
Revista Linha Mestra  
Ano VIII. No. 24 (jan.jul.2014) 
ISSN: 1980-9026 
 
 
LEITURAS SEM MARGENS 
 

 

 Bia Porto 
 Artista visual | designer gráfica | designer de roupas infantis (JayKali) 
 www.biaporto.weebly.com 
 www.jaykali.weebly.com 
 
 
 
 

 
 

http://www.biaporto.weebly.com/
http://www.jaykali.weebly.com/
http://linhamestra22.files.wordpress.com/2013/04/lm-22-imagem-bia-02.jpg


 

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

SUMÁRIO 

 
INTERAÇÃO PESQUISADORA-DISCENTE A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE UM ANÚNCIO 
PUBLICITÁRIO: UMA LEITURA DOS EFEITOS COGNITIVOS .................................................... 1992 

Ligiane Pessoa dos Santos Bonifácio 

LEITURA DOS ESTÍMULOS OSTENSIVOS E INFERENCIAIS EM COMERCIAIS DE 
CERVEJA: A CONSTRUÇÃO DE SENTIDO DAS PALAVRAS “BOA E DEVASSA” ............. 2010 

Ligiane Pessoa dos Santos Bonifácio  

O ENSINO DE HISTÓRIA NAS AULAS DE LEITURAS DAS ESCOLAS PRIMÁRIAS NO 
INÍCIO DO SÉCULO XX: UMA ANÁLISE DO LIVRO II DA SÉRIE BRAGA ............................ 2025 

Lilian Bárbara Cavalcanti Cardoso 

Roseane Maria de Amorim 

Elizabete Amorim de Almeida Melo 

CHAME ESSE POETA, TIRE A PEDRA DO CAMINHO: EXPERIMENTAÇÃO E POÉTICA NO 
VÍDEO CEP 20000, PRODUÇÃO DE PATRÍCIA LAGO E CHRIS PRADO ............................... 2029 

Lilian Carla Barbosa 

CINEMA NACIONAL COMO: ESTRATÉGIAS DE MOTIVAÇÃO E REFLEXÃO SOBRE 
LEITURA, INTERPRETAÇÃO E ESCRITA DE GÊNEROS TEXTUAIS .................................... 2033 

Liliane da Silva Storniolo Scarpin 

NÍVEL DE COMPREENSÃO EM LEITURA ENTRE UNIVERSITÁRIOS DO CURSO DE 
DIREITO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ENSINO – UM OLHAR PERANTE O EXAME DA 
ORDEM ............................................................................................................................................ 2041 

Lisiane Freitas de Freitas 

Lucinea Aparecida de Rezende 

APRENDENDO E ENSINANDO UMA NOVA LIÇÃO: REVELANDO A TEORIA NA PRÁTICA
 ........................................................................................................................................................... 2062 

Livia Tosta dos Santos 

Maria Helena da Rocha Besnosik 

NARRATIVAS INFANTIS: A INTERLOCUÇÃO ENTRE A RECEPÇÃO ORAL E A PRODUÇÃO 
ESCRITA NO 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS ................................................ 2066 

Lorena Bischoff Trescastro 

Cilene Maria Valente da Silva 

BOM DESEMPENHO NA PROVINHA BRASIL - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE: O QUE 
DIZEM OS ALUNOS ....................................................................................................................... 2071 

Lucciani Gonçalves Pereira 

Darlize Teixeira de Mello 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE ALFABETIZAÇÃO COM O GÊNERO NARRATIVO: LENDAS
 ........................................................................................................................................................... 2077 



SUMÁRIO 

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

Lúcia Cristina Azevedo Quaresma 

Simone de Jesus da Fonseca Loureiro 

UM OLHAR SOBRE O COTIDIANO DE UM CENTRO DE ESTUDOS SUPLETIVOS NAS 
VOZES DOS SUJEITOS ALUNOS: IMPRESSÕES E PERCEPÇÕES QUE HABITAM 
TERCEIRAS MARGENS ................................................................................................................. 2081 

Luciana Bandeira Barcelos 

EXPERIÊNCIA DE LEITURA E MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA NA ERA DIGITAL ................ 2085 

Luciana Dadico 

O ABRAÇO (1995) DE LYGIA BOJUNGA: SIMBOLOGIA, DESMEDIDA E PATÉTICO ........ 2089 

Luciana Ferreira Leal 

Thiago Alves Valente 

A LITERATURA DE MARCELINO FREIRE NAS MÃOS DOS JOVENS LEITORES .............. 2093 

Luciana Sacramento Moreno Gonçalves 

LIÇÕES PARA TODA A FAMÍLIA NO WEBSITE DO DISCOVERY KIDS: SUGESTÕES PARA 
IMPOSIÇÃO DE LIMITES, CUIDADOS COM O BEBÊ E HIPERATIVIDADE ........................ 2097 

