dia, destacando o trabalho ou não de 
parceria entre os funcionários. 

9) Situações em que sujeitos vão até a Biblioteca para retirada de livros. As anotações do 
caderno de campo narram como são as práticas de leitura dos leitores quanto à escolha do 
livro na estante, modos de manuseio e de folhear as obras, quantidade de livros 
selecionados para a escolha final, além do momento da retirada do livro no balcão de 
entrada da Biblioteca. São registros que apontam para modos diversos dos leitores lidarem 
com os livros: em silêncio, pedindo opinião, sentando-se para analisá-los.  

10) Observações a respeito do uso de outros suportes de leitura, como por exemplo, o 
notebook. Algumas anotações indicam que pessoas utilizam apenas o notebook como 
suporte de leitura e de escrita de algum material já nele arquivado, ou então para acessar 
internet sem fio disponibilizada para uso público, enquanto outras, fazem 
simultaneamente o uso do notebook e dos livros. De qualquer forma, chama a atenção da 
pesquisadora o grande número de observações relativas ao uso da Biblioteca conectado à 
informática – tanto no que diz respeito às aulas de Informática, quanto no uso de notebook 
pelos usuários. 

11) Composto por uma única situação observada: uma doação de livros. Trata-se de um 
sujeito, de meia idade, que doou uma quantidade significativa de livros que tinha em casa 
e não os utilizava mais.  

12) Observações relativas a momentos de organização da Biblioteca: rearranjo de livros nas 
estantes, catalogação de novos livros, etiquetação, além da organização do espaço físico 
(cadeiras, poltronas, estantes). Nesse registro, buscou-se destacar o cotidiano da 
Biblioteca e o seu tempo de preparo, cuidado e dedicação depreendido pelos funcionários 
para que o espaço esteja sempre em boas condições de uso para seus frequentadores.  

13) Descrição de cada um dos eventos promovidos pela Biblioteca, indicando os responsáveis, a 
programação, o público participante, o funcionamento, a recepção dos frequentadores etc. 

 
Muito ainda a analisar 

 
A partir desta organização inicial das observações podemos perceber uma Biblioteca 

que é movimentada por práticas de leitura diversas. São gestos e modos de ler, são interesses 
e finalidades de leitura, são objetos lidos e manuseados, distintos e compartilhados pela 
comunidade dos leitores. A análise ainda provisória e lacunar indica que leitores são únicos e 
diversos (tendo mais ou menos familiaridade com o espaço, mais ou menos competência e 
agilidade na escolha e no manuseio com os impressos e os digitais), mas que também 
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compartilham convenções, hábitos, gostos que os aproximam de modelos de leitores de uma 
biblioteca contemporânea. 
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O PERCURSO MÍTICO NA TESSITURA DE “DESENREDO” 

Lara Maria Arrigoni Manesco1 
 
Na análise do conto “Desenredo” examinaremos a intertextualidade e a tematização da 

criação literária como tessitura de um percurso mítico. Retomaremos o mito das fiandeiras, 
sobretudo da Penélope homérica para deslindarmos os fios míticos que perpassam essa obra 
de Rosa. O texto, publicado em 1967 na obra Tutameia - Terceiras Estórias, além de enfocar 
os aspectos citados, representa magistralmente a poética rosiana, que se vale dos enredos 
tradicionais para subvertê-los e criar desenredos. 

Nesse sentido, o conceito de “rearranjo” é essencial para a análise de “Desenredo”, uma 
vez que Rosa rompe com a tradição literária ao escrevê-lo, isto é, a sua proposta é subverter o 
enredo tradicional. Dessa forma, o conto configura-se como exemplo magistral do que Cleusa 
Passos denomina o “contar desmanchando”: “procedimento que, de um lado, constrói cenas e 
personagens, expõe dados sociais e psíquicos, desperta no leitor ressonâncias sutis de causos e 
estórias (presentes em sua obra ou na tradição literária) e, de outro, os desenreda.” (Passos, 
2001, p. 22) 

A narrativa “nos obriga a acompanhar, simultaneamente, a ficção e seu fazer artístico” 
(Passos, 2001, p. 27), ou seja, em “Desenredo” temos esse movimento: não só o de uma 
ficção simultânea ao seu fazer artístico, mas sobretudo de uma ficção que tematiza uma 
criação que se desenrola em paralelo ao seu fazer artístico, de modo que a tessitura e a criação 
se operam em dois níveis: a criação realizada pelas personagens (com relação a “Desenredo", 
a posse de Jó Joaquim da sua própria história) e os recursos poéticos usados para urdir essa 
trama, tendo a intertextualidade como procedimento fundamental de composição . 

Interessa aqui o movimento de fazer e desfazer, enredar e desenredar realizado por Jó 
Joaquim que insere a personagem na tradição de Penélope, a qual recorre à sua astúcia para, 
através de um ardil, vencer o tempo e postergar o seu casamento. Jó Joaquim também molda o 
tempo, não para adiar uma ação, mas para revertê-la. Enquanto o produto da tessitura de 
Penélope é têxtil, o produto das agulhas de Jó Joaquim é textual e discursivo, tão bem 
articulado que se torna realidade, concretude: “Criava nova, transformada realidade, mais 
alta. Mais certa?” (Rosa, 2001, p. 74) O verbo criar reforça a concepção de Jó Joaquim como 
uma apequenada Penélope dentro da estrutura do conto: ambos urdem ardis astuciosos, ora no 
tear, ora no papel: Penélope, a fim de evitar o casamento, continuar a sua espera por Ulisses e 
não permitir que outro se aproprie do reino de Ítaca. Já o humilde Jó, para apagar a traição da 
esposa e poder retomar o seu amor também interrompido, não por uma guerra, mas pelo 
adultério. 

A paciência e a astúcia, substantivos comumente atribuídos à heroína homérica, são 
reatualizados por Rosa: “Jó engendra o desmanche da traição pelo mesmo processo que 
estigmatizara a mulher: a repetição” e por meio de sua “infinita paciência” (Passos, 2001, p. 
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24). Também Penélope repete a cada dia o seu bordado com infinita paciência, e 
metonimicamente o próprio bordar só se opera pela repetição de ponto após ponto, assim 
como o texto de Jó só poderia ser escrito pela tessitura de palavra a palavra. Contudo, a 
repetição também reforça o inverso: um tecido é urdido ponto a ponto, mas é também dessa 
maneira que é possível desmanchá-lo.  

Já a paciência remete a uma dupla referência, além de Penélope e a sua espera que se 
desdobrou ao longo de 20 anos, chega-nos o eco do Jó bíblico e sua paciência, resgatado no 
nome do protagonista: Jó Joaquim. Dessa maneira, as leituras tradicionais, sobretudo os textos 
da literatura ocidental, que ancoram o diálogo, isto é, a Bíblia e a Odisseia são resgatadas por 
Rosa de modo que o “o leitor é preparado para participar ativamente da leitura (inclusive 
chamando-o à releitura), as narrativas lidas anteriormente ecoam continuamente na recepção, 
tecendo novas redes de conexão e instaurando um ritmo próprio.” (Gama, 2002, p. 310) 

Ao analisarmos o texto, entramos no universo de “artesão” de Rosa. O primeiro 
parágrafo já insere o leitor no mundo da oralidade. “Do narrador a seus ouvintes” (Rosa, 
2001, p. 72) sugere o que Gama (2002) denomina “simulacro da oralidade”. “Logo, um início 
de texto sem verbos e que materializa em letras o que se quer destinado a ouvintes, cria um 
horizonte de leitura diverso do que o leitor está comumente acostumado.” (Gama, 2002, p. 
312). Esse é mais um dado em que “Desenredo”, procura desestabilizar a narrativa 
tradicional. 

Contudo, o que mais salta aos olhos no início do texto é a tripla denominação da 
mulher.Temos aqui uma descendente de Eva, isto é, uma mulher que se insere na tradição 
judaico-cristã das mulheres fatais, e ainda (por que não?) das tecelãs fatais: Circe, Calipso, 
Helena também são tecelãs, mas diametralmente opostas à Penélope homérica. Livíria insere-
se nessa tradição de anti-penélopes, enquanto Jó Joaquim representa o paradigma da 
fidelidade, uma versão masculina de Penélope. 

Se não esquecermos que em um conto todos os elementos são significativos devido à 
máxima concentração do “gênero”, poderemos observar que a ordem da nomeação da 
protagonista é extremamente significativa: no segundo nome, Rivília, está presente a potência 
vil, que será retomada em Vilíria. Como a “potência vil” encontra-se na sílaba central do 
nome do meio citado por Rosa, representa a essência de Livíria, revestida nas extremidades 
pela pureza do lírio: Livíria e Irlívia que mascaram a sua vilania. 

Além disso, se Jó Joaquim configura-se como autor da própria história, Livíria 
representa a mulher-palavra. Assim, Livíria é pharmakon, no sentido platônico do termo, isto 
é, enquanto palavra, Lívíria configura-se como cura, veneno e maquiagem. É tanto “o aroma” 
de Jó Joaquim, seu “ar que vem do ar” – portanto cura, quanto aquela que o leva ao “decúbito 
dorsal”, seu veneno. E, sobretudo, maquiagem, ao ter quatro máscaras ao longo da narrativa.  

O tema da espera também é resgatado textualmente na história: “Esperar é reconhecer-
se incompleto. (Rosa, 2001, p. 73)”, reafirmando o paralelo Jó Joaquim/ Penélope. Porém, até 
esse momento o texto está em equilíbrio, estamos diante de um triângulo amoroso tradicional, 
comum na literatura ocidental. 
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O duplo adultério de Livíria rompe a lógica tradicional do enredo e reduz Jó Joaquim à 
categoria de “pseudopersonagem”, já que não cabe a ele nem o papel de marido nem o de 
amante. Com a morte do marido, Jó Joaquim assume esse papel, sem contar com a repetição 
do adultério. No entanto, o comportamento de Livíria é cíclico e, portanto, a traição é 
reincidente. A adversativa “mas”, ao constituir um parágrafo, marca uma cisão na história, o 
impedimento da felicidade “ideia inata”, i.e. mais uma quebra de expectativa para Jó, que 
esperava um casamento arquetípico, e para o leitor, que esperava uma história tradicional.  

A postura de Jó Joaquim difere da do primeiro marido, já que Jó é um homem paciente 
e das letras. Ele não fere a esposa, apenas a expulsa do espaço sagrado do lar, agindo para 
além de personagem: “apostrofando-se, como inédito poeta e homem”. A reação do povo da 
aldeia é importante no conto, pois marca a memória coletiva e a voz popular, que também terá 
que ser reescrita para que o “Desenredo” tenha êxito. Após a segunda traição, Jó Joaquim, 
antes quieto e nada célebre passa a ser alvo da atenção popular, a crítica de sua estória. Em 
seguida, vale ressaltar que o narrador afirma que Jó Joaquim “Dedicou-se a endireitar-se”, o 
que vemos no seguir do texto, entretanto, é que Jó dedica-se a endireitá-la, à Livíria, 
promovendo a ruptura da lógica canônica do enredo. 

É a expressão aditiva “mais” que marca o momento em que o protagonista decide 
alterar a visão popular acerca da esposa. A referência explícita à personagem Ulisses confirma 
a nossa hipótese de intertextualidade entre Odisseia e “Desenredo” e demonstra que, além de 
ser “o Penélope”, Jó também absorve traços do “melhor dos aqueus”, uma vez que Ulisses 
configura-se como o herói da resistência. Jó também resiste à realidade operando o passado 
com o seu platonismo para obter uma mulher arquetípica. 

Este excerto comprova o êxito do “desenredo” empreendido por Jó: “Todos já 
acreditavam. Jó Joaquim primeiro que todos”. (Rosa, 2001, p. 75). Ele convence a si mesmo e 
à coletividade da realidade da sua ficção (e por que não fiação), colocando-se como autor da 
sua própria história. Por fim convence à própria esposa de sua castidade, da inexistência do 
adultério. Então a protagonista assume o nome Vilíria que escancara a face vil de Livíria, 
porém adoçada pela pretensa pureza: “Vilíria, simultaneamente vil e lírio, oxímoro perfeito” 
(Novis, 1989, p. 134).  

A última frase do conto encerra o simulacro de oralidade empreendido em sua primeira 
linha: “E pôs-se a fábula em ata.” (Rosa, 2001, p. 75). O discurso móvel da fala precisa ser 
cristalizado em palavra gráfica para que o “nevoeiro” seja totalmente dissipado e a memória 
fixada. Ao escolher uma voz para guiar o texto, apagam-se os múltiplos ecos da aldeia. O 
primeiro a acreditar no simulacro convence a todos da verdade inventada, que ao ser “escuta”, 
torna-se irrefutável.  
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CINEMA, EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES: 
POSSIBILIDADES DE “DESMOLDURAR” OS MODOS CLICHÊS DE LER A 

RELAÇÃO DE APRENDERENSINAR COM O OUTRO 

Larissa Ferreira Rodrigues1 
 
O processo de aprenderensinar com o outro implica problematizar as imagens dos 

alunos e professores na educação brasileira2, perpassando por um debate acerca das diferentes 
formas de agenciamento da produção de subjetividades criadoras e a-centradas, que encarnam 
nas escolas outras lógicas que não a de um aprender e ensinar triste, dogmático e moralizante. 

O objetivo foi entrelaçar cinema e educação para romper com os clichês que envolvem 
as leituras das imagens dos alunos e professores, na tentativa de “desmoldurar” os modos 
clichês de ler a relação de aprenderensinar com o outro.  

A partir de Bergson (2001; 2006), Deleuze (1990; 2006) e outros autores, indagamos as 
leituras de imagens cinematográficas nas redes de formação continuada de professores de uma 
escola do Ensino Fundamental de Vitória/ES durante os anos de 2013 e 2014. Buscamos 
entender os movimentos de pensamentos que escapam e resistem às lógicas representacionais 
que modelizam o processo educacional. Assim, mobilizou conversas e pensamentos com os 
professores a partir das imagens dos filmes de curta-metragem: 'Cuerdas' e 'A ilha', que 
provocam modos de ler não dogmáticos sobre docência, discência e aprendizagem, 
enfatizando a necessidade de coletividade para “desmoldurar” os modos instituídos de 
aprenderensinar com o outro que também habita em mim. 

 
Cinema na educação como possibilidade de movimentar o pensamento 

 
Deleuze (2006) ao problematizar as imagem do pensamento, destaca a grande força dos 

processos que a dogmatizam. Diz que a moralidade da imagem dogmática acaba por construir 
uma ideia de erro ao buscar a pura verdade e, que isso, se torna um obstáculo para o 
surgimento de uma filosofia da diferença e da afirmação da vida.  

Bergson também coloca em análise as pretensões uniformizadoras da imagem 
dogmática do pensamento, lembrando-nos que a vida escapa às tentativas de enquadrá-las e 
de adormecer o pensamento.  

 
De facto, sentimos que nenhuma das categorias do nosso pensamento – 
unidade, multiplicidade, causalidade mecânica, finalidade inteligente, etc. – 
se aplica exatamente às coisas da vida: quem pode dizer onde começa ou 
termina a individualidade, se o ser vivo é um ou vários ou se é o organismo 

                                                           
1 Doutoranda em Educação; Universidade Federal do Espírito Santo; Vitória, Espírito Santo; E-mail: 
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que se dissocia em células? É inútil tentar integrar o vivente em qualquer 
uma das nossas molduras. Todas as molduras se quebram. São demasiado 
estreitas, demasiado rígidas sobretudo para aquilo que queremos colocar 
nelas (BERGSON, 2001, P .8).  

 
Diante a isso, os enquadramentos e as molduras não dão conta de apreender e moralizar 

a subjetividade humana e a cognição que se encontram na superfície das relações. Deleuze 
(1990) e Guéron (2011) concordam que é preciso promover outras imagens de pensamentos 
para“desmoldurar”os clichês ou os esquemas representacionais que excluem os que não se 
encaixam nessa ordem recognitiva. Dito de outro modo, é preciso extrair dos clichês uma 
nova imagem de pensamento e de formação continuada que possibilitem uma relação direta 
com a duração, como diz Bergson (2006). 

 
Composições entre ‘A ilha’ e 'Cuerdas': leituras não dogmáticas da relação de 
aprenderensinar com 'Outro' que habita em mim 

 
A exibição do curta-metragem ‘Cuerdas’3 teve a intencionalidade de problematizar 

como se pode pensar as relações estabelecidas nas-com as escolas por meio do 'Outro'. Desse 
modo, questionamos: como ‘Cuerdas’4 ajuda a indagar as relações de aprenderensinar com a 
escola? 

 
- [...] na realidade da escola, muitas outras coisas estão se colocando como 
mais importante do que você tocar o outro. Quero dizer que o sistema nos 
cobra números, nos cobra dados, aprovação, boas notas, redução da evasão 
escolar, da reprovação, é isso que parece mais urgente e não a vida dos que 
estão aqui dentro”. (Pedagoga R). 
- “Eu fiquei muito mexida e pensando: O que eu estou fazendo para que 
esses meninos e meninas tenham uma passagem de aprendizagem aqui 
dentro? Por que muitas vezes nós ficamos doidas por um laudo para resolver 
o problema da “dificuldade de aprendizagem”, para um comportamento 
“estranho”, para justificar a minha pouca atenção, o pouco tempo que estou 
dando a essas crianças que parecem que estão na escola por uma obrigação 
legal e não por que a escola se preocupa com eles, nossa fiquei muito 
sensibilizada a pensar no que eu estou fazendo pelo outro”. (Professora 
regente C). 

 
As narrativas permitem pensar no distanciamento dos corpos que habitam os currículos 

e as produções de subjetividades no cotidiano escolar. As imagens explicitam uma relação 
individualista que necessita ser entendida pelo viés ético de constituição da diferença. Desse 
                                                           
3 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=jI4Ap5mD3oo . 
4 O filme espanhol ‘Cordas’ (Cuerdas), dirigido por Pedro Solís García, foi o ganhador do Prêmio Goya 2014 na 
categoria ‘melhor curta-metragem de animação’. 
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modo, mesmo os movimentos de aprendernesinar com bases moralizantes e repetitivos 
permitem encontrar brechas para a fuga de seus clichês, pois, se configuram para Deleuze 
(2006), como uma luta rigorosa contra a imagem dogmática do pensamento, contra os 
postulados que alicerçam sua força, como por exemplo, a exclusão do 'Outro'. 

As imagens do filme estão além dos clichês de aluno “normal” ou “especial”, de 
professor “amoroso” e vai à busca de sua quebra. Colocam-se para além da simples 'piedade' 
que se possa ter com uma pessoa com necessidades educativas especiais ou com qualquer tipo 
de 'Outros' sujeitos. Os sentidos que se expressam em 'Cuerdas' estão em acreditar que o 
outro é tão capaz de experimentar, de brincar, de viver como eu. A aposta da garotinha Maria 
é que suas cordas são o que lhe aproxima do outro que a habita, que também a constitui 
enquanto ser humano. 

 

  
 

Figura 01: Imagens do filme curta-metragem 'Cuerdas'5. 
 
O curta-metragrem “A ilha”, vai se remeter à releitura do Clássico Robson Crusoé, no 

qual pensava que seria possível encontrar liberdade em uma ilha, a tão sonhada liberdade do 
mundo e dos outros. Porém, o filme traz como tela inicial a citação de José Saramago 
indicando que a ilha é um espaço de acontecimentos e de encontros. Sendo assim, buscamos 
dialogar com os professores como percebo o “eu e o outro” nos processos de aprender e de 
ensinar? 

 
- [...] percebemos “o eu e o outro” nos processos de aprender e de ensinar 
como partes integrantes de tudo que fazemos como professoras. Sem o outro, 
sem nosso aluno, sem nossa comunidade, sem os funcionários da escola, não 
há sentido para nossa passagem como professoras por aqui, por isso é 
importante que haja uma relação de troca com os outros indivíduos da 
escola, pois assim, podemos fazer uma integração curricular interessante, na 
qual tanto o ensino, quanto a aprendizagem tenham sentidos para todos. 
(Professora regente B). 

                                                           
5 Imagens disponíveis em: http://cuerdasshort.com/ . Acesso em 10 de março de 2014. 

http://cuerdasshort.com/
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- Acho que a questão é a dificuldade de nos relacionarmos mesmo. Não 
saber ouvir, não querer falar com o outro, não aceitar críticas e como tudo 
isso vai gerando indisposição e isolamento, como mostra o filme, cada um 
dentro de seu carro, passando e passando e ninguém capaz de parar para o 
outro passar. A dificuldade que encontramos no dia a dia, no trato com os 
meninos e conosco mesmos. (Professor de Educação Física). 