Luciana Sauer Fontana 

QUESTIONANDO AS RELAÇÕES ENTRE INCLUSÃO/EXCLUSÃO DIGITAL, SOCIAL E 
CIDADANIA .................................................................................................................................... 2101 

Luciana Velloso 

LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA INGLESA E SUAS TAREFAS DE LEITURA ........................ 2105 

Luciane Monteiro Azevedo 

EM BUSCA DA CULTURA ALFABETIZADORA: A NARRATIVA DOS PESQUISADORES 
SOBRE O QUE SABEM E FAZEM OS DOCENTES NA ALFABETIZAÇÃO ............................ 2109 

Luciene Cerdas 

FORMAÇÃO DE CONTADORES DE HISTÓRIAS DENTRO DO ESPAÇO ACADÊMICO ..... 2113 

Luciene Freitas Mota 

Luciene Souza Santos 

AS HISTóRIAS E SEUS LEGADOS ............................................................................................... 2117 

Luciene Souza Santos 

Mary de Andrade Arapiraca 

O COMPONENTE CURRICULAR METODOLOGIA DO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: 
CONTRIBUIÇÕES PARA A ORGANIZAÇÃO DO ENSINO DA LEITURA NOS ANOS INICIAIS 
DO ENSINO FUNDAMENTAL ...................................................................................................... 2122 

Lucinalva Andrade Ataíde de Almeida 

Maria Geiziane Bezerra Souza 

Monique Maria Batista de Oliveira 

RETRATOS DE UMA IMANÊNCIA: A VITALIDADE QUE RODEIA OS CORPOS MORTOS
 ........................................................................................................................................................... 2126 



SUMÁRIO 

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

Lucineide Nascimento 

A MEDIAÇÃO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA JOVENS E ADULTOS: JOGOS E 
BRINCADEIRAS ............................................................................................................................. 2133 

Lucyanne Cecília Dias Goffi 

Edilene Cunha Martinez 

PRÁTICAS INDISCIPLINARES DE USO DA LINGUAGEM EM DIFERENTES CONTEXTOS DE 
ATIVIDADE HUMANA NA PROVA CAMPINAS ....................................................................... 2137 

Ludmila Giardini Noronha 

APRESENTAÇÃO DE PRÁTICAS: (IM)POSSIBILIDADE DE FORMAR PROFESSORES 
AUTORES? ....................................................................................................................................... 2141 

Ludmila Thomé de Andrade 

Aline Lanzillotta 

Beatriz Donda 

ESCRITA ACADÊMICA, USO DE SUPORTES DIGITAIS E CARTOGRAFIA DE BRECHAS: 
POR UMA AUTORIA DISRUPTIVA EM CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO ............................ 2145 

Luiz Alexandre da Silva Rosado 

O ENUNCIADO VERBO-VISUAL COMO ARENA DE LUTAS: IMAGEM E IDENTIDADE DA 
LITERATURA MARGINAL/PERIFÉRICA ................................................................................... 2149 

Luiza Bedê 

ANÁLISE DAS ATIVIDADES DE LEITURA DO PROJETO TRILHAS NO CONTEXTO DOS 
DIREITOS GERAIS DE APRENDIZAGEM DO PNAIC ............................................................... 2154 

Luiza Kerstner Souto 

Camila Osório Dutra 

Gilceane Caetano Porto 

A ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA NO INÍCIO DA ESCOLARIZAÇÃO: DA LEITURA À 
REPRESENTAÇÃO ......................................................................................................................... 2158 

Luiza Pereira da Silva 

Vania Maria Batista Ferreira 

O TRABALHO DO PROFESSOR DE PORTUGUÊS COM O ENSINO DE LEITURA E 
COMPREENSÃO DE TEXTOS, SOB A PERSPECTIVA INTERACIONISTA DA LINGUAGEM
 ........................................................................................................................................................... 2163 

Luzia Francisca dos Reis Rodrigues 

Juscelino Pernambuco 

REPRESENTAÇÕES DA LEITURA E SEU USO NA CONSTRUÇÃO DE ETHOS NA POLÍTICA 
BRASILEIRA ................................................................................................................................... 2167 

Luzmara Curcino 

UM OLHAR SENSÍVEL SOBRE AS VIVÊNCIAS DOS TEMPOS E DOS ESPAÇOS DA ROTINA 
ESCOLAR ......................................................................................................................................... 2171 