 
As narrativas e as imagens violentam o pensamento pela presença “incômoda” do 

“Outro”. Destaca que os isolamentos produzidos pela lógica do “eu” geram a busca pelo 
sonho da liberdade que estaria condicionada ao apagamento do Outro, ou o processo de 
desumanização do homem. 

O curta mostra que diante a essa lógica, o homem se depara com a necessidade do 
“Outro” para seu processo de constituição. Carregamos as memórias, as histórias e as 
experiências dos outros que, se configurando como virtualidades, compõem modos singulares 
de viver, de sentir e de aprender. Assim, Gallo (2012) acredita que um personagem torna-se 
outro, embaralhando as singularidades e fazendo dissolver as certezas do sujeito moderno. Em 
um contexto como este, como perceber o outro, se eu mesmo sou outro? Como pensar as 
virtualidades que são eu e outro?  

A ilha-escola é um espaço de encontros, acontecimentos não sendo possível se 
constituir sem a dobra do Outro em mim, ou seja, sem que a exterioridade se volte em mim 
como atuante no processo de subjetivação. 

 

  
  

Figura 02: Imagens do filme curta-metragem 'A ilha'. 
 

  
 

Figura 03: Imagens do filme curta-metragem 'A ilha'. 
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Com Cuerdas, Ilhas e Escolas: em vias de in-conclusão! 
 
As conversas com professores sobre as imagens do cinema se constituem com uma 

política de currículo e vida, que busca compreender a leitura das relações escolares a partir de 
uma nova imagem de formação continuada pela composição com o 'Outro'. Entendemos, 
assim como Gallo (2012), que “[...] o outro é a imposição, para mim, de que não há um único 
mundo – meu mundo –, mas diversos mundos possíveis. Outrem é a constatação das 
virtualidades, a possibilidade de múltiplas atualizações”. 

Assim, as imagens do cinema ajudam a pensar nos processos de subjetivação para além 
dos clichês de ser professor e aluno, produzindo diferenças e novos sentidos, pois como bem 
destaca Gallo (2012), o “Outro” é a “[...] própria condição da vida e da convivência, é o que 
nos ensina a filosofia da diferença. Na vila ou na ilha, sem outros não somos, apagam-se as 
possibilidades”.  
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CONTRIBUIÇÕES DA SEMIÓTICA DE PIERCE PARA O ENSINO E 
APRENDIZAGEM DA QUÍMICA 

Laura Melissa Christofori1 
Valéria de Souza Marcelino2 

 
Introdução 

 
Este trabalho é um recorte de uma pesquisa em andamento surgindo da inquietação 

profissional perante os alunos do Ensino Médio e suas dificuldades na aprendizagem da 
Química, devido à abstração dos seus conteúdos referente às fórmulas, análise de gráficos, 
cálculos complexos, linguagem específica própria, e desafios enfrentados na prática educativa 
como a falta de uma adequada alfabetização científica. 

Segundo Chassot (1998), o significado ampliado da expressão ser alfabetizado 
cientificamente é saber ler a linguagem em que está escrita a natureza e constitui-se linhas de 
investigação no ensino de ciências;à mudança dos objetivos do ensino de ciências, à formação 
da cidadania,à própria crise educacional e à incapacidade da escola em alfabetizar 
cientificamente seus alunos. 

Gorri e Eichler (2013): A química se caracteriza pela linguagem pictórica pela percepção do 
universo de partículas atômicas, moleculares e supramoleculares depende de memória, 
imaginação e processamento mental de informações visuais e explicam a ocorrência porque 
muitos fenômenos da química não são compreensíveis pelos sentidos humanos, logo esta ciência 
utiliza modelos (imagéticos ou teóricos),fórmulas químicas e moleculares, equações, gráficos e 
figuras. São interpretados de forma equivocada gerando aprendizagens inadequadas. 

Sob constatações, investigamos textos de um livro didático de química, analisando 
determinado conteúdo. Realizamos uma análise pautada na semiótica de Peirce (1999), a fim 
de responder à questão: o conteúdo químico analisado leva o aluno a uma adequada 
compreensão? Para responder a esta questão, a proposta deste trabalho enfoca o conteúdo de 
ácidos selecionado num livro didático utilizado na escola onde ocorrerá toda a pesquisa, 
relacionando-a com a Semiótica de Peirce, ressaltando suas contribuições para que o aluno 
compreenda melhor a química.  

  
A Semiótica de Pierce e a linguagem Química 

 
A Semiótica Peirceana é a ciência que estuda todas as formas de linguagem,e signos que 

representam objetos pelos quais analisam o processo de ensino-aprendizagem de Química 
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Campos dos Goytacazes,RJ. E-mail: christofori.laura@yahoo.com.br.  
2 Doutora em Ciências Naturais; Instituto Federal Fluminense; Campos dos Goytacazes,RJ. E-mail: 
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enfocando a linguagem oral e escrita, como a compreensão dos conceitos químicos não ocorre 
independentemente das suas representações; são definidas pelo norte americano Charles 
S.Peirce, por meio da chamada Semiótica Peirceana. Segundo Santaella (1983), a linguagem 
compreende todo sistema de comunicação, que é plural, envolvendo várias formas sociais de 
produção de significação e sentidos, entende-se como língua nativa ou materna, utilizada 
cotidianamente para a comunicação verbal, escrita ou oral. 

De acordo com a Semiótica Peirceana(1999), ao representar um objeto, o signo produz 
na mente do intérprete algo que pode ser um novo signo.A mediação entre os signos, o sujeito 
e o mundo, tanto para organizar atividades de produção material e simbólica, quanto para 
estruturar o pensamento. Os signos peirceanos apresentam-se em três categorias 
fenomenológicas: o signo em si mesmo(primeiridade);o signo em sua relação com seus 
objetos(secundidade);e o signo em sua relação com seus interpretantes(terceiridade),possíveis 
para a apreensão-tradução de todo e qualquer fenômeno. Em um contexto de aprendizagem 
em Química,a primeiridade ocorre, quando um aluno visualiza pela primeira vez na lousa ou 
no livro,um gráfico sem fazer referência a nada, somente ao traçado registrado e percebido 
por ele como tal. Nesse caso, há somente uma primeira impressão;se, após isso, o aluno 
relaciona o gráfico a um objeto químico, trata-se da secundidade.Ao relacionar o gráfico a 
uma mudança de estado físico de um material, o estudante estará a caminho da terceiridade, e 
nessa dimensão o seu olhar sobre o gráfico estará carregado de interpretação,busca de 
explicações, análises e generalizações, de modo que ele poderá interpretar o fenômeno em 
questão (WARTHA, REZENDE, 2011). 

 
Metodologia  

 
Nosso trabalho teve início com uma pesquisa na literatura da área acerca do tema 

semiótica e as dificuldades de aprendizagem em química. Após selecionarmos algumas 
representações simbólicas representativas do conteúdo de química: fórmulas, nomes de 
ácidos, de um livro de química para o ensino médio, as quais podem gerar um entendimento 
errôneo e descontextualizado do conteúdo químico e realizamos uma análise segundo a 
perspectiva da semiótica de Peirce (1999), assim as três categorias fenomenológicas citadas, 
fica evidente o que poderia ser apresentado para que os alunos tenham aprendizagem de fato, 
e a linguagem química seja interpretada e aprendida de forma adequada. 

Os conteúdos analisados são do livro didático utilizado na escola onde a pesquisa será 
desenvolvida, intitulado Química na abordagem do cotidiano dos autores Francisco Peruzzo e 
Eduardo Canto. Analisamos o volume 1 devido ao conteúdo de ácidos nele ministrado ser do 
interesse da pesquisa em questão; gera interesse por existirem muitos trabalhos na literatura 
da área relatando concepções alternativas dos alunos de tal conteúdo e pela afirmação de 
Oliveira (2008):os alunos do ensino médio em nosso país apresentam um aprendizado 
superficial sobre este tema. 
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Resultados 
 
O conteúdo referente aos ácidos está apresentado no capítulo11:Princípios da Química 

Inorgânica, inicia-se na página 202 e termina na página 213. 
Ao observarmos as 12 páginas deste capítulo, percebemos que as fórmulas, nomes e 

equações químicas dos compostos ácidos são apresentados aos alunos de forma repetitiva, 
este conteúdo em forma de texto predomina ao longo do capítulo. Os autores escrevem: HCl, 
ácido clorídrico;HF,ácido fluorídrico. Essas fórmulas e nomes constituem a base da 
linguagem química para os ácidos. Assim, os alunos facilmente atingirão a secundidade, pois, 
visualizarão as letras em fórmulas químicas e os nomes e no contexto da aula certamente, 
conseguirão saber que se trata de compostos químicos. Importante neste caso é a intervenção 
do professor, para que fórmula e nomes não fiquem apenas no papel e em uma memorização, 
a qual será certamente temporária. Ao professor cabe levar os alunos a atingirem a 
terceiridade. Ao explicar, por exemplo, a questão da chuva ácida que pode ocorrer em locais 
com poluição do ar, ou citar substâncias ácidas presentes na vida do aluno e podendo 
inclusive realizar experimentos comprovando o caráter ácido de suco do limão, do vinagre, de 
um refrigerante, ele poderá contribuir para que os alunos entenda o conteúdo e não apenas 
decore nomes e fórmula, além de motivar seus alunos.  

O livro apresenta pequenos textos na lateral da página com estas abordagens, cabe 
então, ao professor usar os textos e existem ilustrações coloridas de substâncias ácidas 
presentes no cotidianos dos alunos. Certamente contribui para que o aluno consiga relacioná-
los em outros contextos além da sala de aula, além dos exercícios e provas. Atingiriam a 
terceiridade recomendada em uma situação de interpretação de signos em uma linguagem. 

Pozo e Crespo (2009) afirmam que a maneira como se ensina a Ciência pode influenciar 
a aprendizagem dos alunos de forma que eles se sintam mais motivados mediante a aplicação 
de uma aula contextualizada e que diferentes recursos utilizados durante a aula contribuem 
para a aprendizagem. Sabemos que o uso adequado de recursos visuais para o ensino de 
ciências promove uma aproximação do espectador com o assunto que será trabalhado, 
motivando-o a buscar novos conhecimentos (ARROIO, GIORDAN, 2006). 

 
Considerações Finais 

 
De nossa análise depreendemos que o conteúdo analisado, está de acordo com as três 

categorias fenomenológicas propostas na Semiótica de Peirce (1999), apresentou-se adequado 
para que o aluno possa atingir o terceiro nível, ou seja, que o aluno consiga, além de 
reconhecer que os símbolos e fórmulas se referem à linguagem característica da química, 
consiga também entender fenômenos e situações relacionados à essa ciência presentes em seu 
cotidiano. Para isso percebemos ser importante a presença de ilustrações e textos que auxiliem 
o professor em seu ensino, para que este seja contextualizado e promova a efetiva 
aprendizagem. Ressaltamos que os conteúdos em forma de fórmulas, nomes e equações 
químicas ainda são predominantes, o que condiz com a realidade de um ensino tradicional que 
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ainda predomina em nossas escolas e principalmente em disciplinas da área de ciências. 
Tornando imprescindível uma adequada formação inicial que forme professores capazes de 
promover a superação dos níveis de primeiridade e secundidade, levando o aluno a atingir a 
terceiridade. 
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A LEITURA ESCUTA A FALA?: A ORALIDADE POR ENTRE MARGENS 
NOS LIVROS DIDÁTICOS RECOMENDADOS PELO PNLD 

Leandro Alves dos Santos1 

Amélia Escotto do Amaral Ribeiro2 

 
A relação oralidade e escrita está evidenciada nos documentos norteadores da educação 

nacional dentro da perspectiva de um ensino de Língua Portuguesa que entende a 
reciprocidade entre a oralidade e a escrita na promoção das relações de ensino-aprendizagem 
da língua. Apesar disso, a educação escolar continua marcada pelo predomínio de práticas que 
objetivam desenvolver a linguagem escrita.  

Nesse contexto o livro didático desempenha papel essencial. Como parte das políticas 
públicas, o Programa Nacional do Livro Didático objetiva viabilizar os propósitos de 
promoção do desenvolvimento da linguagem. Os livros didáticos selecionados pelo programa 
tornam-se uma ferramenta importante na relação de ensino-aprendizagem da língua. 

Assim, este texto apresenta parte dos resultados de uma pesquisa sobre as proposições 
didáticas presentes em materiais selecionados pelo PNLD. Investigou-se como os livros 
didáticos recomendados pelo PNLD exploram e sistematizam a proficiência das habilidades 
relacionadas à linguagem oral, relacionando-a com a leitura e a escrita. Pretende-se sobre as 
condições sob as quais se pode pensar a oralidade como uma habilidade marginal(izada) em 
relação à leitura e à escrita.  

Inicialmente, enfoca-se a questão da reciprocidade entre as habilidades linguísticas e, 
em seguida, apresentam-se e discutem-se os resultados da análise dos materiais didáticos 
recomendados pelo PNLD.  

 
As relações entre habilidades linguísticas 

 
As relações entre as habilidades linguísticas tem sido analisadas sob diferentes 

perspectivas. Ouvir, falar, ler e escrever constituem uma parte do percurso dos educandos 
para a construção de sua capacidade comunicativa (YUNES,2009; SACRISTÁN, 2005; 
WIDOWSON, 2005).  

Essa construção parte do entendimento de que as habilidades linguísticas básicas se 
articulam entre si e, a partir dessas articulações, se torna possível a aprendizagem de uma 
língua. Os autores elencados chamam a atenção para as possibilidades das articulações entre 
as habilidades relacionadas à linguagem oral e a escrita.  

Ao tratar da construção de um sujeito leitor, Yunes (2009) reitera a ideia de que a fala e 
a escuta estão intimamente imbricadas e contribuem significativamente para o 
desenvolvimento das demais habilidades linguísticas (leitura e escrita). A autora entende o 
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ouvir em “concentrar a atenção na palavra do outro” (YUNES, 2009, p.13). Para além da 
concentração na palavra do outro, Yunes (2009) pressupõe que há toda uma atitude corporal 
quando alguém se dispõe a ouvir. Ouvir envolve, portanto, uma preparação que não só 
permeia a audição (sonoridade, entonação, ritmo), mas também o olhar na medida em que 
“[...] o que se move com a audição é a força do imaginário, a concentração nas sonoridades e 
imagens que nos assaltam, imprevisíveis, as associações que se estabelecem 
independentemente de análises” (YUNES, 2009, p.15). 

Para Widowson (2005) a fala é um ato de comunicação “[...] que se obtém 
invariavelmente na interação face a face e ocorre como parte de um diálogo ou alguma forma 
de intercâmbio verbal” (WIDOWSON, 2005, p.85). Deste modo, a fala como uma ocasião de 
uso requer tanto a produção como a recepção em sua produção.  

Na mesma perspectiva dual, opera a escuta para Widowson (2005). O autor diferencia 
os termos “escutar” e “ouvir”. Enquanto a escuta é entendida como a compreensão da 
significação das frases o ouvir é entendido como “[...] a atividade de reconhecer quais as 
funções as frases têm numa interação, qual força comunicativa elas assumem enquanto 
amostras de uso” (WIDOWSON, 2005, p. 87). Assim, ouvir requer o reconhecimento de 
como uma frase dada se relaciona com tudo mais que foi expresso na interação comunicativa; 
é, portanto, uma habilidade linguística que também possui uma dupla natureza: auditiva e 
visual. 

Tanto em Widowson (2005) como em Yunes (2009), observa-se a essencialidade de 
situações de interação para que as habilidades linguísticas se manifestem.  

A evidente reciprocidade entre o falar e o ouvir já não se configura da mesma maneira 
quando se trata das habilidades de ler e escrever. Widowson (2005) parte inicialmente deste 
afastamento entre as habilidades para sinalizar algumas definições de escrita e repensá-las 
posteriormente. Assim, escrita seria “[...] o uso do meio visual para os sistemas grafológicos e 
gramatical da língua”. (WIDOWSON, 2005, p.89). Nesta concepção de escrita está a ideia de 
composição, ou seja, escrita como forma que não pressupõem o aspecto comunicativo. 

Assim, a leitura é um tipo de aquisição pela qual o discurso é criado na mente por um 
processo racional. Nesse sentido “[...] a capacidade de ler e a capacidade de escrever são 
idênticas e são neutras no que tange à produção ou recepção” (WIDOWSON, 2005, p.91). 
Fica claro que a escrita, mais que um aglomerado de formas, pressupõe um ato de leitura, na 
medida em que o escritor assume também o papel de leitor. 

As contribuições de Widowson (2005) evidenciam uma releitura na concepção de 
leitura e escrita que parte do princípio da reciprocidade e as tornam ao mesmo tempo 
produtivas e receptivas.  

Levando em consideração outras perspectivas, mas tomando o mesmo princípio de 
imbricação entre as habilidades da leitura e escrita, Yunes (2009), da mesma forma que 
precede a escuta à fala, o faz com a leitura e a escrita. Para a autora:  

 
Ler é, pois, um ato de primeira instância no esboço da consciência de si 
mesmo e do outro e sua inscrição no mundo se dá como uma escrita de vida. 
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Do ato de ler decorre o ato de escrever, de escrever a própria história e dos 
outros, de marcar a própria existência social com traços que podem, no 
entanto, guardar-se sob as formas das oralidades, tanto quanto ganhar 
volumes, cores e sinais. (YUNES 2009, p.35) 

 
Na contramão do entendimento de leitura como uma habilidade tão somente receptiva, a 

autora destaca que “[...] ler é significar e, ao mesmo tempo, tornar-se significante. A leitura é 
uma escrita de si mesmo, na relação interativa que dá sentindo ao mundo” (YUNES, 2009, 
p.35). 

A respeito da leitura na escola, esta precisa se traduzir numa experiência que põem o 
aluno em contato com o mundo, com um ambiente de comunicação que amplia o campo de 
experiência que não podem estar limitadas à dos docentes. Ler exige uma forma de 
comportamento e é através da leitura que fazemos das coisas que nos ajuda a nos construir 
como pessoas (SACRISTÁN, 2005).  

 
Tendências nas articulações entre escuta, fala, leitura e escrita: oralidade 
marginal(izada) segundo análise de materiais didáticos selecionados pelo PNLD 

 
A análise dos dados permitiu observar algumas tendências nas articulações entre as 

habilidades linguísticas. Essas articulações foram identificadas através das relações que as 
atividades propostas para cada habilidade estabelecem entre si. O quadro a seguir sistematiza 
e ilustra o conjunto dos resultados.  

 
Quadro 1 – Tendências das articulações entre as habilidades linguísticas segundo os 
tipos de atividades propostas nos livros didáticos. 
  
Habilidades Tendências identificadas Tipo de atividades predominantes 

Escuta Predomínio das articulações 
com a escrita 

Resolução de exercícios gramaticais 
ou de análise e reflexão sobre a 
língua 

Fala 

Predomínio das articulações 
com a escrita 

Resolução de exercícios sobre 
aspectos gramaticais, análise e 
reflexão sobre a língua. 

Registros significativos de 
articulação com a leitura 

Conversa sobre o conteúdo temático 
da leitura. 

Leitura Predomínio das articulações 
com a escrita 

Interpretação textual e resolução de 
atividades gramaticais, de análise e 
reflexão sobre a língua. 
 

Fonte: O autor, 2013  
 
Através do exposto no Quadro I algumas considerações a respeito das tendências 

merecem destaque. A primeira é que as articulações que envolvem a habilidade linguística da 
escuta são praticamente insuficientes se comparadas às demais habilidades, sendo a 
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articulação escuta-escrita a predominante nos três livros didáticos analisados. Além de pouco 
exploradas, as atividades relacionadas à escuta dialogam pouco com as relacionadas à fala. 
Sobre a importância desse diálogo, Yunes (2009) destaca que a palavra ouvida pelo receptor 
se transforma e o coloca em posição de emissor. Assim, uma situação de diálogo que 
implicasse não somente o saber falar, mas o saber ouvir de forma atenta e ordenada 
contribuiria muito para o desenvolvimento da linguagem oral e, por conseguinte, da 
linguagem escrita. 