SUMÁRIO 

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

Maiara Ferreira de Souza 

Ariane Rodrigues Gomes Leite 

POR UMA POLÍTICA DE DESIGN NA LEITURA – APROXIMANDO JOVENS E LITERATURA
 ........................................................................................................................................................... 2175 

Maíra Gonçalves Lacerda 

Jackeline Lima Farbiarz 

LEITURA DE GIBIS EM ESPANHOL NA BIBLIOTECA: CONSTRUINDO CONHECIMENTO E 
VALORES ........................................................................................................................................ 2179 

Maíra Pereira Barbosa 

Ronaldo Santos Torres Silva 

TRABALHO DO PROFESSOR E MATERIAL DIDÁTICO: LEITURA SEM MARGENS? ....... 2183 

Maísa Alves Silva 

Ana Lúcia Horta Nogueira 

AMPLIANDO HORIZONTES DA LEITURA PELA ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS ............ 2187 

Marcela Afonso Fernandez 

CÍRCULOS DE LEITURA SOLIDÁRIA ........................................................................................ 2191 

Marcela Afonso Fernandez 

EL PAPEL DE LAS UNIVERSIDADES DE BRASIL EN LA FORMACIÓN DE PROFESORES DE 
ELE.................................................................................................................................................... 2195 

Marcelo de Barros Ramalho 

O SILÊNCIO DE INOCENTES: AS RELAÇÕES DE PODER NOS DISCURSOS DE UM 
CONSELHO DE CLASSES ............................................................................................................. 2199 

Marcelo Leite  

Márcio Moterani Swerts 

ROMPENDO AS MARGENS DO PRECONCEITO: O MATERIALISMO HISTÓRICO E 
DIALÉTICO COMO POSSIBILIDADE DE LEITURA DA REALIDADE ................................... 2203 

Marcelo Martins Rezende 

Anna Maria Lunardi Padilha 

OUTROS OLHARES, OUTROS SIGNIFICADOS: UM FILME NO ESPAÇO ESCOLAR ......... 2207 

Marcelo Vicentin 

Marcio Moterani Swerts 

Marcelo Leite 

LIXO, POBREZA E UMA VIDA (IN)FAME: ROSTOS (IN)VISÍVEIS, SILÊNCIOS 
(IN)TANGÍVEIS NA INVENÇÃO DE SI POR ESTAMIRA ......................................................... 2211 

Márcia Aparecida Amador Mascia 

QUESTÕES EMERGENTES DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA 
INFÂNCIA: OS DESAFIOS DE UM PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM REDE ....................... 2215 



SUMÁRIO 

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

Márcia Aparecida Colber de Lima 

Claudia Panizzolo 

RELAÇÕES ENTRE LEITURA E O ATO DE ESCREVER EM UM PROJETO DE LETRAMENTO
 ........................................................................................................................................................... 2219 

Márcia de Souza 

Otilia Lizete de Oliveira Martins Heinig 

LETRAMENTOS DE ALUNOS DO 8º ANO DE UMA ESCOLA PARTICULAR DE FORTALEZA: 
MODELO AUTÔNOMO OU IDEOLÓGICO? ............................................................................... 2223 

Marcia Linhares Rodrigues 

Regina Cláudia Pinheiro 

LETRAMENTO E COMPETÊNCIA LEITORA NOS ANOS FINAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL: DIAGNÓSTICO E CONTRIBUIÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS PARA 
O TRABALHO COM ALUNOS EM DEFASAGEM DE APRENDIZAGEM ............................... 2227 

Marcia Lisbôa Costa de Oliveira 

CRIAÇÃO E RE-CRIAÇÃO EM LYGIA BOJUNGA NUNES: A EDUCAÇÃO LITERÁRIA EM 
QUESTÃO ........................................................................................................................................ 2231 

Márcia Maria e Silva 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA NA INFÂNCIA : POLÍTICAS E PRÁTICAS DE FORMAÇÃO NA 
REDE PÚBLICA DE NITERÓI ....................................................................................................... 2235 

Márcia Maria e Silva 

RELAÇÕES DE ALTERIDADE ENTRE CRIANÇAS E ADULTOS NA TRANSIÇÃO DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL AO ENSINO FUNDAMENTAL ............................................................ 2239 

Márcia Mariana Santos de Oliveira 

DOCÊNCIA PARTILHADA: A EXPERIÊNCIA DO PIBID NO MUNICÍPIO DE IRECÊ .......... 2243 

Márcia Regina Mendes Santos 

A LEITURA E A PRODUÇÃO DE INFERÊNCIAS NA COMPREENSÃO DO TEXTO ESCRITO
 ........................................................................................................................................................... 2247 