A segunda, consiste no fato das atividades que buscam desenvolver a fala ora se 
relacionarem com a leitura, ora com a escrita, sendo essa última relação a que tem maior 
registro. Cabe lembrar que a articulação entre fala e escrita está pautada no uso da fala como 
majoritariamente em atividades em que os alunos precisam falar ou conversar com a 
finalidade de resolução de exercícios sobre aspectos gramaticais, análise e reflexão sobre a 
língua, em seguida, ainda de maneira pouco expressiva, aquelas que antecedem uma produção 
textual. Já a relação fala-leitura pauta-se principalmente nas atividades de conversa sobre o 
conteúdo da leitura. 

A relação leitura-escrita é sem dúvida a mais recorrente das articulações entre as 
habilidades linguísticas. Uma relação pautada, sobretudo, na ideia de ler para interpretar 
textos ou resolver atividades gramaticais, de análise e reflexão sobre a língua. 

Embora as atividades que buscam desenvolver a linguagem escrita estejam 
majoritariamente articuladas entre si, isto não significa a implicação da leitura no ato de 
escrever. Vale lembrar que a escrita pressupõe um ato de leitura, na medida em que o que se 
escreve está diretamente relacionado ao que já foi escrito antes. Deste modo, entender o 
“escrever” como ferramenta comunicativa implica a interpretação do próprio autor e sua 
avaliação de como sua produção será recebida pelo leitor (WIDOWSON, 2005).  

Em seu conjunto os dados sugerem o predomínio das atividades de leitura e escrita, e o 
esvaziamento da habilidade da escuta. Também revelam que as atividades relacionadas à 
Linguagem oral, quando contempladas, estão associadas, principalmente, à leitura e à escrita, 
ocupando, por assim dizer um papel marginal(izado). Cabe sinalizar ainda, que, apesar de não 
ocupar o lugar de protagonismo nas articulações, a leitura aparece, nos materiais investigados, 
como atividade que busca integrar as demais. Há registros significativos da relação fala-
leitura, além de a leitura preceder a escrita na maioria das articulações. O protagonismo da 
escrita como atividade-fim das articulações não diminui a importância da leitura como uma 
habilidade que pressupõe as demais.  

 
Considerações finais  

 
Os dados sinalizam que as articulações entre as habilidades linguísticas apontam para o 

predomínio das atividades relacionadas à linguagem escrita (leitura e escrita) nas proposições 
didáticas investigadas. Reconhece-se, porém, um esforço em introduzir o desenvolvimento da 
linguagem oral nas proposições didáticas analisadas. Mesmo porque, os PCN apontam como 
finalidade do ensino de língua o desenvolvimento da linguagem numa perspectiva 



A LEITURA ESCUTA A FALA?: A ORALIDADE POR ENTRE MARGENS NOS LIVROS DIDÁTICOS... 
 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 1934 

comunicativa em que se considerem as quatro habilidades linguísticas básicas: ouvir, falar, ler 
e escutar.  
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RELAÇÕES DE SENTIDOS DA LEITURA NO ENSINO DE CIÊNCIAS: UMA 
ANÁLISE DE DISCURSO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Leandro Palcha1 
 
A leitura discursiva se constitui por condições históricas, sociais e ideológicos na 

produção de sentidos de um texto, à medida que ler “é o momento crítico da constituição do 
texto, o momento privilegiado do processo de interação verbal, uma vez que é nele que se 
desencadeia o processo de significação” (ORLANDI, 2012, p.49). Ela se constitui pela 
historicidade das relações que se estabelece entre os sujeitos autor e leitor. 

Dessa maneira, na escola há um pressuposto de conhecer o sujeito-leitor e a leitura que 
dê “uma sustentação sobre bases descritivas-histórico-discursivas consistentes e que lhe 
permita trabalhar com noções mais próximas das determinações se seus aprendizes (e não 
apenas ‘imaginadas’ em nossas bem intencionadas)” (ORLANDI, 2003, p.7), ou seja, remetê-
la às relações de uns sentidos sob/sobre outros. Para isso, convém mobilizar o trabalho com 
diferentes formas de linguagem (música, quadrinhos, vídeos, divulgação, entre outras) na 
atividade docente haja vista que as linguagens “não são alternativas. Elas se articulam. E essa 
articulação que deveria ser explorada no ensino de leitura, quando temos como objetivo 
trabalhar a capacidade de compreensão do aluno” (ORLANDI, 2012, p. 52). 

Em todo caso, a formação docente em ciências merece uma premente atenção, tendo em 
vista os sinais de esgotamento de práticas tradicionalmente estabelecidas e os “desafios do 
mundo contemporâneo, particularmente os relativos às transformações pelas quais a educação 
escolar necessita passar, incidem diretamente sobre os cursos de formação inicial e continuada 
de professores” (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNANBUCO, 2011, p. 31). Formar 
professores exige no processo educativo um efetivo conhecimento das histórias e experiências 
dos partícipes, obtidas ao longo da vida. De modo que precisamos conhecer os estudantes 
“saber de suas necessidades, carências, desafios, possibilidades, perspectivas, enfim, 
precisamos nos preocupar com a aprendizagem” (CASSIANI et al., 2008, p. 25). 

Nessa perspectiva, realizamos uma pesquisa no estágio curricular da “Prática de Ensino 
de Ciências”, de um curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, no ano de 2013. A partir 
dos princípios da Análise de Discurso Francesa (PÊCHEUX, 2009; ORLANDI, 2013), 
procuramos discutir, os sentidos da leitura que, segundo Orlandi (2012, p.13), se estabelecem 
entre “o que um texto o diz e o que ele não diz, mas poderia dizer, e entre o que ele diz e o 
que os outros dizem. Essas relações de sentidos atestam, pois, a intertextualidade, isto é, a 
relação de um texto com outros (existentes, possíveis ou imaginários)”. 

O estudo tem o objetivo de analisar as relações de sentidos da prática de leitura no 
ensino de ciências que permeiam a formação de professores, na direção de mobilizar as 
relações constituintes na contemporaneidade e com base na questão de um questionário 
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(aplicado no primeiro dia de aula da disciplina) sobre “quais relações eles observaram na 
prática de leitura no ensino de ciências”. A seguir, indicamos uma análise das relações de 
sentidos manifestadas por nove Estagiários - doravante representados por E1, E2... E9. 

Notamos, portanto, que algumas relações de sentidos podem ser associadas com um 
aspecto da leitura como um fundamento na atividade docente. 

 
A prática de leitura no Ensino de Ciências é fundamental para que os 
estudantes entrem em contato com o conhecimento de uma forma mais 
aprofundada e façam uma reflexão sobre o conhecimento adquirido para 
entender como este último se insere no ambiente em que vivem (E1). 
 
A leitura é uma ferramenta fundamental para o entendimento dos campos 
que cercam o Ensino de Ciências, tanto para o professor quanto para o 
aluno. Ler é uma necessidade para dominar o necessário em um campo tão 
vasto (E2). 
 
Acredito que a prática de leitura pode ser extremamente valiosa no ensino, 
assim como tantas outras práticas, desde que feita de forma comprometida 
(E3). 

 
E1 indica que o conhecimento científico pode permanecer na superficialidade “se” não 

ascender para inserção na realidade dos alunos e, assim, a leitura poderia ser associada ao 
ensino como fundamento necessário para mobilizar o conhecimento. E2 assinala uma 
discursividade do campo do ensino com outros campos, ao passo que a leitura permite aos 
alunos conhecer o que é do domínio científico em relação aos demais. No depoimento da E3 
há uma perspectiva de fundamentar a prática de leitura, “desde” que haja um envolvimento 
dos interlocutores no processo de ensino. 

Outros estagiários destacam a leitura como tensão no espaço pedagógico e fica 
ressaltada uma imperativa revisão das condições de leitura empregadas no ensino. 

 
Não tive muito contato com sala de aula, mas por relatos tenho uma ideia 
que essa prática, às vezes, não é bem utilizada ou é utilizada de maneira 
superficial (E4). 
 
Acredito que é uma relação não muito “amigável”. Onde em sua grande 
parte são longos textos escritos sem dinâmica onde o leitor sofre para ler e 
aprender. Mesmo que isso tenha mudado pra melhor nos últimos anos, 
ainda há um longo caminho a percorrer (E5). 
 
Acredito que a cultura de levar tarefas para casa, fazer e entregar com 
prazo vem se perdendo. Esse exercício de pesquisa feita extracurricular é 
uma maneira interessante para o desenvolvimento de várias habilidades, 
proficiências. Infelizmente, nas últimas décadas, o hábito de leitura no 
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Brasil vem se deteriorando, portanto, vejo urgência na prática de leitura no 
Ensino de Ciências (E6). 

 
No caso do depoimento do E4, a tensão é sustentada sob o não-dito de que a leitura não 

é trabalhada a fundo em ciências ou, quando ela é, não produz uma ancoragem significativa e, 
por assim dizer, emerge um conflito de que a imagem pré-concebida da prática enfatiza 
articulação superficial da leitura no ensino. Para o E5 ainda predomina uma historicidade que 
não condiz com a realidade do leitor e exige que isso seja analisado a fim de promover uma 
relação mais amigável. E6 diz que na cultura escolar o “imediatismo” da escola oprimiu as 
leituras não escolares e, portanto, urge uma revisão da prática de leitura, a fim de condicionar 
uma abrangência de suas contribuições no aprendizado. 

Por conseguinte, manifesta-se uma relação da leitura como estímulo ao ensino, tal qual 
supõe sentidos considerados ideais para atividade docente. 

 
Não consigo me imaginar sem um livro por perto. É fundamental estimular 
as crianças ao gosto e a curiosidade pela leitura. A prática de leitura é 
adquirir uma certa autonomia de aprofundamento nos nossos interesses e 
nossos conhecimentos (E7). 
 
Acredito que a leitura é uma ferramenta muito importante para o Ensino de 
Ciências, os alunos podem com ela aprender sobre o fazer ciência, sobre as 
tecnologias que ela produz, sua natureza com o conhecimento e seu 
conteúdo teórico. Se considerarmos vídeos e outras mídias como leitura os 
alunos aproveitam para aprender de maneiras diferenciadas e dinâmicas 
(E8). 
 
Não posso dizer sobre atualmente, mas na minha formação poucas práticas 
de leitura foram requeridas. Foram, no geral, aulas expositivas e o 
professor não estimulava leituras sobre o assunto ou textos complementares 
(E9). 

 
E7 considera que o ensino precisa fortalecer o gosto e curiosidade dos alunos sobre a 

leitura no ensino, para tornar viável um aprofundamento dos conhecimentos no aprendizado, 
como consequência a leitura é vista como condição para eles conquistarem, por si mesmos, 
interpretações para seus valores sociais. Para o E8 importa dar visibilidade para outras 
linguagens, visto que as práticas sociais se constroem amplamente em torno da cultura, ensino 
e ciência. Nas palavras do E9, observamos a leitura como estímulo para complementação do 
conhecimento, algo que pareceu bastante negligenciado em sua escolaridade. 

Com vimos, este estudo indaga as relações de sentido da leitura no ensino de ciências, 
tendo em vista que os ditos e não ditos, por estes estagiários, não podem ser alijados, pois 
fazem apelo para uma mudança dos modos de leitura, sobretudo, para sejam contextualizados 
e enriquecidos sócio-historicamente da escola. 
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A realidade é que as relações de sentido (enquanto fundamento, tensão e estímulo) 
apontam para o fato de que as práticas institucionais precisam ouvir mais os acadêmicos, suas 
experiências, suas diferenças culturais, em suma, urge dialogar com os sentidos ideais/reais, 
que regem a formação docente. Formá-los para serem mais conscientes da historicidade-
discursividade que está jogando na sala de aula, visto que, sem atentar para isto quem perde é 
a escola, que terá a leitura vista como um objeto inerte na dinâmica da contemporaneidade. 
Uma vez que leitura/ciência não podem ser vistas como complementos ou suplementos para 
ensinar, mas como constituintes de um processo de compreensão da sociedade. 

Portanto, há necessidade de uma “práxis” de leitura como consequência sistemática e 
simbólica das práticas escolares e científicas, que facilitem a problematização do 
conhecimento científico, com diálogos e críticas sobre os sentidos produzidos nas frequentes 
situações de ensino/leitura. 
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LEITURA E ESCRITA DE TEXTOS SOBRE A EVOLUÇÃO BIOLÓGICA: 
ALGUMAS POSSIBILIDADES PARA A EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS 

Leandro Palcha1 
 
A Evolução Biológica ocupa um lugar central, dentro do processo de ensino e 

aprendizagem da Biologia (MAYR, 1998), uma vez que oferece uma compreensão científica 
da formação e diversidade das espécies. Nessa direção, há um trabalho meticuloso de 
pesquisadores, no discurso da ciência, para aprofundar os sentidos da/na teoria evolutiva, que 
permitam explicar a modificação dos táxons, ao longo do tempo, por uma perspectiva 
múltipla e natural (RIDLEY, 2006). 

Há, de todo modo, diferentes interpretações dentro e fora da ciência que permeiam a 
compreensão do discurso na escola. Uma vez que na escola “as questões não se podem dizer 
nem verdadeiras nem falsas pois não se trata de explicar fatos mas de mostrar a perspectiva de 
como podem ser vistos” (ORLANDI, 2006. p. 21). Aliás, temos problematizado questões em 
torno da leitura e escrita na formação de professores, à medida que estas práticas discursivas 
trazem possibilidades para repensar a Educação em Ciências. 

Aqui, aproximamos a Evolução Biológica à perspectiva de discurso fundador, ao passo 
que este trata-se da “passagem do sem-sentido para o sentido” (ORLANDI, 2003), de um 
processo de inauguração de gestos, sentidos e pensamento, em dada conjuntura. Os discursos 
fundadores, “são discursos que funcionam como referência básica no imaginário constitutivo” 
(ORLANDI, 2003, p.7), ou seja, estabilizados na memória social, na medida em que acaba 
desnaturalizando e instalando no sem-sentido um sentido a se pensar. 

A sociedade produz diversos discursos que se legitimam na história/cultura, alguns são 
tidos como os discursos da “descoberta”, descobre-se o fato, o mecanismo, o processo de um 
fenômeno que sempre já estava presente na natureza, sem estar sistematizado, organizado de 
tal forma como a comunidade científica poderia suportá-lo, isto é, pressupõe considerar que 
as ideias são dotadas/datadas de um lugar. Porém, temos que esses “lugares nunca são 
absolutos. Só relativos. Relacionamos essa afirmação de que as ideias não têm lugares 
absolutos com o principio discursivo de que os sentidos não tem origem, não pertencendo, de 
direito a lugar nenhum” (ORLANDI, 2003, p. 7). Isso porque há relação entre os discursos, há 
sempre uma discursividade (ORLANDI, 2013) em que o Um se faz pelo Outro. 

Por esse quadro, realizamos um estudo com licenciandos em Ciências Biológicas, na 
disciplina de “Metodologia do Ensino de Ciências”, a partir de uma atividade de leitura, 
produção de textos, integrando uma pesquisa maior (PALCHA, 2012). Portanto, a partir das 
noções de sentidos fundadores temos o objetivo de investigar as possibilidades mobilizadas 
pela leitura e escrita de textos sobre a Evolução Biológica para atividade docente na 
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Educação em Ciências. Dado os limites para este estudo, indicamos analisar apenas um texto, 
a fim de ilustrar como os sentidos podem ser (re)produzidos no contexto universidade-escola. 

 
“Cabeça de Barata”: discutindo a leitura e escrita na educação em ciências 

 
O texto analisado foi intitulado por “Cabeça de Barata”, pelo licenciando-autor, tal qual 

conta uma história-dialogo entre dois personagens sobre a evolução do táxon das baratas. 
“Carlos” (C) é, assim, um personagem fictício que representa um aluno sapiente e 

questionador dos conhecimentos científicos de biologia, aprendidos na escola, e que podem 
ser contextualizados aos conhecimentos do cotidiano. Ao contrário, “Pedro” (P) é construído 
pela imagem de um estudante com um conhecimento cotidiano desligado dos conhecimentos 
científicos e escolares. 

Em um dos recortes, o diálogo se constrói entre os personagens, a partir da discussão de 
uma reportagem assistida em um programa de televisão. 

 
C: - Pedro, sabia que as baratas são mais antigas que os dinossauros? 
P: - Sério, Carlos? Onde ouviu isso? 
C: - Ah, num programa de TV ontem à noite. Lá também disse que elas são 
resistentes a níveis grandes de radiação, muito mais que os homens.  
P: - Não acredito. Sério? Mas como pode uma barata sobreviver a um alto 
grau de radiação e o homem não? Tem alguma coisa estranha hein Carlos! 
C: - Mas por que você acha que o homem aguentaria mais que a barata? 
P: - Por que o homem é o ser mais evoluído do mundo. 
C: - Evoluído? Mas como assim? 
P: - Ah, o homem constrói casas, carros, aviões. Ele é muito mais 
inteligente. 
C: - Mas o que isso tem a ver com a radiação? 
P: - Tem tudo a ver ué. Com certeza a barata morreria antes do homem. 

 
Para Carlos existe uma premente necessidade de questionar as interpretações postas, 

isto é, ele propor significar o discurso pelo prisma da ciência. Enquanto isso, Pedro prossegue 
com suas ideias, comumente, genéricas sobre a evolução das espécies. 

O diálogo procede com a discussão sobre concepções alternativas, o que sugere um 
trabalho a ser realizado pelo leitor para que haja um avanço em direção ao conhecimento 
científico, visto as dificuldades cotidianas para a explicação do tema. 

 
C: - Olha, eu tenho certeza que ouvi muito bem aquela reportagem. Elas são 
sim mais resistentes à radiação. E digo mais: São super evoluídas!um 
P: - Ah, vai dizer que elas são evoluídas? Pára né! Um bicho escroto como 
esse não pode ser tão evoluído, deve ter involuído isso sim! 
C: - Será que vou ter que explicar a reportagem inteira para você? Tudo 
bem! Vamos lá! A reportagem falava sobre o tal do Darwin. Lembra dele 
das aulas de biologia? 
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P: - Ah, lembro sim! Aquela aula que falava que a gente veio do macaco, 
não é? 
C: - Essa aula mesmo! Mas, não tem nada de homem ter surgido do macaco. 
Eles têm um ancestral comum. Bom, deixa pra lá. Voltemos às baratas! 
Como eu falava, na reportagem as baratas eram colocadas tão evoluídas 
quanto os homens. E dizia mais: não existia um ser mais evoluído do que o 
outro.  

 
Carlos tenta discutir com o amigo que o táxon das baratas atravessou longos períodos de 

tempo na história e diversidade da vida terrestre, o que implica em uma adaptação a diversos 
fatores ambientais pelo qual o táxon continua passando em sua evolução. 

A seguir, Carlos busca aclarar, para Pedro, o que pode realmente ter permitido a 
adaptação das baratas das épocas mais remotas até os dias de hoje. 

 
P: - Como assim? 
C: - Lembra daquele lance da Seleção Natural? 
P: - Sei. O que tem? 
C: - A seleção natural fez com que as baratas e os homens mais aptos a 
viver no ambiente pudessem sobreviver. O que temos hoje são baratas das 
mais selecionadas da Terra, as mais adaptadas. Assim aconteceu com os 
homens para que eles chegassem à forma como são hoje. Eles sofreram 
mudanças ao longo do tempo que os transformaram no que são hoje. Isso 
sim é evolução. Essas mudanças, essas transformações. Se a mudança 
ajudar o indivíduo, ele vai sobreviver na natureza, senão diminui a 
quantidade de sua população e às vezes até some. 

 
Nas falas de Carlos, a Teoria da Seleção justifica um processo natural de evolução, cada 

qual com sua taxa de evolução, em ramos evolutivos. Isto é, uma interpretação para as 
concepções sobre o discurso que circula sócio-historicamente. Para encerar o texto, algumas 
objeções de Pedro remetem a resistência na aprendizagem da ciência discutida pelo amigo. 

 
P: - Então quer dizer que as baratas mudaram tanto quanto a gente? Mas e 
aquela história de cortar a cabeça e ela sobreviver uma semana? Quer dizer 
que se eu cortar a minha cabeça eu também sobrevivo? 
C: - Não né Pedro! Tanto a barata quanto o homem sofreram modificação 
ao longo da sua história, mas cada um teve, como disseram no programa 
uma “história evolutiva” diferente, tornando-se aptos a viver no ambiente 
atual. 
P: - Entendi. Então a cabeça da barata é mais evoluída? 
C: - Pedro, esquece! Do jeito que tá era mais fácil uma barata sem cabeça 
entender o que eu tô falando do que essa sua cabecinha entender alguma 
coisa! 

 



LEITURA E ESCRITA DE TEXTOS SOBRE A EVOLUÇÃO BIOLÓGICA: ALGUMAS POSSIBILIDADES... 
 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 1942 

Ainda que produto de uma ficção, o texto revela pontos comuns com a realidade. Pois, 
alguns sentidos jogam com o real extraescolar, com o senso comum, com os mal-entendidos 
que, por vezes, circulam entre os conhecimentos na escola. No plano aulas, o Licenciando 
destacou a leitura para “realizar um trabalho indicando as palavras utilizadas no texto e 
discutindo a conversa entre os protagonistas (o que fez Pedro adotar um determinado tipo de 
pensamento)”. Com isso, ele sugere uma subjetivação-objetivação entre leitura e escrita para 
trabalhar com o conhecimento do alunado sobre o tema. 

De fato, vemos a importância de abrir margens para analisar as condições de produção 
da leitura, escrita e discursos que perfazem a Educação em Ciências. O que traz possibilidades 
para reflexão sobre as estratégias de ensino para a participação dos alunos, para o ensino e 
aprendizado do/no espaço (extra)escolar. Portanto, repensar sobre a ciência que queremos 
ensinar, sobre história que queremos escrever e nos inscrever. 

Efetivamente, o estudo ainda suscita possibilidades para debate, flexibilização, 
reconstrução do conhecimento escolar etc. Possibilidades de repensar a práxis de leitura que 
tange o discurso produzido em sala de aula e uma interconexão de conhecimentos na 
formação e atividade docente. Além de uma criatividade-criticidade que favorece a 
problematização do discurso científico ao tratar de temas polêmicos. 
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PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA: 
CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DE LEITORES 

Leicijane da Silva Barros1 
Uagne Coelho Pereira2 

 
Introdução 

 
Nas últimas décadas, o Governo Federal tem investido em políticas públicas voltadas 

para os anos iniciais do ensino fundamental. Isso se deve, sobretudo, aos resultados das 
avaliações externas, que demonstram baixos níveis de leitura e escrita, os quais se perpetuam 
e se agravam nos anos seguintes. 

Diante do exposto, alguns programas têm sido implantados com intuito de reverter tal 
quadro: o PROFA, em 2001; o Pró-Letramento, em 2005; e o Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa, em 2012. 

Em virtude de o Pacto ser, dentre os programas citados anteriormente, o único de 
abrangência nacional e o que mantém uma estreita relação com a literatura, por meio dos 
acervos enviados pelo Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE e Programa Nacional 
do Livro Didático - PNLD, é que optamos por discutir através de uma pesquisa descritiva, 
como esse programa estrutura o ensino de língua materna e quais as suas contribuições para a 
formação de leitores. 

Para subsidiar tal discussão, nos embasamos em pesquisas realizadas a partir de 
documentos oficiais que regem o programa e obras de teóricos da área. Quanto aos 
procedimentos metodológicos, realizou-se uma pesquisa documental, visto que foram 
analisadas as Fichas de Acompanhamento da Aprendizagem das Crianças de 03 das 31 
escolas da rede municipal de ensino de Araguaína – TO, e de levantamento de amostra, pois 
foram levantadas informações através de questionários com cinco perguntas de múltipla 
escolha, encaminhados por e-mail às instituições dessa rede de ensino.  

Quanto à abordagem, é uma pesquisa quantitativa e teve como instrumentos de coleta 
de dados, as fichas de acompanhamento do programa e os questionários respondidos por 65 
professores que atuaram no Pacto em 2013, sendo 59 professores alfabetizadores, 05 
orientadores de estudo e a coordenadora municipal do programa. 
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Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa: um compromisso com a alfabetização 
e formação de leitores 

 
Um dos maiores desafios da educação brasileira hoje é, sem dúvida, garantir a plena 

alfabetização dos alunos, de modo que se tornem cidadãos críticos e participativos, capazes de 
interagir nas mais diversas demandas sociais.  

Sob essa perspectiva é que surge o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, 
“um compromisso formal assumido pelos governos federal, do Distrito Federal, dos estados e 
municípios, de assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de 
idade” (BRASIL, 2012, p.11). Compromisso já firmado pelo Plano de Desenvolvimento da 
Educação de 2007 e meta do Plano Nacional de Educação. 

O Pacto foi instituído pela Portaria nº 867 de 04 de junho de 2012 e é norteado por um 
conjunto ações que possibilitam a integração entre outros programas, como o PNLD e o 
PNBE. As ações do Pacto compreendem os seguintes eixos: “formação continuada de 
professores alfabetizadores; materiais didáticos, literatura e tecnologias educacionais; 
avaliação; e gestão, controle e mobilização social”. (BRASIL, 2012, p.23) 

Participam do programa professores alfabetizadores que atuam nas turmas de 1º, 2º e 3º 
ano do ensino fundamental e em classes multisseriadas. A formação continuada dos 
professores possui dois anos de duração, com carga horária anual de 120 horas e os encontros 
são conduzidos por Orientadores de Estudo, professores efetivos da rede ensino.  

Em 2013, a ênfase foi em linguagem e em 2014 será em matemática. Além disso, o 
MEC através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação- FNDE, concede bolsas 
de apoio para incentivar a participação dos professores nas atividades de formação. 

No ano de 2013, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa contou com a 
participação de 5.420 municípios brasileiros, 317 mil professores alfabetizadores e 15 mil 
orientadores de estudo3. Em Araguaína - TO, município campo dessa pesquisa, participaram 
do programa as 31 escolas urbanas e 15 rurais da rede municipal de ensino. Além de 124 
professores alfabetizadores, 06 orientadoras de estudo e a coordenadora local do programa4.  

O Pacto pressupõe uma organização dos três primeiros anos do ensino fundamental em 
ciclo, configurando um processo sequencial e ininterrupto, de modo que a aprendizagem 
ocorra de forma progressiva. Somando-se a isso, Albuquerque (2012, p.29) afirma que, 

 
... na perspectiva da inclusão que norteia a proposta da organização escolar 
em ciclos é fundamental que os sistemas de ensino estabeleçam o que deve 
ser ensinado em cada ano escolar e construam estratégias didáticas para que 
os estudantes progridam em seus conhecimentos, respeitando-se a 
heterogeneidade do grupo. 

 

                                                           
3 Fonte: Jornal Letra A. Belo Horizonte, março/abril de 2014 – ano 10 – nº 37 – Edição Especial. 
4 Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Araguaína – TO. 
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Pensando nisso, é que o Pacto traz um documento, embora ainda não oficial, intitulado 
”Os Direitos de Aprendizagem”, cuja relevância estar no fato de orientar a prática docente, 
indicando quais conteúdos precisam ser trabalhados e utilizando a nomenclatura do programa, 
quais capacidades deverão ser “Introduzidas, Aprofundadas e Consolidadas” em cada ano. A 
esse respeito, 11% dos participantes da pesquisa afirmaram que embora “Os Direitos de 
Aprendizagem” constituam um documento importante, há outros documentos oficiais a serem 
seguidos. No entanto, 89% acreditam que ele é relevante, pois norteia a ação pedagógica. O 
que verificamos na citação a seguir, pois nele,  

 
“são descritos direitos de aprendizagem gerais, que permeiam toda a ação 
pedagógica e depois são expostos quadros com conhecimentos e capacidades 
específicos organizados por eixo de ensino da Língua Portuguesa: Leitura, 
Produção de textos Escritos, Oralidade, Análise Linguística”. (BRASIL, 
2012, p. 31).  

 
A organização do currículo de LP em torno de eixos possibilita não uma fragmentação 

do ensino, mas subdivisões, que trabalhadas de modo interligado e articulado, contribuem 
sobremaneira para um processo de ensino-aprendizagem significativo. O que pôde ser 
constatado nessa pesquisa, onde 77% dos entrevistados avaliaram como apropriada essa 
estruturação do currículo, uma vez que contempla um ensino focado na articulação dos 
saberes necessários ao aprendizado da língua. Já 23% respondeu que essa organização é 
adequada, mas ainda precisa ser mais bem estruturada. 

O Pacto pressupõe um trabalho pautado em metodologias diferenciadas, com 
planejamentos sistematizados através de Projetos, Sequências Didáticas e atividades 
permanentes de leitura e escrita. Inovações essas percebidas pelos educadores, que ao serem 
questionados se o Pacto se diferenciava de outros programas, 98% responderam que sim, por 
ter uma abrangência nacional e além de investir em material didático para a formação de 
professores, dialoga com a literatura através de sua vinculação a outros programas como o 
PNLD e o PNBE, possibilitando um contato maior das crianças com o universo da leitura.  

Além disso, todos os entrevistados foram unânimes em afirmar que o Pacto contribui 
para a formação de leitores, pois prevê a organização de minibibliotecas nas turmas de 
alfabetização e utiliza metodologias que priorizam a leitura, inserindo-a na rotina, através da 
“Leitura Deleite”. 

Na segunda etapa da pesquisa, passamos a análise das Fichas de Acompanhamento da 
Aprendizagem das Crianças, sugeridas pelo programa como meio de registro de seus avanços. 
Embora todas tenham enviado o consolidado dessas fichas à Secretaria Municipal de 
Educação de Araguaína – TO, optamos por analisar as fichas de apenas três escolas, visto que 
pelo formato do trabalho apresentado, não dispomos de condições de analisarmos todas.  

Dentre os quatro eixos constantes nas fichas, analisamos apenas o da Leitura por ser o 
foco de nossa pesquisa, mesmo compreendendo que todos estão interligados. Ao avaliarmos 
se as crianças do 1º, 2º e 3º ano das três escolas liam textos verbais e não verbais, em 
diferentes suportes, com autonomia, constatou-se que no 2º bimestre das 338 crianças, 40% 
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liam, 36% liam parcialmente e 24% não liam. No 3º bimestre, esse percentual foi para 48% 
dos que liam, 33% liam parcialmente e 19% não liam. No 4º bimestre, registrou-se que 62% 
estavam lendo, 27% lendo parcialmente e 11% ainda não liam5. 

Os resultados demonstram, que embora ainda haja muito para ser feito, estamos 
caminhando para uma melhoria que repercutirá em toda a educação básica, visto que os anos 
iniciais constituem o alicerce do ensino e os programas do MEC, implantados nos últimos 
anos, têm fortalecido as políticas públicas voltadas para a alfabetização e formação de 
leitores. 

 
Referências 
 
BRASIL. Diário Oficial da União. Portaria nº 867 de 04 de julho de 2012. Institui o Pacto 
pela Alfabetização na Idade Certa e as ações do Pacto e define suas diretrizes gerais. Seção 01 
- Nº 129, quinta-feira, 5 de julho de 2012, p. 22-23. 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Manual do Pacto: Pacto Nacional pela Alfabetização na 
Idade Certa: o Brasil do futuro com o começo que ele merece: Brasília, DF, 2012, 43 p. 
 
______. Ministério da Educação. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa: 
Currículo na Alfabetização: Concepções e Princípios: ano 01 / unidade 01. Brasília: MEC, 
SEB, 2012. 48 p. 
 
ALBUQUERQUE, Eliana Borges Correia de. Avaliação no ciclo de alfabetização. In: Pacto 
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa: Currículo na Alfabetização: Concepções e 
Princípios: ano 01 / unidade 01. Brasília: MEC, SEB, 2012. 48 p. 

                                                           
5 Fonte: Dados informados pela Secretaria Municipal de Educação de Araguaína – TO. 



 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 1947 

PRÁTICAS DE LEITURA: INFLUÊNCIA NA APRENDIZAGEM DE 
LITERATURA EM ALUNOS DE 3º ANO DO ENSINO MÉDIO 

Leicijane da Silva Barros1 
Uagne Coelho Pereira 2 

 
Introdução 

  
Na atual sociedade em que vivemos, onde as práticas de leitura e escrita são constantes, 

é improvável pensar em jovens que não dominem as habilidades de ler e escrever com fluidez. 
Todavia, as inúmeras pesquisas realizadas ao longo dos anos acerca dessa temática, bem 
como os resultados divulgados nas provas de nível nacional, têm demonstrado uma clientela 
em constante descompasso com o que se é esperado de crianças e jovens ao longo de sua 
escolarização. 

 Pensando nisso, discorreremos acerca das habilidades de leitura desenvolvidas nas 
escolas e tomando como referência turmas do 3° ano do ensino médio, buscaremos relacionar 
como as influências familiares na infância e as práticas metodológicas adotadas na escola 
contribuem para a formação de leitores autônomos. 

 
Os desafios da escola na formação de leitores 

 
O que se espera de um leitor fluente é que ele consiga ler um texto, compreendendo-o e 

se posicionando criticamente frente às ideias apontadas, todavia, muitos alunos não 
adquiriram essa habilidade e com isso, estão deixando cada vez mais o hábito de ler. O 
tratamento dado à leitura nas escolas, também não coopera para as mudanças desse quadro. 
Muitos estudantes a consideram como algo mecânico e sem valor significativo, haja vista que 
não se ler com a finalidade de adquirir a experiência estética, mas como uma mera obrigação 
para atender as exigências do currículo. Desse modo, os alunos não conseguem adquirir 
hábito de leitura ao longo dos anos de escolarização e a escola deixa de cumprir seu papel, 
que é “formar leitores críticos, e autônomos, capazes de desenvolver uma leitura crítica do 
mundo” (SILVA, 2005, p. 515). 

As razões que levam ao fracasso das instituições de ensino em formar leitores com essas 
características, também se devem às práticas metodológicas centradas em grandes quantidades 
de conteúdos, bem como a pouca participação familiar no processo, além dos péssimos 
critérios de aprovação aplicados nas escolas brasileiras, que aprovam crianças e jovens sem 
que eles estejam preparados, fatores que dificultam o trabalho do docente em sala, gerando 
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um círculo vicioso que resulta na desmotivação de alunos e professores durante a leitura de 
textos diversos e, principalmente, daqueles pertencentes à área da literatura. 

O fato é que ao chegarem ao ensino médio, muitos jovens não conseguiram adquirir as 
habilidades necessárias requeridas pelo nível escolar ao qual estão inseridos, ou seja, 
“capacidades que lhes garantam o conhecimento sobre as diversas manifestações da 
linguagem verbal, de modo a posicionar-se em relação a elas, compreendê-las, aplicá-las ou 
transformá-las” (BRASIL, 1999, p.72 apud JURADO & ROJO, 2006, p.39). 

Em meio a essa despreparação por parte dos alunos no ensino médio, seu contato inicial 
com a literatura é sem impacto algum, pois por não ter hábito, prazer e habilidades com a 
leitura, não conseguem reconhecer no texto literário o seu valor cultural e artístico. Somado a 
isso, as metodologias tradicionais, calcadas na identificação cronológica de características dos 
estilos literários e em fichas de leituras de obras clássicas, com pouca ou nenhuma 
consideração abalizada da mesma e sua possível correlação com a realidades desses jovens, 
acabam por distanciá-los do texto literário. 

A preocupação maior diante dessa realidade é que os jovens deixam o ensino médio 
sem terem adquirido a competência leitora capaz de torná-los críticos socialmente, indivíduos 
engajados com o contexto geográfico, social, cultural e político em que estão inseridos, como 
sugerem os PCNEM (2000), sem pouco ou quase nenhum apreço pela literatura e até mesmo 
pela leitura de maneira geral. 

Na tentativa de fundamentar os pressupostos apontados ao longo desse texto, 
investigamos junto a três turmas de 3° ano do ensino médio, como elas praticam a leitura no 
seu cotidiano e que influências receberam da família na aquisição de uma consciência leitora. 
A pesquisa foi realizada em turmas do noturno, contando com 72 alunos voluntários. Dentre 
esses, a maioria afirmou gostar de ler, enquanto apenas 18 participantes pontuaram não 
apreciar a leitura. 

A pesquisa revelou ainda que a maioria desses alunos não foi influenciada a ler pela 
família durante a infância; 44 deles disseram que os pais não liam para eles quando crianças, 
enquanto 28 afirmaram o contrário. Dentro desse contexto, os dados registrados apontam 
também que 37 alunos nunca ganharam livros, contra 35, que afirmaram já ter recebido obras 
dos pais.  

Sobre isso, Bamberger (2004, p.50) explica que a “oportunidade de ler”, ou a 
disponibilidade de livros é muito importante para despertar o gosto pela leitura. Quando não 
há incentivos por parte das famílias, muitas crianças e jovens se distanciam cada vez mais da 
leitura, como pode ser observado na figura abaixo, que mostra o quantitativo de livros lidos 
pelos alunos ao longo de suas vidas. Isso dificulta o trabalho da escola, que em vez de mediar 
leituras já praticadas pelos alunos, apenas complementando as mesmas e introduzindo com os 
estudos da linguagem e as estratégias de compreensão textual, ainda precisa desenvolver nos 
estudantes o hábito e o prazer em ler, tornando o processo de leitura bastante autoritário e 
escolarizado. 
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Quantidade de livros lidos pelos alunos 

 

 
Figura 01: Dados obtidos através de questionários aplicados no 3º Ano do Ensino Médio 

 
A leitura do texto literário na escola 

 
Em vista das análises realizadas ao longo do texto, faz-se necessário refletir sobre as 

práticas de leitura em sala de aula. É imperativo que a escola, sendo então a maior 
responsável pela formação leitora de crianças e jovens, busque alternativas que sejam capazes 
de despertar o hábito e o prazer pela leitura, em especial pelo texto literário. Trata-se de um 
processo complexo, em vista da burocratização do ensino, mas um dos caminhos possíveis 
talvez seja a busca por metodologias mais contextualizadas e integradas ao universo dos 
alunos. 

Impor a leitura de livros, cobrar fichas de interpretação superficiais como requisito para 
notas, realizar exercícios de literatura como preparação para o vestibular, são algumas das 
metodologias mecânicas e rotineiras desenvolvidas na escola, responsáveis pela aversão dos 
alunos a prática de leitura. Em vez disso, a escola deve propiciar ou criar oportunidades para o 
desenvolvimento de uma experiência estética com o texto literário, sem menosprezar as 
impressões dos alunos.  

Nessa perspectiva, Beach e Marshall (1991, p.9), mencionam a questão da interação 
entre professor, aluno e texto na compreensão das obras literárias. Para as autoras Koch e 
Elias (2006), o educando precisa reconhecer que o sentido não está no texto, mas é construído 
pelos leitores na interação com os textos, sendo necessária assim a diversidade de leituras. 
Desse modo, o texto literário precisa ser discutido em sala, numa troca de experiências que 
tem o aluno como leitor ativo no processo de construção dos sentidos. “É durante a interação 
que o leitor mais inexperiente compreende o texto: não é durante a leitura silenciosa, nem 
durante a leitura em voz alta, mas durante a conversa sobre os aspectos relevantes do texto” 
(KLEIMAN, 1996, p.24).  

O trabalho com a literatura em sala de aula não pode ser estudado de modo estanque, 
dadas as características heterogêneas dos textos. Antes, é importante que o aluno perceba a 
transdisciplinaridade presente na linguagem literária através das características estéticas bem 
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como das motivações históricas, sociais, políticas, filosóficas, uma oportunidade para o 
professor aproximar a leitura dessas obras com o contexto social vivido pelos alunos. 

 
O texto literário não pode ser compreendido como objeto isolado, sem as 
interferências do leitor, sem o conhecimento das condições de 
produção/recepção em que o texto foi produzido, sem as contribuições das 
diversas disciplinas que perpassam o ato da leitura literária. (SILVA, 2005, 
p. 521)  

 
Nessa proposta metodológica para o trabalho com a leitura, as sugestões de Solé (1998) 

também são muito relevantes, pois a autora apresenta estratégias que podem auxiliar o aluno na 
compreensão de textos. Entre essas estratégias, ela sugere a leitura com objetivo, a busca pelos 
conhecimentos prévios durante o ato de ler, bem como a análise das pistas presentes no texto que 
auxiliem a sua compreensão e por fim, um momento de discussão por meio de perguntas a partir 
dos textos lidos. “Muitas das estratégias são possíveis de trocas, e outras estarão presentes antes, 
durante e depois da leitura” (SOLÉ, 1998, p. 89). Ao incluir esses procedimentos como 
metodologia nos momentos de leitura, o professor pode incentivar o desejo de ler nos alunos, 
ajudando-os a estabelecer os sentidos do texto literário e sua riqueza cultural. 
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PARA ALÉM DAS MARGENS DA LEITURA 

Leidinalva Amorim Santana das Mercês1 
Lúcia Amorim Santana2 

 
Nas escolas onde “quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender” 

(FREIRE, 2008, p. 23), a leitura é parte fundamental na construção do conhecimento, uma 
busca, uma pesquisa condutora a novas descobertas, que nos faz conhecer mundos e ideias. 
Deste modo, o ato de ler: facilita a alfabetização; auxilia o desenvolvimento de habilidades, 
como grafar corretamente as palavras e conhecer novos vocábulos; influencia positivamente o 
aprendizado das mais variadas disciplinas; dinamiza o raciocínio e a compreensão. 