Márcia Regina Mendes Santos 

 
 



 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 1992 

 INTERAÇÃO PESQUISADORA-DISCENTE A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE 
UM ANÚNCIO PUBLICITÁRIO: UMA LEITURA DOS EFEITOS COGNITIVOS 

Ligiane Pessoa dos Santos Bonifácio1 
 

Introdução  
 
Este trabalho apresenta reflexões acerca dos efeitos cognitivos percebidos nas falas dos 

alunos de uma turma de nono ano do Ensino Fundamental, a partir da interação 
professora/alunos sobre os estímulos ostensivos do anúncio publicitário televisivo Bar da Boa 
1 - Introdução. 

A propaganda televisiva de cerveja Bar da Boa 1 – “Introdução” - assim como outros 
anúncios publicitários - oferece modelos coletivos de comportamento, que podem cristalizar 
estereótipos. Essa cristalização evidencia que os recursos midiáticos exercem uma poderosa 
influência cultural sobre os indivíduos. O educador tem o papel primordial de propiciar aos 
alunos atividades que possibilitem a reflexão acerca das mensagens expostas nas mais 
diversas situações e por meio de diferentes canais, como o da mídia televisiva, por exemplo. 

A mediação didática que realizamos via interação professora/alunos, na forma de 
perguntas e respostas, visou a cumprir o papel fundamental de organizar uma ação que 
possibilitasse aos alunos o contato crítico e reflexivo com o meio de comunicação de massa e, 
em especial, com a mensagem publicitária, possibilitando o desvelamento dos implícitos da 
prática de linguagem publicitária, inclusive sobre aspectos que não foram percebidos 
inicialmente pelo grupo, como intenções, valores e preconceitos que a propaganda veicula. O 
trabalho fundamenta-se nos postulados da Teoria da Relevância, de Sperber e Wilson (2001). 
Cabe ressaltar que a relevância, nos dizeres de Sperber e Wilson (2001, p. 190), é “um 
conceito teórico útil”, que leva em consideração a maneira como o enunciado é representado 
na mente e como é processado por meio de inferências para descrever o processo da 
compreensão verbal. Para que se consiga fazer uma descrição do processo de compreensão, a 
noção de efeito contextual é fundamental, pois o ouvinte/leitor recupera ou constrói e, em 
seguida, processa uma determinada quantia de suposições levando em consideração os efeitos 
contextuais relativos às suposições novas e antigas à medida que um discurso avança. A 
professora, enquanto comunicadora, buscou se valer das questões como um estímulo 
ostensivo, que lhe possibilitasse estabelecer comunicação, informar, convidar à reflexão e à 
compreensão. Ao ouvinte/aluno, a quem o estímulo ostensivo das perguntas foi dirigido, 
coube reconhecer a ostensão apresentada, buscando a sua relevância. Adotando o que 
preconizam Sperber e Wilson (2001, p. 236) acerca dos estímulos ostensivos, planejamos 
nossa intervenção na tentativa de que as questões dirigidas aos alunos se configurassem como 
um estímulo/um fenômeno ostensivo cuja finalidade seria a de produzir o máximo de efeitos 

                                                           
1 Mestre em Ciências da Linguagem; Universidade Federal do Amazonas; Benjamin Constant, Amazonas. E-
mail: professoraligiane@hotmail.com 
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cognitivos. O processamento desses fenômenos deveria ser dirigido para a maximização da 
relevância, por isso, tentamos produzir estímulos que, quando processados otimamente, 
pudessem atingir precisamente o efeito pretendido: ampliar a leitura acerca dos elementos 
constitutivos da propaganda de cerveja Bar da Boa 1 – “Introdução”. As respostas dos alunos 
nos dão uma garantia de que a informação comunicada por meio dos nossos enunciados 
interrogativos foi suficientemente relevante para valer a pena a atenção deles e o 
processamento de informação, de modo que esse processamento propiciou a ampliação da 
leitura por nós pretendida e, esse fator equivale à presunção da relevância ótima. 

Por meio do discurso publicitário veiculado na mídia, os indivíduos recebem constantes 
estímulos em relação àquilo que devem consumir, quais alimentos podem comer, como 
devem se vestir, que corpos devem ter, quais comportamentos devem adotar, entre tantos 
outros exemplos. Diante desse cenário, o educador tem, diante de si, uma tarefa primordial a 
desempenhar: realizar atividades que possibilitem aos alunos pensarem sobre o discurso que 
está implicado naquilo que está sendo mostrado e/ou dito por meio da mídia publicitária. Isso 
pode contribuir para que os alunos realizem uma leitura crítica dos conteúdos das mensagens 
e a identificação dos valores e conotações que a mídia publicitária veicula.  