Como usuária do sistema de leitura, a comunidade escolar abraça o código escrito e o 
torna acessível aos que transitam seus sítios. Na nossa prática pedagógica, tomamos como 
referência o pensamento de Freire (1989, 2008), além do conceito de leitura disposto nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais: “[...] um processo no qual o leitor realiza um trabalho 
ativo de construção do significado do texto, a partir dos seus objetivos, do seu conhecimento 
sobre o assunto, sobre o autor, de tudo que sabe sobre a língua [...]” (BRASIL, 2001, p. 53). 
Por conta disso, nas escolas onde trabalhamos, os programas dos cursos levam esta habilidade 
em consideração, além de contemplar as manifestações da cultura popular. 

Muitos estudantes conhecem várias cantigas de roda, provérbios, quadrinhas, trava-
línguas, parlendas, fábulas e adivinhas, por isso, empregamos estas modalidades textuais. O 
repertório é vasto. Os textos são curtos, mas muitas vezes, provocam discussões acaloradas. 
Para exemplificar, trabalhamos a cantiga “O cravo brigou com a rosa”, com uma turma da 
Educação de Jovens e Adultos – EJA, no estágio 2, equivalente ao curso de alfabetização. A 
maioria dos estudantes não tivera a felicidade de ser alfabetizada na infância, contudo, sabe 
ler o mundo com maestria. Ler impressos é uma atividade que desperta o interesse. Convidá-
los para prática da leitura é o mesmo que chamar para dar um passo na conquista de um 
sonho. Quando lemos, coletivamente, as palavras foram pronunciadas de maneira silabada; 
eles ficaram compenetrados, ao tentar decifrar os signos. 

Devagar, naquelas vozes, as letras formaram as palavras, que se tornaram frases e estas 
compuseram o texto. Buscamos, não apenas, decifrar o código, mas o entendimento do que 
estava escrito, porque “[...] a alfabetização de adultos é um ato político, por isso mesmo um 
ato criador.” (FREIRE, 1989, p. 13). Tentávamos recriar o texto, ultrapassar o que sabíamos a 
respeito dele. Uma estudante contou que conhecia a cantiga desde a infância: cantava-a 
enquanto executava as suas tarefas, indo para algum lugar, balançando o irmão caçula na rede, 
ou o próprio filho. As lembranças pareciam misturadas. Este fato é justificável, pois a 
memória, além de ser o repositório das lembranças, sejam estas recentes ou longínquas, é uma 
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reconstrução feita a partir das experiências anteriores, associada ao momento presente. “Pela 
memória, o passado não só vem à tona das águas presentes, misturando-se com as percepções 
imediatas, como também empurra, ‘descola’ estas últimas, ocupando o espaço todo da 
consciência.” (BOSI, 2003, p. 36). Assim, os espaços vagos foram preenchidos pelas 
lembranças recentes. 

 Outros educandos reconheceram o texto como sendo bem antigo, do tempo de seus 
avós e indicado para crianças. Chegaram a esta conclusão por causa dos personagens: duas 
flores agindo como humanos. Eles destacaram: o aprendizado referente ao perdão, pois “se a 
rosa chorou com o desmaio do cravo, foi porque o havia perdoado”; que o texto tratava de 
uma briga violenta entre um casal e “a rosa havia levado a pior, visto que, enquanto o cravo 
ficou ferido, ela ficara despedaçada”; que se fosse hoje, as coisas não ficariam desta forma, 
porque “homem que bate em mulher, deve ir para a cadeia”. Alguém mencionou a Lei Maria 
da Penha, protetora dos direitos femininos, como algo que não está sendo aplicado de forma 
plena. Não faltou quem argumentasse que, às vezes, as mulheres não denunciam seus 
companheiros por medo de represália. Outros citaram fatos recentes, nos quais as mulheres 
procuraram as autoridades competentes, para logo depois, serem brutalmente agredidas e até 
assassinadas.  

Os educandos leram o texto e o relacionaram com suas próprias vidas. Deixaram a 
imaginação correr como as águas de um rio em busca do mar. Ora era o passado que vinha a 
tona, ora os problemas sociais pareciam saltar dos versos, todavia a leitura ia além da simples 
constatação dos problemas. Era o saber que nem sempre a vida obedece às leis. 

Nas turmas da EJA, correspondentes ao Ensino Médio3, no noturno, as aulas são apenas 
40 minutos e a duração é de 2 anos. Há a preocupação com o conteúdo programático, pois 
muitos buscam uma vaga na universidade, ou a melhoria na condição de trabalho. As classes 
são heterogêneas, com níveis de aprendizagem diversos e de diferentes idades, mas há fatores 
que as aproximam: condição social, desejo de aprender e grupo étnico. A opção religiosa, 
muitas vezes, forma grupos distintos ou causa alguns atritos. Isto torna a preparação das aulas 
um desafio. Ler textos com estes alunos tem vários propósitos, dentre eles: a diversão, a 
informação, a antecipação dos fatos, o desenvolvimento da imaginação e do raciocínio.  

A leitura serve de pretexto para introdução, bem como para discussão de uma vasta 
gama de temas. No EJA-VII, o tema gerador da aprendizagem é “O empreendedorismo e a 
economia solidária”. Para trabalhar estes conceitos, na disciplina Artes e Atividades Laborais, 
utilizamos a pesquisa sobre a história de vida de empreendedores em livros e na internet, além 
de lermos, a cada dia de aula, uma ou duas páginas do livro infantojuvenil “De grão em grão, 
o sucesso vem na mão”, de Katie Milway. É a história do menino africano Kojo que, com 
uma galinha, começou o seu negócio e se tornou um grande empresário. Tínhamos apenas um 
exemplar e a leitura era feita em voz alta, com a exposição das belíssimas ilustrações. Para 
adiantar a leitura, alguns tomaram o livro emprestado. Na sala de aula, antes de lermos, havia 

                                                           
3 As atividades do Ensino Médio foram realizadas quando uma das autoras trabalhava no Colégio Polivalente do 
Cabula. 
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o resumo do dia anterior e, posteriormente, os comentários. Além da exposição das pesquisas 
escritas, assistimos à apresentação das entrevistas orais, feitas pelos estudantes, com 
empreendedores que eles conheciam: seus patrões, os donos de alguns estabelecimentos do 
bairro, seus familiares e até suas próprias histórias. 

A intertextualidade é um assunto recorrente nos planos das aulas de Língua Portuguesa. 
Para isso, recorremos a uma passagem da “1ª Carta de Paulo aos Coríntios”, capítulo 13. O 
apóstolo fala do amor. Ao lermos este texto, toda a classe fez elogios, principalmente os 
cristãos mais intolerantes. Depois, lemos o soneto “Amor é fogo que arde sem se ver”, de 
Camões. Observamos a estrutura do poema, as ideias expostas e o comparamos com a carta 
do apóstolo. Na aula seguinte, lemos e ouvimos, “Monte Castelo”, de Renato Russo. Ao 
compararmos os três textos, avaliamos similaridades e diferenças. Chegamos à conclusão de 
que existem obras que conseguem ser atemporais. Viajam no tempo, enternecem, entretém, 
dialogam com várias gerações e se perpetuam, por tratarem de questões que acometem a 
humanidade, ao longo de sua história.   

Nas aulas que iniciam o ano letivo, lemos textos de anos anteriores, produzidos pelos 
estudantes e pedimos aos alunos que escrevam sobre si. Depois solicitamos voluntários, que 
nos autorizem a utilizar seus textos nas aulas, garantindo-lhes o anonimato. Os textos são 
publicados integralmente como os autores fizeram: com acertos, enganos ortográficos, e/ou 
concordâncias equivocadas. Naquele momento, a leitura torna-se uma forma de descobrir as 
dúvidas em relação à escrita. Desta maneira, juntamente com os estudantes, vivemos “[...] 
intensamente a importância do elo de ler e de escrever, no fundo indicotomizáveis [...]” 
(FREIRE, 1989, p. 11). Assim como, a análise de um texto consagrado pode gerar polêmica, 
o exame de uma produção de um estudante pode provocar igual controvérsia. Cada um 
vivencia mais uma atribuição social, ao participar da própria aprendizagem e da aprendizagem 
do outro. Esta atividade auxilia o estudante a descobrir-se como leitor e produtor textual, bem 
como perceber que um texto não está encerrado em si mesmo. Há muito mais a ser dito em 
suas linhas ou entrelinhas. 

Ao longo dos anos de nossa prática pedagógica, trabalhamos para aguçar a “[...] 
curiosidade dos alunos de maneira dinâmica e viva, no corpo mesmo de textos, ora de autores 
que estudávamos, ora deles próprios, como objetos a ser desvelados [...] (FREIRE, 1989, p. 
11). Deste modo, os estudantes mergulham nos textos, numa busca inquietante, descobrem 
passagens, de um afluente a outro e seguem para além das margens. 
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A COMUNICAÇÃO NO PROCESSO DE ENSINO DE APRENDIZAGEM DA 
MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS 

Leila Pessôa da Costa1 
Regina Maria Pavanello2 

 
Este trabalho faz parte de uma pesquisa de doutorado de natureza colaborativa cujo 

objetivo foi o de contribuir para o desenvolvimento profissional de professores que atuam nos 
4ºs e 5ºs anos do ensino fundamental (EF) e nos conteúdos matemáticos de números e 
operações, relacionados aos descritores de 13 à 20 do Tema III da avaliação da Prova Brasil 
(BRASIL, 2008).  

O percurso consistiu no acompanhamento do trabalho de 10 professores de duas escolas 
municipais situadas na região noroeste do Estado do Paraná, bem como no acompanhamento 
do desenvolvimento de duas Unidades Curriculares (UC) do curso de formação de professores 
para a educação básica na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Lisboa 
(ESELx) ministradas em nível de mestrado.  

Este acompanhamento possibilitou perceber como a comunicação é fundamental no 
processo de ensino e de aprendizagem tal como está posto nas orientações do NCTM - 
National Council of Teachers of Mathematica (APM, 2008) quando estabelece que a 
comunicação tem um papel fundamental na Matemática e na Educação Matemática, seja 
como metodologia ou tendo como objetivo a aquisição progressiva da linguagem simbólica 
pela qual se expressam. 

Os dados obtidos pelas avaliações institucionais e as análises realizadas a partir das 
respostas dos alunos, entre elas a da Prova Brasil – aplicada aos alunos dos 5ºs anos do EF - 
têm demonstrado que o baixo índice de rendimentos independe do credo, da região 
geográfica, da raça ou qualquer outra natureza. As dificuldades apresentadas pelos alunos 
apontam uma aprendizagem da Matemática sem compreensão. 

A ausência de compreensão está fortemente vinculada a uma abordagem tradicional do 
ensino que “começa tipicamente com uma explicação de qualquer ideia que esteja na página 
atual do texto didático, seguida por mostrar às crianças como fazer os exercícios indicados. 
Até mesmo com atividades envolvendo materiais ou modelos concretos” (WALLE, 2009, 
p.31). Nessa abordagem o professor vai prescrevendo o que tem que ser feito e compete aos 
alunos buscar com ele a resposta para as atividades e sua correção.  

Esse procedimento considera que a aprendizagem ocorre pela transferência de saberes e 
que a exercitação de determinados procedimentos conduzirão a aprendizagem. É preciso 
lembrar que de acordo com Freire (1983, p. 46) “A educação [...] não é a transferência de 
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saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos 
significados”. 

E é nessa busca de significados que a comunicação desempenha um importante papel e 
se insere como um dos princípios metodológicos para a aprendizagem da matemática. 

A compreensão da matemática perpassa necessariamente pela comunicação, visto que 
“Não há um ‘penso’, mas um ‘pensamos’. É o ‘pensamos’ que estabelece o ‘penso’ e não o 
contrário”. (FREIRE, 1985, p. 44-45). 

Esse “pensamos” colocado por Freire (1985) traz outro aspecto importante para a 
comunicação que é o de estimular a reflexão que, ao longo do processo de aprendizagem, vai 
se ampliando e consolidando.  

Para entendermos um pouco melhor a questão da comunicação como procedimento, 
acreditamos que se faz necessário um breve parênteses sobre a inter-relação da didática e da 
metodologia no processo de ensino e de aprendizagem: todo procedimento metodológico traz 
em si uma perspectiva didática, ou seja, um embasamento teórico que, articulado a uma 
determinada metodologia, articulará teoria e prática. Ou dito de outra forma, em todo 
processo de ensino de um conteúdo há determinados pressupostos que nos orientarão quanto à 
seleção de uma metodologia e posteriormente processos e estratégias a serem utilizados.  

Assim, se acreditamos, como posto inicialmente, que a comunicação deve ser 
considerada não só como metodologia, mas também como objetivo, isso implica dizer que 
processo e produto devem estar firmemente articulados, sob pena de desarticularmos o 
processo de ensino do de aprendizagem, ou ainda, desvincularmos a teoria da prática. 

Para o NCTM (APM, 2008) a comunicação é um processo que vai se desenvolvendo ao 
longo da escolaridade. Nos primeiros anos ela se dá quando a criança relata em voz alta a 
forma que pensou para resolver uma atividade, ao mesmo tempo em que se confronta com o 
pensamento dos seus colegas. Desta forma, vai adquirindo competência para organizá-lo e 
para elaborar registros que pouco a pouco se tornam mais específicos e mais detalhados. Para 
que isso ocorra, o professor deve auxiliar os alunos na explicação das suas respostas e na 
descrição de suas estratégias, confrontando-as com as de seus colegas, ao mesmo tempo em 
que vai introduzindo um vocabulário específico e adequado.  

Nos anos iniciais, o desenho e a manipulação de objetos são instrumentos de apoio 
importantes para as explorações matemáticas e fornecem ao professor elementos para análise 
do processo de pensamento desenvolvido pelo aluno que ao final do Ensino Fundamental I 
poderá ser observado à luz das explicações e da justificativa das ideias que evidenciam o 
raciocínio do aluno.  

Ao longo do processo de escolarização, a comunicação vai contribuindo para que os 
alunos sejam mais suscetíveis às ideias dos colegas e do professor e, portanto ao trabalho em 
grupo e em especial valorizando a importância do coletivo no processo de produção de 
conhecimento do qual fazem parte o ouvir, o pensar, o discutir e a tomada de decisões. 

É também nesse processo que a linguagem matemática se desenvolve e que o raciocínio 
se torna cada vez mais complexo e mais abstrato.  
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No acompanhamento que fizemos de duas UCs no curso de mestrado da ESELx, junto à 
formação de professores para atuarem na educação básica, (DA COSTA; SERRAZINA; 
PAVANELLO, 2014) pudemos perceber claramente o respeito às diferentes formas de pensar 
dos grupos sobre uma mesma tarefa, a forte vinculação entre o processo de formação e o 
exercício da prática profissional ao considerarem a comunicação como metodologia e objetivo 
de trabalho. 

A forma como se dá o processo de formação dos futuros professores pela ESElx é 
bastante diferente do que ocorre nos cursos superiores de formação de professores no Brasil, e 
em especial na Universidade que atuamos, e isso repercute claramente nas práticas realizadas 
com os alunos da educação básica que lá observamos. 

Enquanto a comunicação é uma das três capacidades transversais adotadas no programa 
de 2007 em Portugal, nas escolas observadas aqui no Brasil, ela não ocorre nessa perspectiva. 

Uma das explicações para isso, observadas durante o desenvolvimento da pesquisa, é 
uma preocupação excessiva com os conteúdos a serem trabalhados, pois são eles a base para a 
elaboração do planejamento, ou seja, parte-se dos conteúdos para se organizar o ensino. Essa 
ênfase nos conteúdos merece uma análise mais profunda que faremos na tese, mas nos 
mostrou que a dinâmica está organizada em função do cumprimento dos conteúdos 
estabelecidos, visto que são verificados e acompanhados pela Secretaria Municipal de 
Educação e medidos, além disso, pelos resultados obtidos pelos alunos nas avaliações 
periódicas realizadas, ao invés da reflexão sobre os objetivos e a metodologia.  

Outra hipótese acerca desses procedimentos relaciona-se à forma como ocorre o 
processo de formação dos nossos professores, no qual há também certo distanciamento entre 
as práticas de formação e as práticas de atuação. 

Dada as limitações impostas pelo espaço destinado a este texto, deixamos de explicitar 
alguns procedimentos e práticas observadas. Apontamos apenas alguns aspectos que 
consideramos significativos com vistas a uma reflexão mais aprofundada sobre a importância 
da comunicação no processo de ensino e de aprendizagem nas séries iniciais.  

A partir do que observamos em nossa pesquisa, desenvolver um processo formativo que 
possibilite experimentar e vivenciar diferentes formas de se pensar sobre um problema e 
diferentes estratégias para resolvê-lo, além de, ao longo da escolarização, ir desenvolvendo 
uma linguagem específica e um raciocínio abstrato, contribui para a superação de uma 
abordagem tradicional do ensino da matemática que tem perpetuado a visão de que a 
matemática é um corpo de conhecimento pronto e acabado, aos quais só os “iluminados” tem 
acesso. 
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LEITURA: CÁTEDRA UNESCO MECEAL NO BRASIL 

Leonor Scliar-Cabral1 

 
São alarmantes os dados sobre o analfabetismo funcional no Brasil. O relatório do 

INAF, relativo ao período 2011-2012, acusa que, apesar de haver diminuído o porcentual de 
analfabetos totais, no Brasil, apenas 26% da população atinge o nível pleno de compreensão 
textual: diminuiu, em relação ao período 2009-2010, exatamente o grupo com capacidade 
plena de compreensão leitora, conforme poderá ser constatado na tabela abaixo: 

 
Tabela 1. Evolução do Indicador de Alfabetismo Funcional, população de 15 a 64 anos (em %) 

 

 
 

Fonte: INAF - evolução do indicador (2012) 
 
Por outro lado, o Relatório PISA (Programme for International Student Assessment) de 

2012, publicado pelo IES (Institute of Education Sciences) em 2010, também confirma tais 
preocupações, pois revelou que o Brasil ocupa de baixo para cima o 11º em proficiência em 
leitura. Aparentemente teria melhorado de posição, mas o número de países que integram a 
avaliação aumentou consideravelmente, sendo agora constituído por 65 países. Entre os cinco 
países que ocuparam os últimos lugares em proficiência em leitura, de baixo para cima, estão 
o Peru, Catar, Kazaquistão, Albânia e Argentina. Observe-se, ainda, que quatro países latino-
americanos figuram entre os onze últimos lugares: Brasil, Colômbia, Argentina e Peru. 

Desde 2007, vínhamos nos dedicando à busca de contribuições para ajudar a erradicar o 
analfabetismo funcional no Brasil, tendo elaborado e coordenado o projeto “Ler e Ser, 
combatendo o analfabetismo funcional” (SCLIAR-CABRAL, 2008), com inúmeras 
publicações em livros e anais de congressos nacionais e no exterior. No afã de encontrar 
explicações baseadas em evidências empíricas para um melhor entendimento sobre os 
processos envolvidos na leitura e sua aprendizagem, encontramos na neurociência da leitura 
(DEHAENE, 2012) e no experimento mundialmente mais exitoso na erradicação do 
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analfabetismo funcional, o programa Iniciativa de Intervenção Precoce (Early Intervention 
Initiative, EII), desenvolvido pelo Conselho do Condado Oeste de Dunbartonshire, na Escócia 
(WEST DUNBARTONSHIRE COUNCIL, 2007), ideias que inspiraram a formulação do 
“Sistema Scliar de Alfabetização” (SCLIAR-CABRAL, 2012, 2013, 2014).  

No entanto, era necessário apoiarmo-nos, ainda, em outros enfoques, principalmente, os 
advindos das experiências dos colegas que investigam o desenvolvimento da leitura e da 
escritura nos centros de Ensino Superior na América Latina. Surgiu, então, a associação à 
Cátedra UNESCO MECEAL, que passaremos a historiar. 

 
Contextualização 

 
A Cátedra UNESCO MECEAL, coordenada pela Dra. María Cristina Martínez, está 

sediada na Universidad Del Valle, Cali, na Colômbia. Foi criada “com a finalidade de 
contribuir para a melhoria da qualidade e da educação na América Latina e se constitui de 
uma rede de cooperação interinstitucional de caráter internacional” (UNIVERSIDAD DEL 
NORTE, 2011) com vistas ao fortalecimento da educação e das pesquisas que visem, em 
especial, ao desenvolvimento das competências em leitura e escritura através da troca de 
experiências e de conhecimentos. Atualmente, integram a rede, entre outros, os seguintes 
países: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru, Porto Rico e Venezuela. 
Tem como objetivo central promover a aprendizagem de práticas de leitura e escritura para o 
desenvolvimento de competências discursivas e cognitivas variadas, flexíveis e adequadas 
que permitam incrementar estratégias para aprender a pensar e a seguir aprendendo. Entre 
seus objetivos específicos, propõe-se promover e agilizar o intercâmbio e a apropriação de 
conhecimentos que permitam a renovação e a excelência acadêmica no campo da leitura e da 
escritura e o ensino da língua materna; propiciar o desenho de modelos inovadores no ensino, 
aprendizagem e desenvolvimento da leitura e da escritura nos últimos níveis educativos; 
incidir na formação inicial dos docentes e na atualização de estudantes de alto nível na 
pedagogia e investigação da Língua Materna e dos Processos de leitura e de escritura; incidir 
na renovação da formação inicial dos docentes na Língua Materna e Leitura e Escritura na 
região; incidir na mudança de políticas educativas nacionais e latino-americanas no ensino da 
Língua Materna e no desenvolvimento da leitura e da escritura que possibilitem um melhor 
rendimento acadêmico nos estudantes latino-americanos. 

No contexto dos objetivos da Cátedra, após participar do Quinto Congreso Internacional 
de la Cátedra UNESCO MECEAL, realizado em Caracas, de 17 a 19 de junho de 2009, 
quando a presente autora apresentou o trabalho “Prevención al analfabetismo funcional” 
(SCLIAR-CABRAL, 2010), surgiu a ideia de vincular a Universidade Federal de Santa 
Catarina (doravante UFSC) à rede de instituições que já integram o projeto. Sendo assim, foi 
agendado um encontro com o Reitor Magnífico, Alvaro Toubes Prata, para pleitear a 
implantação da Cátedra na UFSC. Após inúmeras negociações, com a intermediação da Dra. 
María Cristina Martínez, diretora da Cátedra UNESCO MECEAL, foi assinado o “Convenio 
marco de cooperación académica, científica y cultural Cátedra UNESCO para el 
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mejoramiento de la calidad y equidad de la educación en América Latina, con base en la 
lectura y la escritura Cátedra UNESCO MECEAL: lectura y escritura entre la Universidad del 
Valle en Cali, Colombia y Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil”. 
Assinaram pela Universidad del Valle e UFSC, respectivamente, os Reitores Magníficos Iván 
Enrique Ramos Calderón e Álvaro Toubes Prata. 

Desenvolveram-se a partir de julho de 2010 os projetos “Sondagem”, constituída de um 
pré-teste e de um pós-teste para propiciar elementos para o traçado das novas estratégias para 
o desenvolvimento da leitura e escritura nos alunos da UFSC, e o Curso “Leitura e produção 
de texto na universidade”, sob o patrocínio do PROFOR (Programa de Formação Continuada 
para Professores da UFSC) que funciona junto à PREG (Pró-Reitoria de Ensino e Graduação 
da UFSC), com a participação de mais de 60 alunos, doutores recém-concursados, em estágio 
probatório, superando, assim, o número inicialmente previsto. A segunda edição do Curso 
teve início em 15 de agosto de 2011, bem como a implantação dos Laboratórios de Leitura, 
para os alunos de duas disciplinas da graduação, sob a coordenação da Dra. Ana Cláudia de 
Souza. Como consequência, a responsável pela implantação da Cátedra UNESCO MECEAL 
na UFSC foi convidada a proferir a conferência “Implantación de la CÁTEDRA UNESCO 
MECEAL en la UFSC”, ao VI Congreso Internacional de la CÁTEDRA UNESCO para el 
Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación en América Latina con Base em La 
Lectura y La Escritura”, que se realizou na Universidad Del Norte, em Barranquilla 
(Colômbia), de 15 a 17 de junho de 2011. Nas reuniões com os representantes da Cátedra, nas 
quais foram traçadas as novas atividades, foram efetuados os convites para a participação no 
Fórum “Implantação da Cátedra UNESCO MECEAL para o Desenvolvimento da Leitura e 
da Escritura, na UFSC, o qual se realizou de 7 a 8 de dezembro de 2011, nas dependências do 
FEPESI e contou com a presença dos Profs. Susana Estela Ortega de Hocevar (Argentina), 
Giovanni Parodi (Chile), Romualdo Ibáñez Orellana (Chile), Maria Cristina Martinez Solís 
(Colômbia), Luis Eduardo Miranda Esquerre (Peru) e Francisco Moreno (Organizador do VI 
Congreso Internacional de la CÁTEDRA UNESCO MECEAL). Para a sessão solene de 
assinatura do Convênio, foi também convidado o Reitor Magnífico da Universidad Del Valle, 
Prof. Iván Enrique Ramos Calderón. O objetivo principal do fórum foi divulgar novos 
conhecimentos para o desenvolvimento da leitura e da escritura na América Latina.  

De 6 a 8 de novembro de 2013, realizou-se na Universidad de Córdoba (Argentina) o 
VII Congreso Internacional de la Cátedra Unesco MECEAL, no qual a Cátedra da UFSC se 
fez presente através de conferência proferida por Scliar-Cabral e comunicações como a da 
Dra. Ana Cláudia Souza, além do Curso “Sistema Scliar de alfabetização”. 

 
Considerações finais 

 
Há um caminho muito longo e árduo a ser percorrido no Brasil, para erradicar o 

analfabetismo funcional. No que diz respeito às contribuições da Cátedra UNESCO 
MECEAL no Brasil, foram traçadas as seguintes metas para o próximo biênio: Oferecer o 
Curso semestral Leitura e produção de texto na universidade em 2014 e 2015; dar 
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continuidade aos Laboratórios de Leitura; assinar convênios para implantação das subsedes 
nas Universidades PUCRS, UFMG, UFFS e FURB; elaboração do livro 2 de alfabetização, 2º 
ano e respectivo livro de Roteiros para o professor; ministrar 8 míni-cursos de formação de 
alfabetizadores e realizar o 2º Fórum Cátedra UNESCO MECEAL para o Desenvolvimento 
da Leitura e da Escritura, na UFSC. 
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EDUCAÇÃO DO CAMPO: A LEITURA NO CONTEXTO DA PEDAGOGIA 
DA ALTERNÂNCIA 

Letícia Cristina Antunes1 
Nayara Massucatto2 

Maria de Lourdes Bernartt3 
 
O texto ora apresentado vincula-se a pesquisas mais amplas, desenvolvidas, desde 2006, 

sobre o contexto da Pedagogia da Alternância (PA), por um grupo de pesquisadores da 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Pato Branco. Visando contribuir, 
abordamos alguns aspectos sobre o ensino de Língua Portuguesa e a leitura, a partir da 
observação da existência de um forte conflito entre os interesses dos professores em relação 
ao que deve ser ensinado segundo a escola regular, e o propósito que embasou o surgimento 
da Pedagogia da Alternância – um ensino que colabore com a permanência do jovem no 
campo inserindo-o na sua realidade. 

No Brasil, a educação do campo apresenta-se sob várias vertentes teórico-filosóficas. 
Dentre elas, a Pedagogia da Alternância caracteriza-se como uma modalidade de educação do 
campo. 

Conforme Teixeira (2009), a educação do campo deve ser contextualizada aliando teoria 
e prática para a contribuição efetiva da compreensão da realidade, possibilitando ao sujeito do 
campo situar-se ao contexto do qual é parte. Além disso, para que haja a construção da escola 
do campo é necessário construir uma compreensão capaz inserir o indivíduo nos resultados do 
desenvolvimento econômico em conjunto com ações políticas e culturais, inserindo-a de 
forma política e geográfica na realidade cultural do campo. 

A PA é uma modalidade de Educação do Campo, criada em 1935, por agricultores 
franceses que reivindicavam uma educação voltada à realidade dos jovens daquela época e 
espaço social. Esse método segundo Teixeira; Antunes (2011) permitia aos jovens, frequentar 
tanto os estudos e quanto o trabalho no campo, uma vez que consistia em sua permanência 
parte do tempo na escola, onde tinham aulas com um técnico e parte na propriedade, onde a 
família o acompanhava em suas atividades. Após a sua implantação na França, ganhou espaço 
no mundo todo, e surgiu no Brasil em 1969, no Estado do Espírito Santo, disseminando-se 
depois para outros estados.  

Trata-se de uma metodologia de organização do ensino escolar integral que conjuga 
diferentes experiências formativas distribuídas ao longo de tempos e espaços distintos, tendo 
como finalidade uma formação profissional. Os espaços dizem respeito aos locais onde a 
formação se processa: escola (no Paraná são as Casas Familiares Rurais - CFR), indústria, 
propriedade agrícola, etc. Os tempos são períodos de permanência dos educandos nesses espaços, 
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tendo-se como pressuposto a necessária articulação entre educação e trabalho, teoria e prática, de 
modo que se favoreça ao educando meios para a reflexão acerca de suas próprias experiências 
formativas. Nos tempos e espaços são desenvolvidas atividades educativas previamente 
planejadas e orientadas em sua execução. A PA tem um conjunto de procedimentos didático-
pedagógicos específicos tais como: Pesquisa Participativa, Plano de Formação, Temas Geradores, 
Plano de Estudos, Pesquisa da Realidade, Colocação em Comum, Atendimento Individual, Visita 
de Estudos, Intervenções Externas, Auto avaliação, Estágio e o Projeto Profissional do Jovem 
(PPJ). No início do ano letivo elabora-se, coletivamente, um Plano de Formação com o objetivo 
de proporcionar o vínculo educativo entre os espaços da CFR e da propriedade da família.  

Nesse contexto, a Língua Portuguesa (LP) é indiscutivelmente importante, uma vez que, 
por meio de seu estudo, ela transforma o sujeito, tornando-o crítico, capaz de refletir sobre sua 
realidade e buscar meios de modificá-la. Ela como língua materna torna-se a principal 
ferramenta no processo de comunicação que o aluno deve desenvolver durante sua vida 
escolar. 

O ensino de Língua Portuguesa no Brasil é regido por documentos, como os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN) e, no caso do Paraná pelas Diretrizes Curriculares Estaduais 
(DCE). O objetivo deste ensino é para que, o aluno, independente de sua raça ou posição 
social, amplie o domínio de seu discurso nas diversas situações comunicativas diárias, 
primordialmente quando faz uso público da linguagem, de maneira que torne-se possível sua 
inserção efetiva no mundo da escrita, ampliando suas possibilidades de participação social no 
exercício da cidadania, isto é, torne-se um sujeito capaz de refletir e posicionar criticamente, 
transformando sua realidade. (BRASIL, 1998). 

Brasil (1998) aponta ainda que a leitura é o processo no qual o leitor realiza a 
compreensão e interpretação do texto a partir de seus objetivos e conhecimentos sobre o que 
está relacionado a ele. É uma atividade que necessita estratégias, antecipação, inferência e 
verificação para atingir a proficiência. 

Para os documentos o sucesso no ensino de LP envolve trabalhar as habilidades, a 
saber, leitura, oralidade e escrita. Nesse sentido, o trabalho com a leitura é de extrema 
relevância, pois “[...] a leitura compreende um ato dialógico, interlocutivo, que envolve 
demandas sociais, políticas, econômicas, pedagógicas e ideológicas de um determinado 
momento” (PARANÁ, 2008, p 56). Quando o indivíduo está lendo, ele adquire novas 
experiências, ativa seus conhecimentos prévios, e forma novos conhecimentos. 

Tendo em vista que a PA é uma metodologia que busca valorizar a realidade do aluno, e 
o faz por meio da relação que estabelece entre os conhecimentos teóricos e práticos, o estudo 
de Língua Portuguesa por meio dos gêneros textuais e das práticas de leitura, parece ser 
pertinente, uma vez que esta disciplina tem um papel fundamental dentro da PA, de formar 
jovens críticos, protagonistas em seu meio.  

O trabalho com ambos permite que o professor juntamente com os jovens reflita e 
discuta sobre seus papeis na sociedade do campo, e os faça pensar em maneiras de modificar 
sua realidade de forma positiva, sem necessariamente evadir-se de seu meio natural, que é 
justamente o propósito da PA, isso porque o ato de ler permite ao jovem conhecer diferentes 
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culturas, e ao dialogar com elas, reforça sua identidade cultural. Nesse sentido, a prática da 
leitura permite que um texto leve a outro e orienta para uma política de singularização do 
leitor que, convocado pelo texto, participa da elaboração dos significados, confrontando-o 
com o próprio saber, com a sua experiência de vida. (PARANÁ, 2008). 

Esse tipo de pedagogia não determina uma metodologia específica para cada disciplina, 
mas parte da proposta que o ensino deveria iniciar a partir do saber já adquirido pelo aluno e 
aos pouco tornar-se mais complexo, valorizando a realidade e o conhecimento das famílias 
rurais, conforme afirmado por Dália (2012), a valorização da realidade e do contexto do 
cotidiano dos alunos, vão ao encontro das propostas para o ensino de Língua Portuguesa que 
busca promover o exercício de cidadania pelo desenvolvimento das habilidades 
comunicativas promovendo a leitura crítica da realidade social. Portanto, o texto também se 
torna o foco das aulas de língua materna no processo de ensino-aprendizagem nas Casas 
Familiares rurais. 

Dália (2012) destaca que é possível afirmar que a PA possui uma metodologia coerente 
e atual para a construção do conhecimento crítico, indicando que o processo de ensino-
aprendizagem deve ser baseado na modalidade do uso da língua dominada pelo aluno e pela 
sua comunidade. Sendo assim, a finalidade de promover o desenvolvimento da competência 
comunicativa dos discentes, parte do envolvimento da sua realidade e diversidade cotidiana 
para assim dominar as habilidades que lhe permitirão ser um sujeito crítico e atuante, não 
apenas na sua profissionalização, mas em suas competências sociais. 

Partindo do pressuposto que o ensino de Língua Portuguesa deve partir do estudo dos 
gêneros textuais, e sabendo que o texto escrito é resultado de um ato comunicativo, fica 
evidente a importância do trabalho envolvendo a leitura de textos, concebida como interação 
social, envolvendo, tanto leituras de textos curtos como de livros. Essa leitura deve partir dos 
alunos, sem exigência do professor, uma vez que a real intenção é a promoção da leitura, bem 
como a criação de leitores assíduos. (GERALDI, 1984). 

Porém, ressalta-se que todas as disciplinas de alguma forma trabalham a leitura, mas é 
nas aulas de LP que ocorre a promoção dessas práticas, incentivando os jovens a aprimorar 
suas habilidades comunicativas, e contribuindo de forma significativa para o protagonismo 
rural. 
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CLIC! E ERA UMA VEZ: APROPRIAÇÕES DE NARRATIVAS 
VERBOVISUAIS EM HISTÓRIAS ESCRITAS POR CRIANÇAS 

Liane Castro de Araujo1 
 
Quando as crianças escrevem textos narrativos, o fazem a partir de um repertório vasto 

de outras narrativas que conhecem de livros, da tradição oral, de filmes, animações, seriados. 
As narrativas que as crianças têm produzido em contexto escolar mostram a frequente relação 
que têm com as narrativas verbovisuais. É a partir desta constatação que se situou a pesquisa 
de doutorado, fonte das reflexões do presente artigo.  

As formulações de Bakhtin (1994) sobre os hibridismos dos textos e das linguagens se 
somam àquelas dos estudos culturais (MARTIN-BARBERO e REY, 2004) para pensarmos 
nos processos híbridos que estão na base do intercâmbio entre linguagens e concebermos o 
sujeito receptor numa relação marcada pela negociação com a produção cultural das mídias, já 
que, conforme discute Bakhtin (1994), no plano da compreensão responsiva, o ser humano é 
um ser de resposta.  

É a partir desse entendimento que refletimos sobre os novos repertórios que se colocam 
como base intertextual e modelo de linguagem e narração para a produção de narrativas pelas 
crianças. As apropriações de elementos das linguagens visuais/audiovisuais em suas 
produções apontam a necessidade de estudos e debates para pensarmos no ensino da escrita 
frente a esses novos desafios. A escola não pode pretender que as crianças, tendo o convívio 
frequente com essas diversas mídias, narrativas e linguagens, tenham como modelo de 
narração apenas o texto escrito em seu formato tradicional. É preciso investigar mais esses 
modos de narrar e de escrever, como formas dinâmicas, em usos legítimos, astuciosos e 
criativos de uma linguagem heteroglóssica por natureza.  

 
Clic! 

A pesquisa, desenvolvida em contexto escolar, teve como objetivo tornar observáveis os 
modos de apropriação de elementos de narrativas verbovisuais nas histórias escritas pelas 
crianças, que revelam relações intertextuais diversas e intercâmbios entre linguagens. A partir 
do repertório de modos de apropriação, discutiu-se sobre suas implicações no ensino da 
escrita, bem como, a possibilidade de, a um só tempo, a escola validá-los e assegurar o 
trabalho com a textualidade própria da escrita – diversa do texto apoiado na imagem.  

Foram observadas nos textos ora apropriações de conteúdos e universos presentes nas 
narrativas visuais/audiovisuais contemporâneas, próprias da cultura infanto-juvenil, ora das 
linguagens específicas desses formatos – quadrinhos, mangás, desenhos animados, animes, 
games, filmes, seriados. Observou-se, igualmente, a apropriação de outros aspectos, como os 
próprios formatos, a exemplo de histórias apresentadas em forma de quadrinhos e de mangás, 
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com as páginas e os quadros organizados a partir da direção da escrita japonesa, da direita 
para a esquerda.  

Em termos de conteúdos e universos, são frequentes as apropriações de temas, 
personagens e situações provenientes dessas narrativas fonte. Algumas histórias se 
apresentam como reescritas de episódios ou filmes efetivamente assistidos, ou como histórias 
inventadas, mas mantendo o universo de referência. Por vezes, aparece o desenvolvimento de 
novas aventuras de uma saga, com novos episódios bem coerentes com o universo fonte, 
como acontece nos fanfics2.  

Em alguns casos, apenas alguns trechos das histórias trazem referências ou se inspiram 
em filmes ou animações – ou a uma situação presente neles. Outras vezes, trazem grande 
parte desses universos, mas procurando mascarar essa referência, pela troca dos nomes dos 
personagens. Muitos textos trazem apropriações de apenas um ou alguns elementos dessas 
narrativas, mas não o universo como um todo. Em alguns casos, a apropriação é bem pontual: 
o nome de um personagem, de um lugar, um objeto mágico ou modo de agir próprio ao 
universo referido. Podemos citar a referência a um objeto mágico próprio ao universo Harry 
Potter, a capa da invisibilidade, em uma história que nada tinha a ver com bruxos.  

Ainda em termos de conteúdos e universos, há também textos que entrelaçam 
referências diversas, mais ou menos atestadas, numa trama intertextual de muitas alusões a 
narrativas diversas, um mosaico de referências, percebidas pelo pesquisador e/ou atestadas 
pelas crianças. Apropriações mais difusas, que não aludem a um filme, desenho animado ou 
seriado específicos, mas a um conjunto de obras que trazem esses aspectos, como se fossem 
aspectos que estivessem “no ar do tempo”, também aparecem, como bandas de música que 
anseiam a fama; heróis mirins responsáveis por ações espetaculares, dentre outras situações. 

Os modos de se apropriar dos elementos das narrativas visuais variam bastante, 
revelando uma multiplicidade de operações. As crianças recortam, reconfiguram, misturam, 
hibridizam, montam e desmontam as narrativas de seus repertórios para apropriar-se deles em 
suas próprias narrativas. 

Quanto às apropriações relativas a elementos da linguagem, observamos inserções 
desses elementos no fluxo da própria escrita, e também a ocorrência de representações visuais 
complementares ao texto escrito.  

No primeiro caso, encontramos inúmeras ocorrências de elementos frequentes na 
linguagem dos quadrinhos, como uso de onomatopeias, a repetição de consoantes sugerindo 
gagueira ou hesitação, uso de signos visuais para representar xingamentos e de hífen para 
separar sílabas, sugerindo uma fala pausada, escandida, enfatizada. A caixa alta ou expansão 
de letras e sinais de pontuação para representar grito, surpresa ou enfatizar a fala, também 
aparecem com frequência. No caso da inserção de elementos visuais no texto, constatou-se o 
uso de balões ou figuras cinéticas que dão ilusão de impacto, contornando, na linearidade da 
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linha do papel, algumas onomatopeias. Especialmente interessante foi o uso de signos visuais 
da linguagem musical para modalizar uma fala, dando-lhe certo tom melódico, certa 
entonação, como no exemplo: “♫ Quem são vocês?♫ - Perguntaram as musas todas juntas”; 
ou, ainda, representando trecho efetivamente cantado.  

Alguns aspectos que podemos atribuir à linguagem audiovisual dos desenhos animados 
e do cinema se apresentam nas histórias, como a construção de mundos possíveis próprios às 
animações e a referência a um som que não pertence ao espaço diegético da cena, por 
exemplo, como no cinema. Alguns elementos presentes nos games foram igualmente 
observados, narrativizados em algumas histórias, como a morte reversível de algum 
personagem e a passagem por fases. Os mangás inspiraram histórias que, além do universo 
ninja, frequente no gênero, trazem caracteres no estilo japonês e termos japoneses, explicados 
em um glossário, como fazem os próprios mangás traduzidos.  

 
Entre apropriação e autoria... 

 
Apropriar-se de elementos de outras narrativas e da cultura visual, e utilizar-se deles em 

novos textos constitui um processo dialógico legítimo, um intercâmbio natural entre 
linguagens, manifestação de um repertório narrativo e linguístico diversificado, que pode 
nutrir as criações infantis. Bakhtin (1981, 1994) argumenta que a experiência discursiva é 
sempre um processo de apropriação mais ou menos criativo das palavras do outro. É isso que 
fazem as crianças, e é isso que fazem as próprias narrativas de hoje e de sempre.  

Por outro lado, os sujeitos têm a possibilidade de singularizar seus discursos na 
interação viva com as vozes sociais e, nesse sentido, o termo “apropriação”, tal qual usado 
nesse contexto, abrange a ideia de “tomar emprestado” e, a um só tempo, “tornar próprio”, ou 
seja, estabelecer gestos de autoria, quando da transposição para a escrita. Apropriar-se não é 
necessariamente de forma reprodutiva, mas estabelecendo uma dinâmica centrífuga 
(BAKHTIN, 1998), ao reutilizar os elementos emprestados, transpostos, recontextualizados.  

A diversidade de apropriações, de intertextos, de diálogos entre discursos e entre 
linguagens que pudemos observar nas produções escritas no decorrer da pesquisa revelou uma 
riqueza de procedimentos das crianças ao escrever, construir sentidos, jogando com a 
memória narrativa de seu repertório e retrabalhando diversos recursos expressivos 
provenientes de diferentes linguagens.  

A escrita resulta da invenção humana, o que nos falta talvez seja dar crédito a esse 
fenômeno quando os autores são crianças. Crianças que tomaram seu lugar como sujeitos de 
linguagem e mostraram, em suas produções, a dinâmica centrífuga e inventiva da linguagem 
escrita, em seus diálogos fecundos com a cultura visual.  

Por outro lado, observaram-se igualmente situações em que essas apropriações se 
constituíam em um aspecto tensivo ou perturbador da estruturação da narrativa verbal e da 
textualidade escrita, mostrando que as crianças estão em seus processos de construir as 
habilidades textuais e que nem sempre podem articular bem as transposições que fazem em 
suas histórias. Esse aspecto aponta um campo fértil para o ensino da escrita atravessado por 
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outras linguagens, na dinâmica viva do uso da escrita pelos sujeitos, campo riquíssimo de 
reflexão metalinguística, validando, ao mesmo tempo, a permanência alvissareira da 
heterogeneidade dos textos. 
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PALAVRAS DITAS E ESCRITAS, EM FESTA: PRODUÇÃO DE TEXTOS NA 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Lícia Maria Freire Beltrão1 
Mary de Andrade Arapiraca2 
Risonete Lima de Almeida3 

 
Leitura e escrita de professores: problemas sem rima em busca de solução 

 
Ao assumirmos responsabilidades pela formação continuada de professores, no Curso 

de Especialização em Docência da Educação Infantil, promoção do MEC 
SEB/UFBA/FACED, em 2013, assumíamos, também, a responsabilidade pelo fortalecimento 
dos atos de leitura e escrita textual dos cursistas. Isso, não somente pela importância dessas 
práticas, inerentes ao ambiente acadêmico no qual transitariam os profissionais por um ano e 
meio, mas, principalmente, porque, acompanhando os debates no território nacional em torno 
da leitura e escrita de professores, nos filiamos aos que compreendem, como Kramer; Jobim 
(1996), não ser possível ao docente que não gosta de ler e de escrever, que não sente prazer 
em desvendar os múltiplos sentidos de um texto, trabalhar para que seus alunos entrem na 
corrente da linguagem, na leitura e na escrita. Nesse sentido, não temos dispensado do debate 
quanto a escola pode ter influência indevida na formação de professores, como nós, que 
vivemos, cada uma a seu modo, situações em que leitura e escrita textual eram objetos 
destinados à inibição do desenvolvimento afeto-cognitivo. De igual modo, não temos 
dispensado considerar nos debates o quanto cursos de formação continuada podem ser 
contextos próprios para conquistar professores na perspectiva de estudar, reflexivamente, seus 
atos leitores e de escrita textual, com o apoio de lastro teórico com que reconheçam leitura e 
escrita, como objetos de aprendizagem, logo de ensino, não orientados pela conservadora 
compreensão de que ambas ações requerem conhecimentos de natureza conceitual e 
classificatória para que se efetivem, mas, sim, pelo reconhecimento de que ler e escrever são 
ações, razão por que, invariavelmente, requererem procedimentos e esses irão acionar os 
sistemas de conhecimento, segundo Koch (2002): enciclopédico, linguístico e interacional.  

A coerência com essas compreensões vem proporcionando ações de importância. 
Destacam-se, entre outras: instituir o gênero memorial, passaporte para aqueles que pleiteiam 
realizar o Curso, dispensando-lhe tratamento apropriado de modo que cumpra sua função, 
como objeto de avaliação e de formação; instituir a leitura e escrita, como eixos organizadores 
dos processos formativos do Curso. 

                                                           
1 Universidade Federal da Bahia (UFBA), Salvador/Ba Brasil, liciabeltrao@ufba.br 
2 Universidade Federal da Bahia (UFBA), Salvador/ Ba, Brasil, marya@ufba.br 
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As ações, ainda submetidas à nossa atitude investigativa, se confrontadas com a 
dimensão do problema em questão, não podem ser vistas como rimas alternadas, muito menos 
como rica, mas que estão na esteira da busca de solução de tão paradoxal problema. Essa 
compreensão é que nos faz partilhar, na seção seguinte, a oficina Palavras ditas e escritas, em 
festa, realizada como atividade inaugural do Curso de Especialização em Docência da 
Educação Infantil, ainda em desenvolvimento, agregando 200 professoras4 distribuídas em 
quatro municípios baianos: Salvador, Dias D’Ávila, Alagoinhas, Jacobina. 

 
Palavras ditas e escritas, em festa: enredo  

 
O porquê da festa para palavras: Diálogos com concepções de Bakhtin (1999; 2002) nos 

fizeram grifar argumentos importantes para intensificar atenção à palavra, a ponto de tratá-la 
na dimensão própria de objeto de estudo: o de a palavra ser o modo mais puro e sensível de 
relação social, presente em todos os atos de compreensão, de interpretação e o de que, mesmo 
sendo a palavra um dos principais objetos do discurso humano, não tem sido objeto 
suficientemente tomado em consideração, nem apreciado em sua significação radical, como 
não tem sido entendida a especificidade desse objeto do discurso que comanda transmissão e 
reprodução da própria palavra de outrem. Nesse sentido, com grifos duplos, destacamos: 
pode-se falar da palavra do outro somente com ajuda da própria palavra do outro, trazendo 
nossas próprias intenções e esclarecendo-a à nossa maneira, pelo contexto.  

Tomando como ancoragem esses argumentos, arquitetamos a oficina, com o grupo de 
professoras responsáveis por sua implementação, definindo intenções, metodologia, 
compondo acervo de textos e organizando as sequências didáticas, conforme Dolz; Schnewly 
(2004). Passamos a expor a oficina arquitetada: 

No âmbito das intenções, expressamos expectativas amplas: proporcionar discussão de 
tópicos relacionados à escrita para subsidiar as produções textuais, despertando interesse e 
prazer pela escrita/palavra, objeto de estudo, considerando recursividade e metalinguagem. 
Do ponto de vista pragmático, ação, reflexão, ação estariam traduzidas pelas intenções: 
oportunizar exercícios da desinibição, fluência e flexibilidade de ideias nos atos de leitura e 
produção de textos, valorizando categorias trazidas por Novaes (1975), ao recorrer a Guilford; 
produzir textos escritos de gêneros textuais próprios ao contexto ficcional, simbolizando a 
festa, com apoio de textos literários, na perspectiva da recursividade linguística, de atos 
reflexivos de automonitoramento da escrita textual. 

Coerente com essas intenções, a metodologia apontou diferentes procedimentos que não 
se perdiam na articulação: aqueles de ação contínua, que atravessariam o Curso e aqueles 
típicos da prática ficcionada. Na continuidade, apresentamos os procedimentos com que a 
festa da palavra foi construída e realizada. Com relação à organização da oficina, assumimos 

                                                           
4 A partir dessa unidade do texto, passamos a fazer referência a professoras do Curso, marcando o gênero, em 
razão de ser essa a população predominante. Contamos exclusivamente com um professor em uma turma 
constituída no polo Alagoinhas.  
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um fingimento, “como se...”, tomando como inspiração considerações de Iser (2002, p. 105-
107), relativas ao conceito de jogo sobre as representações, quando em questão está a inter-
relação autor-texto-leitor. Consideramos, para isso, procedimentos invariáveis da oficina que 
se realizaram em três momentos: Criar situação de valorização da palavra dita e escrita, no 
curso da história, mediante exercício de palavras afetivas, usadas cotidianamente, exaltadas 
por escritores, por pessoas comuns a ponto de ser possível realizar festa para celebrá-la. Criar 
a situação da festa, tomando como base a produção de textos de gêneros diversos que se 
situam na instância discursiva festa, como: lista de palavras convidadas; convite que 
denotasse uso geral, mas, também específico, emprestando-lhe tom de convite personalizado; 
textos de homenagem à palavra festejada: cartão, outdoor, paráfrase de poemas e canções, 
poema de circunstância, discurso; textos que definissem o ambiente da festa, decorando-o: 
excertos de textos da literatura nacional e estrangeira; textos que representassem serviços, 
como o buffet: menu, receitas diversas, entre outros. O terceiro momento foi reservado para se 
realizar a festa, momento de experiência ficcional retratada em textos escritos. Para tanto, 
inicialmente, o professor e coordenador da atividade criou um texto-pretexto lacunar 
disparador do acontecimento para dar oportunidade à circulação dos textos produzidos, 
conforme o exemplo: “No dia D, as palavras que viviam no Reino Palavras Unidas acordaram 
ao murmúrio do poema Receita de Acordar Palavras, Roseana Murray. Mostravam-se tão 
animadas... Por que razão? Ora porque... chegara o dia da festa à PALAVRA DITA E 
ESCRITA. Logo, palavra Azul releu seu convite (leitura oral por uma cursista)”. E assim, a 
cada lacuna constituída no texto-pretexto, a escrita coerente com o proposto ia sendo exposta, 
dando sentido ao acontecimento, culminado com palavras de agradecimento/discurso da 
PALAVRA DITA E ESCRITA.  

Estudar os textos produzidos, na perspectiva dos gêneros textuais, com apoio de Koch, 
Elias, Marcuschi, entre outros, valorizando a instância discursiva de sua produção, a função 
de cada gênero, sua arquitetura, os sistemas de conhecimentos acionados foi procedimento 
consequente da festa bem como a apreciação intelectual e afetiva.  

 
Fim da festa: resultados 

 
Ainda que as ações de escrita textual estejam sendo submetidas às nossas atividades 

investigativas, podemos considerar que resultados da oficina, com base nas duas pontuais 
intenções, se revelaram significativos. Desinibição, fluência e flexibilidade de ideias nos atos 
de leitura e produção dos textos de gêneros diversos, requeridos pela festa, foram aspetos 
demonstrados bem como foram exitosas as escritas e leituras, compreendidas, naquela 
situação como “sem margens” convencionais, mas típicas das margens em que se inscrevem 
leituras e escritas risonhas, brincantes, pulantes, coerentes com o contexto da produção, a 
festa, uma analogia do que é o contexto profissional das professoras em formação:a Educação 
Infantil. 
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A ABORDAGEM DOS GÊNEROS DA INCITAÇÃO À AÇÃO EM LIVROS 
DIDÁTICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA DOS 4º E 5º ANOS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL1 

Lidemberg Rocha de Oliveira2 
 
Este trabalho tem o objetivo de analisar a abordagem dos gêneros da incitação à ação 

em Livros Didáticos de Língua Portuguesa dos 4º e 5º anos do Ensino Fundamental, quanto 
ao conteúdo temático, estrutura composicional e estilo. Para isso, adotamos duas coleções de 
livros didáticos inscritas no PNLD 2010: A Aventura da Linguagem e De olho no futuro. 
Acreditamos ser pertinente a abordagem desses gêneros nos livros didáticos, uma vez que eles 
estão presentes nas propostas de ensino. 

 
Gêneros da incitação à ação 

 
Os gêneros são construções históricas vinculadas à vida cultural e social, através dos 

quais os sujeitos agem linguisticamente no mundo. Eles contribuem para ordenar e estabilizar 
as atividades comunicativas nos variados contextos sociais e históricos e são entendidos como 
entidades sociodiscursivas e forma de ação social. Pontuamos um grupo de gêneros que se 
filiam a um propósito comunicativo particular, o da incitação à ação. Tais gêneros, nas 
práticas sociais e discursivas, a partir de atos diretivos, cumprem os objetivos de ordenar, 
sugerir, aconselhar, persuadir, como atesta Rosa (2007, p. 20-21): 

 
o ‘fazer agir’ está associado a um ‘dizer como agir’, através de atos 
imperativos que ora assumem uma conotação de ordem sobre o que se deve 
fazer, ora de indicação sobre uma forma de fazer, ora de sugestão sobre 
como ou o que é melhor fazer, ora solicitação a realizar uma dada ação.  

 
Os gêneros apresentam dinamicidade e plasticidade porque modelam à ação discursiva dos 

sujeitos, à medida que são moldados pelo contexto histórico, social e cultural. Nesse sentido, ao 
empregar a língua, os sujeitos enunciam textos (orais ou escritos), concretos e únicos, inseridos 
nas mais diversas esferas de atuação humana. Bakthin, (2003, p. 261) no diz que: 

 
[...] esses enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de 
cada referido campo não só por seu conteúdo temático e pelo estilo da 

                                                           
1 Trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Observatório da Educação (OBEDUC – CAPES/INEP – UFRN 
– PPGED/PPGEL/PPGECNM – 2011-14| CONTAR – Grupo de Estudos em Ensino da Matemática e da Língua 
Portuguesa), sob orientação da Prof.ª Dr.ª Maria das Graças Soares Rodrigues  (DLET - PPgEL - CCHLA – 
UFRN). O autor é bolsista/beneficiário do OBEDUC. 
2 Mestrando pelo Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem, PPgEL; da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte – UFRN; Natal, Rio Grande do Norte. E-mail: bergoliveir@yahoo.com.br.  
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linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e 
gramaticais da língua mas, acima de tudo, por sua construção composicional. 
Todos esses três elementos – o conteúdo temático, o estilo, a construção 
composicional – estão indissoluvelmente ligados no todo enunciado e são 
igualmente determinados pela especificidade de um determinado campo da 
comunicação”. (BAKHTIN, 2003, p. 261)  

 
Adam (2001) comenta que os gêneros da incitação à ação apresentam linguisticamente 

traços comuns, que são as construções imperativas, essas responsáveis por veicular os 
diversos efeitos de sentido da injunção, como a ordem, o conselho a recomendação. Esses 
traços comuns dizem respeito à categoria estilo discutida em Bakhtin (2003). Concordamos 
com Santos e Fabiani (2012, p. 65), ao comentarem que a “sequência injuntiva está, assim, 
para os gêneros instrucionais, como um traço relacionado ao estilo [...]”. 

Travaglia (1991) diz que a ordem, o pedido, a prescrição, o conselho e a optação são 
ações de linguagem que se incluem na categoria da injunção, e os gêneros que se enquadram 
nessas categorias são pertencentes ao discurso do fazer e do acontecer, a exemplo do 
horóscopo, receitas (de cozinha e médica), manuais de instruções de um modo geral, os textos 
de orientação (como recomendação de trânsito, de cuidados de saúde, de etiqueta), os textos 
doutrinários e as propagandas. Adam (2011a, p. 13-14) cita as receitas de cozinha, instruções 
de instalação, manuais de conserto, jardinagem e vestuário, manuais de instalação de 
máquinas, de aparelhos, de softwares etc, manuais de manutenção, manuais de etiqueta, 
manuais de preparação em farmácia de manipulação, receitas médicas e farmacêuticas, 
instruções e regulamentos, regras de jogo/brincadeiras, guias turísticos ou rotas, promessas 
eleitorais, títulos de revistas e horóscopo como gêneros da incitação à ação. 

 
Análises 

 
Analisamos as propostas de escrita de acordo com a ordem apresentada no quadro abaixo:  
 

PROPOSTA DE 
ESCRITA DO GÊNERO 
DA INCITAÇÃO À AÇÃO 

REFERÊNCIA 

Roteiro de viagem 

TRAVAGLIA, L Carlos; COSTA, Silvana; ALMEIDA, 
Adélia. A aventura da Linguagem: Língua 
Portuguesa, 4º ano. Belo Horizonte: Dimensão, 2008. p. 
14-15. 

Roteiro de viagem  

TRAVAGLIA, Luiz Carlos; COSTA, Silvana; 
ALMEIDA, Adélia. A aventura da Linguagem: 
Língua Portuguesa, 4º ano. Belo Horizonte: Dimensão, 
2008. p. 67. 

Dicas para economizar água 
TRAVAGLIA, Luiz Carlos; COSTA, Silvana; 
ALMEIDA, Adélia. A aventura da Linguagem: 
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Língua Portuguesa, 4º ano. Belo Horizonte: 
Dimensão, 2008. p. 111. 

Dicas para ser bem 
sucedido  

TRAVAGLIA, Luiz Carlos; COSTA, Silvana; 
ALMEIDA, Adélia. A aventura da Linguagem: 
Língua Portuguesa, 5º ano. Belo Horizonte: Dimensão, 
2008. p. 124. 

Receita culinária; 
 

TRAVAGLIA, Luiz Carlos; COSTA, Silvana; 
ALMEIDA, Adélia. A aventura da Linguagem: 
Língua Portuguesa, 5º ano. Belo Horizonte: Dimensão, 
2008. p. 152. 

Dicas para preservação da 
natureza 

SOUZA, Cassia Garcia de; MÁZIO, Lúcia Perez. De 
olho no futuro: Língua Portuguesa, 4º ano. São Paulo: 
Quinteto Editorial, 2008, p. 97. 

 
Quadro 1 – Proposta de escrita de gêneros da incitação à ação 

 
Ao solicitar da escrita dos roteiros de viagem, o LD sugere uma cena enunciativa. A 

primeira pede orienta a escrita de orientação para atravessar a floresta, a segunda proposta 
para guiar o carteiro em um determinado local. Apesar do mesmo objetivo comunicativo, 
fazem referência a esferas de circulação distintas. Quanto à estrutura composicional, há uma 
orientação, mesmo que mínima, à organização do texto. Em relação ao estilo, quanto às 
formas linguísticas características desses gêneros, não há orientação. 

A terceira proposta de escrita trata da produção de dicas para circular em um cartaz no 
interior da escola. O conteúdo temático vincula-se ao meio ambiente, uma vez que trata da 
economia de água. Quanto à organização textual, a redação consiste na escrita de comandos, 
mas é mencionado o plano textual das justificativas, tampouco das explicações. No que 
concerne o estilo, é orientado que a escrita das sugestões seja materializada partir de verbos 
no modo imperativo afirmativo e infinitivo.  

Outra proposta encontrada no LD é a escrita de dicas para ser bem sucedido. O gênero, 
pela forma que é explorado, insere-se na esfera das atividades profissionais. O texto 
produzido tem o objetivo de orientar as pessoas a desempenhar bem as suas atividades na 
escola. Notamos que o plano textual dos comandos é o que constituirá o gênero da incitação 
da ação, porém não é explorado como elemento responsável pela textualidade da injunção. 
Para a categoria estilo, a atividade orienta a utilização dos verbos no infinitivo, esses com 
semântica de imperativo, na construção do sentido da sugestão, dica, recomendação.  

Para a produção da receita culinária, sugere-se que o texto comporá um cardápio, o 
conteúdo temático é alimentação e circula na esfera da culinária. Para o plano de texto, é 
solicitada a observação se o texto apresenta: a) o nome do prato; b) os ingredientes; c) o modo 
de preparo; d) o tempo de preparo; e) o modo de servir e f) rendimento. Em relação ao estilo, 
quanto à composição dos comandos a proposta não faz nenhuma ressalva quanto à reflexão 
linguística a respeito da construção dos atos diretivos. 
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Por fim, tratamos da proposta de dicas à preservação do meio ambiente. O conteúdo 
temático está relacionado ao meio ambiente. As dicas devem compor um cartaz a ser fixado 
na escola. Quanto à organização textual, é requisitada a escrita de comandos, que podem ser 
materializados por categorias gramaticais que imprimem o sentido de ordem, conselho ou 
recomendação. Quanto ao estilo, não há menção aos dados linguísticos que imprimem os 
efeitos de sentido da injunção. 

 
Considerações finais 

  
A análise revela que os livros didáticos, ao abordar os gêneros da incitação à ação, 

tendem a focalizar com mais ênfase a estrutura composicional, a esfera de circulação, o 
conteúdo temático, mas ainda é carente o tratamento dado ao estilo desses gêneros. Foram 
exploradas duas categorias gramaticais responsáveis pelo sentido da recomendação/sugestão 
na escrita de gêneros da incitação à ação, em duas propostas das seis analisadas, o que 
podemos pensar na vinculação do ensino de gramática às práticas de leitura e escrita.  
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A INJUNÇÃO EM LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA 
DO 4º E 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL1 

Lidemberg Rocha de Oliveira2 
  
Este trabalho tem o objetivo de identificar, descrever, analisar e interpretar como Livros 

Didáticos de Língua Portuguesa (LDP) abordam, a partir da materialidade linguística, efeitos 
de sentido veiculados em textos predominantemente injuntivos. Constatamos que os LDP têm 
abordado com certa frequência esses tipos de textos, e partindo disso acreditamos ser 
necessário um estudo que verifique as propostas voltadas para esses tipos de texto. Para isso, 
analisamos três propostas de escrita de texto injuntivo de duas coleções didáticas, a saber 
Aprendendo Sempre (MIRANDA; RODRIGUES, 2008) e A grande aventura (CAVÉQUIA, 
2008) procurando estabelecer a articulação entre leitura, escrita e análise linguística. Neste 
trabalho estamos considerando, para análise, a organização dos LDP. 

 
As construções linguísticas dos atos diretivos em textos da injunção 

 
Utilizamos a noção de tipo textual injuntivo Marcuschi (2003) e Rodrigues (2013), que 

apresentam um ponto de intersecção quando tratam dos textos injuntivos: as marcas 
linguísticas desses textos, a priori as marcas do imperativo, como material linguístico que se 
encontra na composição dos textos injuntivos, o que imprime o efeito de sentido da injunção.  

As sequencias/ tipos textuais são sequências linguísticas que entram na composição dos 
gêneros. Elas podem configurar, no interior do texto, uma sequência/ tipo textual específico 
cuja predominância seja percebida pelo interlocutor ou pode, apenas, colaborar 
sequencialmente na construção de um texto.  

O material linguístico que caracteriza o tipo textual injuntivo veicula o efeito de sentido 
da injunção, ou seja cumpre discursivamente a função de ordenar, instruir, recomendar, 
orientar, aconselhar, fazer pedido, são os textos que têm o propósito de suscitar a ação do 
sujeito, dizendo o que fazer e como fazer prevendo uma ação futura. 

Segundo Adam (2001), os textos injuntivos apresentam duas grandes características. A 
primeira é a abundancia de predicativos de ação que apresentam ações temporalmente 
sucessivas e atualizadas verbalmente a partir dos verbos com valor imperativo. A segunda é a 
presença de um grande número de orações de valor ilocucional forte, principlmente de atos 
diretivos e sucessivos. Os atos imperativos mais fortes geralmente se materializam no 
imperativo, os menos forte no infinitivo. No futuro e no presente o valor é mais preditivo. 
                                                           
1 Trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Observatório da Educação (OBEDUC – CAPES/INEP – UFRN 
– PPGED/PPGEL/PPGECNM – 2011-14| CONTAR – Grupo de Estudos em Ensino da Matemática e da Língua 
Portuguesa), sob orientação da Prof.ª Dr.ª Maria das Graças Soares Rodrigues  (DLET - PPgEL - CCHLA – 
UFRN). O autor é bolsista/beneficiário do OBEDUC. 
2 Mestrando pelo Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem, PPgEL; da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte – UFRN; Natal, Rio Grande do Norte. E-mail: bergoliveir@yahoo.com.br.  
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O tipo textual injuntivo, conforme Marcuschi (2003, p. 23), “vem apresentado por um 
verbo no imperativo”, mas, nessa discussão nos reportamos a Rodrigues (2013) e a Adam 
(2001b) e entendemos que, além do imperativo, verbos no infinitivo, locuções verbais e 
verbos no futuro podem imprimir os atos ilocutórios diretivos. Nesse sentido, esses elementos 
linguístico-textuais entram na composição dos textos injuntivos e caracterizam a 
sequencia/tipo textual. Koch e Fávero (1987, p. 08), ao apresentar a dimensão linguística de 
superfície do tipo injuntivo ou diretivo mencionam os “modos e tempos verbais no imperativo 
(imperativo, infinitivo, futuro do presente) como traços linguísticos desses textos. Koch e 
Elias (2009, p. 68) dizem que: 

 
as sequências injuntivas apresentam prescrições de comportamentos ou 
ações sequencialmente ordenados, tendo como principais marcas os verbos 
no imperativo, infinitivo ou futuro do presente e articuladores adequados ao 
encadeamento sequencial das ações prescritas. 

 
Como observamos, as construções no imperativo são recorrentes nos textos injuntivos, e 

por essa razão, adotamos, quanto a construção da materialidade linguística dos atos diretivos, 
as categorias discutidas em Rodrigues (2013), a saber o imperativo, o infinitivo verbal, as 
locuções verbais e as construções no futuro.  

 
Textos injuntivos nos LDP 

 
Na seção Produção escrita do livro da Grande aventura é solicitada a escrita de regras 

de convivência, cujas recomendações/sugestões devem ajudar as pessoas viver 
harmoniosamente. As regras devem compor um cartaz, as quais aconselhem ou sugiram os 
sujeitos a fazer algo. Entendemos que as atividades exploradas nas outras seções do livro 
didático (LD) podem ser compreendidas como preparação à produção escrita de gênero da 
incitação à ação. Observamos que o produto final (o texto), pela maneira como a atividade 
foi conduzida, apresentará apenas o plano textual dos comandos. Se os alunos são solicitados 
a escrever atos diretivos, os verbos no imperativo, infinitivo, ou locuções verbais que 
imprimem o sentido do conselho ou da recomendação poderiam ser explorados, e assim 
articular um trabalho envolvendo leitura, escrita e análise linguística. 

Na coleção Aprendendo Sempre identificamos e analisamos duas atividades que 
solicitam a escrita de gêneros da incitação à ação. A primeira trata da proposta de escrita de 
um folheto educativo e a segunda diz respeito à escrita de um manual de instrução à 
confecção de jogos e/ou brincadeiras. Para o folheto, são dadas orientações para escrever 
dicas, que ficarão expostas em cartaz, que as pessoas devem fazer para economizar água. 
Quanto a estrutura composicional observamos atividades que orientaram quanto a) as dicas 
para a economia de água; b) a justificativa para a economia da água; c) a ilustração do folheto. 
No plano textual dos comandos, é requerido do aluno o domínio linguístico do imperativo 
verbal, seja ele materializado pelo verbo no imperativo, pela locução verbal, infinitivo ou 
formas no futuro, tanto afirmativo como negativo, para cumprir sua função social e 
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comunicativa. Entretanto, nenhuma orientação quanto à análise ou construção linguística é 
dada. O aluno, no momento da produção textual, pode se orientar pelo texto que foi 
apresentado anteriormente nas outras seções para materializar os atos diretivos, e utilizar o 
verbo no imperativo. Sabemos que os verbos no modo imperativo podem veicular o sentido 
da ordem, da sugestão, da recomendação, a depender do gênero discursivo em tela. No que 
diz respeito ao plano do texto, a atividade explora o plano da incitação à ação, as ações 
propriamente ditas, e as possíveis justificativas ao desenvolvimento das ações. Seria um 
momento interessante para apresentar aos alunos as formas de se construir o efeito de sentido 
da orientação a partir da reflexão linguística, valendo destacar que tais construções estão 
voltadas para as intenções comunicativas dos sujeitos.  

A segunda atividade trata da escrita de um manual de instrução para confecção de um 
brinquedo. É apresentado um exemplar de texto instrucional, cuja orientação é a reciclagem 
do papel. Porém, quanto às orientações a respeito da organização dos textos instrucionais, 
encontramos direcionamentos a respeito da linguagem verbal e não verbal, e as formas de 
escrever os atos diretivos. Como observamos, é dada a orientação quanto à planificação do 
texto instrucional. Nesta atividade encontramos menção aos verbos no imperativo afirmativo 
e no infinitivo, produzindo o sentido da ordem, da recomendação, enfim, da injunção. Em 
outro momento da atividade é dada a orientação para a elaboração do texto: 

 
a) Coloquem o nome do brinquedo;  
b) listem o material que vão precisar;  
c) verifiquem em quantas etapas serão necessárias para explicar passo a passo a maneira de 

confeccionar o brinquedo de sucata; 
d) Enumerem as etapas na ordem correta; 
e) Ilustrem as etapas se acharem necessário. (MIRANDA, C; RODRIGUES, V.; L. 2008, p. 

170-171).  
 
Pelas orientações apresentadas, observamos que o texto escrito apresentará a parte da 

descrição dos materiais, onde serão expostos os materiais necessários à confecção dos 
brinquedos, e a parte dos comandos, os quais serão necessários a escrita dos atos diretivos que 
imprimem o sentido da injunção. Para escrever os comandos, há orientação em atividades 
posteriores de que é possível escrever os verbos no imperativo e no infinito, o que demonstra 
uma ampliação de possibilidades de escrita para o aluno no momento da escrita. 

 
Conclusões 

 
Os dados mostram que ainda é necessário um trabalho que melhor explore, em LDP, as 

formas linguísticas que veiculam o efeito de sentido da injunção, no sentido de otimizar as 
atividades de análise linguística em função das práticas de leitura e escrita de textos 
injuntivos.  
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EXPERIÊNCIAS DE LEITURA E ESCRITA NA CRECHE: PEDAGOGIA 
POR PROJETOS EM AÇÃO 

Lígia Maria Sciarra Bissoli1 
 
A alfabetização, ao longo dos anos, tem sido objeto de constantes análises. Trabalhos de 

Jolibert (1994, 2005), Micotti (1999) e Ferreiro e Teberosky (2002), estudiosos que abordam 
a questão da alfabetização em sentido mais amplo, propõem meios de identificar novas 
perspectivas que levem ao avanço na construção de referenciais que permitam compreender 
como se dá o processo de apropriação da leitura e escrita em crianças. 

Esses pesquisadores são unânimes em afirmar que o processo de alfabetização inicia-se 
antes da criança adentrar na escola, e que, sendo o contexto extraescolar povoado pelos mais 
diversos tipos de textos, é importante propiciar à criança o contato e a interação com a maior 
diversidade possível de situações comunicativas reais, nas quais ela aja como leitora e 
produtora de textos. 

Concepções como a de Freire (1982, p. 20), segundo a qual “a leitura de mundo precede 
a da palavra”, ampliam a visão do que seja a alfabetização e a função a ela atribuída, 
defendendo que a mesma não se restringe apenas ao domínio do alfabeto, pois lhe cabe a 
tarefa de formar um novo tipo de leitor: o leitor de mundo, especialmente nos dias atuais, em 
que os indivíduos realizam diversas leituras cotidianamente, baseando-se no sentido e 
valendo-se de indícios para atribuição de significado. Assim, pode-se afirmar que a aquisição 
da leitura é vista como algo que vem sendo elaborado pelas crianças desde os primeiros anos 
de vida. 

Um dos objetivos de tais estudos é demonstrar a relevância do papel da escola na 
formação de leitores e escritores e o seu reflexo na amenização de desigualdades. Sabe-se que 
alguns alunos vivenciam situações de leitura e escrita frequentemente; outros vivem em locais 
onde o ler e escrever é pouco estimulado, evidenciando-se a interferência da situação 
socioeconômica e cultural no processo de ampliação do conhecimento. Ao adentrar na 
instituição formal, essas crianças, quando estimuladas, manifestam interesse em participar de 
situações de leitura e escrita semelhantes aos adultos, mesmo não lendo e escrevendo 
convencionalmente. 

No que se refere aos alunos na faixa etária da creche, verificou-se que algumas 
mudanças, ainda que tímidas, têm sido promovidas, passando-se a considerar a criança como 
um sujeito social, realçando a importância dessa etapa de vida para o desenvolvimento de 
estruturas mentais que vão se aperfeiçoando gradativamente. 

Os profissionais que trabalham com esta etapa de ensino podem perceber as mudanças e 
estabelecer comparações entre as crianças de antigamente e a clientela atual, muito mais 
curiosa, imersa em um mundo marcado pela velocidade de informações. As mudanças 
também se concretizaram em leis e orientações. O direito à educação de qualidade para esse 

                                                           
1Mestre em Alfabetização; UNESP - Rio Claro-São Paulo.  E-mail: ligiabissoli@ig.com.br 
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universo de sujeitos é materializado em diretrizes e normas na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, devido à sua reconhecida importância como etapa inicial da Educação 
Básica.  

 Documentos oficiais como os Referenciais Curriculares para a Educação Infantil 
(MEC/SEF, 1998. v. 3.) enfocam o sujeito cognoscente, o qual age e interage com o meio e 
com os objetos de conhecimento, ou seja, a criança não é mais vista como ser passivo, mas 
como sujeitos históricos de direitos que, ao mesmo tempo em que recebem e se formam, 
igualmente criam e se modificam. Esse documento reforça a importância da participação ativa 
da criança no processo de construção do conhecimento sobre a leitura e escrita, e a 
necessidade de introduzi-la nesse universo. 

Contudo, a despeito do discurso apregoado em muitas escolas sobre a importância desse 
“novo olhar”, observa-se em uma expressiva parcela de escolas de educação infantil, a crença 
de que a criança pequena não precisa estar em contato com portadores de texto, uma vez que 
lhe falta, por conta da pouca idade, o discernimento e a “prontidão” necessários ao 
aprendizado desse “complexo” processo, fato que acaba limitando a ação do docente, 
impedindo que este tente apresentar textos reais às crianças. 

O exposto acima suscita algumas indagações: De que maneira pode-se iniciar esse 
trabalho com crianças de 2 a 3 anos?  

O presente estudo é o recorte de um projeto iniciado em 2013, visando a contribuir para 
a resposta a esses questionamentos, mediante a apresentação de atividades de leitura e escrita 
realizadas por crianças de uma creche municipal em Rio Claro-SP, mediante a elaboração de 
convites, livro de receitas e bilhetes aos pais. 

Recorreu-se à proposta de Pedagogia por Projetos, pertencente ao conjunto de 
elaborações teóricas oriundas de estudos realizados por Josette Jolibert e colaboradores, na 
qual o princípio regente não é a decifração, mas o acolhimento da criança na aplicação da 
escrita e da leitura para resolução de problemas do cotidiano da classe, constituindo-se, 
portanto, em estratégia ideal para apresentar a função social da escrita a crianças tão 
pequenas, que ainda não falam fluentemente e tampouco leem convencionalmente.  

Ao observar e participar de atividades de leitura e escrita na escola, a criança vai, 
gradativamente, percebendo o poder e a autonomia que esse aprendizado oportuniza. Além de 
aguçar sua curiosidade na escola, fora dela vai querer saber por que o pai lê o jornal, o que 
está escrito no livro de histórias ao lado da figura da bruxa, qual o conteúdo do bilhete que 
levou para casa. 

 
Exemplo prático: elaboração de um convite por crianças de maternal I 

 
O tema do projeto surgiu durante reunião de planejamento das educadoras da creche. 

Como o trabalho com culinária faz parte do cotidiano da Unidade Escolar, sendo realizado 
com frequência, foi sugerido que fosse confeccionado um livro para que os pais pudessem 
conhecer as receitas desenvolvidas e interagir com os filhos. Nessa atividade, procedeu-se à 
leitura dos seguintes tipos de textos: receitas, escritas em cartazes com a colaboração das 
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crianças (“vamos ler pra fazer direitinho um bolo”); convites, elaborados, discutidos e 
ilustrados com as crianças (“vamos convidar a mamãe para a nossa manhã de autógrafos”), 
bilhetes, cujo conteúdo foi compartilhado com todos (“vamos entregar para a mamãe, para 
que ela saiba o dia, a hora e o que vai haver na escola”) e cartas, entregues à Diretora (vamos 
pedir dinheiro para comprar material para os livrinhos”).  

Para a confecção do livro, a receita foi digitada e impressa na escola pela docente, que 
também conduziu todas essas atividades. O registro a seguir ilustra uma das situações 
individuais de leitura, realizada por J, de 2 anos e 3 meses: 

 
Atividade de leitura após a elaboração do cartaz-convite: 

 
P: Para que vamos fizemos esse cartaz?   
J: Pra festa. 
P: Por que? 
J: A mamãe vem. 
P: Como você sabe que a mamãe vem na nossa festa? 
J: Esse papel convida a mãe e ela vem. É pra ela lembrar ... 
P: Você pode me dizer o que está escrito nesse cartaz, J? 
J: Vai ter festa na escola. 
P: Como a mamãe vai saber o dia?? 
J: Tá aqui... É nesse dia... (apontando os números). 
P: Muito bem...dia 10. 
J: Lê aqui. 
P: “Convite.!!” 
J: Con-vi-te (aponta as letras grandes no cartaz). 
P: O que mais? 
J: Nesse dia a mãe vem na festa pegar o livro (aponta o 10). 
P: Muito bem!! E o livro tem o que escrito?. 
J: Tudo que a gente comeu. 
P: Isso. ET pra que serve o livrinho? 
J: Pra mãe fazer...tem bolo de cenola, tem fruta...  
P: Quem escreveu aqui?  
J: a tia. 
P: E quem desenhou aqui? 
J: Eu e a Yasmin e a gente . 
P: E aonde podemos colar? 
P: Ali (mural) 
J: E aí todo mundo vai ver, né? E a mamãe vem na festa. 
As crianças ajudaram a docente a colar o cartaz no mural da sala. 

 
Ainda não se pode dizer que haja reconhecimento da silhueta do texto, contudo, 

depreende-se que o seu sentido foi apreendido. E isso constitui-se em uma leitura, Na ocasião 
da “manhã de autógrafos”, a maioria das receitas presentes no livro a ser entregue aos pais foi 
reconhecida, rememorada, e a eles “ensinada”. Mencionar que a escrita serve “para não 
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esquecer as coisas” já demonstra uma compreensão, discreta mas não menos relevante, acerca 
do seu valor em face de uma determinada situação. 

                                                                                    
Considerações finais 

 
Verificou-se que as crianças, agindo na condição de leitores e produtores de textos, 

puderam, mediante a participação nas atividades, atribuir sentido e reconhecer o caráter social 
da escrita e da leitura, embora não saibam ler e escrever convencionalmente, o que amplia o 
conceito de alfabetização como atribuição de sentido e não decifração. 

O trabalho por projetos requer mudanças na concepção de aprendizagem e na postura do 
docente, à medida que requer mais envolvimento docente, induzindo-o a abrir mão do poder 
absoluto para atuar como parceiro na construção do conhecimento. O produto final pode dar 
origem a um novo começo, os prazos são flexíveis e a linearidade não existe. Tudo pode 
acontecer. Trabalhando com Projetos, o docente precisa empreender a sua mudança. 
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