Acreditamos que cabe ao professor intervir socialmente no intuito de contribuir com 
mudanças efetivas no entorno de seus alunos, criando atividades que lhes possibilitem pensar 
sobre as mensagens que recebem por diferentes meios e nas mais diversas situações. Foi 
pensando nesse trabalho político, contextualizado e reflexivo, que surgiu a intenção de 
utilizarmos um estudo de caso com alunos do nono ano de uma escola localizada no bairro 
Nova Floresta, na zona leste de Manaus. O desenho metodológico consiste na análise da 
interação, na forma de perguntas QU, a partir do anúncio publicitário Bar da Boa 1 – 
“Introdução”, produzido pela agência de publicidade AlmapBBDO e veiculado na mídia 
televisiva brasileira no ano de 2006. 

De acordo com o que preconizam os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), a mídia 
pode ser uma grande aliada no processo educacional, uma vez que, planejando ações que a 
utilizem, o professor pode propor trabalhos de reflexão sobre os programas que ela veicula, 
incentivando um olhar crítico sobre o que é transmitido. Tal fato coaduna com o objetivo 
primeiro de nosso estudo de caso. 

Na intervenção didática, enfatizamos os estímulos ostensivos, por hipótese, pretendidos 
pela agência publicitária e veiculados nesse filme, bem como suposições que se associam a 
ele.  

Para analisarmos os efeitos cognitivos gerados a partir interação professora-alunos 
sobre os estímulos ostensivos do anúncio publicitário Bar da Boa 1- Introdução, utilizamos o 
aparato descritivo e explanatório da Teoria da Relevância. Essa teoria, de cunho pragmático-
cognitivo, visa a descrever e a explicar a comunicação ostensivo-inferencial humana.  

Este artigo está estruturado do seguinte modo. Na segunda seção, apresentam-se os 
fundamentos da Teoria da Relevância. Na terceira seção, apresenta-se a análise das interações. 
Por fim, na quarta, apresentam-se as considerações finais. 
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Breves considerações sobre a Teoria da Relevância 
 
De acordo com Sperber e Wilson (2001), a Teoria da Relevância está fundamentada em 

dois princípios gerais: o princípio cognitivo, segundo o qual a mente humana é dirigida para a 
maximização da relevância e o princípio comunicativo, segundo o qual os enunciados geram 
expectativas precisas de relevância. 

Relevância é definida como uma função entre efeitos cognitivos, a serem maximizados, 
e esforços de processamento, a serem minimizados. Sperber e Wilson (2001) conceituam 
relevância como uma propriedade dos inputs que são direcionados aos processos cognitivos 
(tais como enunciados, pensamentos, memórias, percepções sensoriais, entre outros). Na 
medida em que um indivíduo processa um input num contexto de suposições cognitivas que 
se encontram a ele disponíveis, esse input pode gerar algum efeito cognitivo, modificando ou 
reorganizando essas suposições. 

Por ostensão, define-se um estímulo deliberado que é utilizado pelo comunicador para 
atrair a atenção do ouvinte/leitor. De acordo com o princípio comunicativo de relevância, um 
falante/escritor, ao se dirigir a um ouvinte/leitor, gera uma expectativa de relevância ótima. A 
relevância ótima de um estímulo ostensivo ocorre quando ele é suficientemente relevante para 
merecer ser processado e quando ele é o estímulo mais relevante que o falante/escritor 
pretendeu e/ou foi capaz de produzir. 

Se, da parte do comunicador, o comportamento adequado é a proposição de estímulos 
ostensivos, cabe à audiência um comportamento ativamente inferencial. No caso, o 
ouvinte/leitor visa a obter uma interpretação que satisfaça sua expectativa de relevância ótima. 
Para tanto, ele precisa enriquecer esses estímulos ostensivos linguisticamente codificados, 
através de processos inferenciais pragmáticos, de modo a obter um significado explícito e, em 
boa parte das vezes, a obter um significado implícito com base nesse significado explícito. 
Segundo o que prevê o processo teórico da compreensão com base na relevância, o 
ouvinte/leitor sempre seguirá uma rota de esforço mínimo e terminará o processo quando a 
interpretação obtida se conforma com sua expectativa de relevância. 

Conhecidos os fundamentos básicos da Teoria que dá suporte à análise dos nossos 
dados, seguimos com apresentação dessa análise. 

 
Análise dos dados 

 
A intervenção didática da pesquisadora foi realizada por meio de interações, na forma 

de perguntas e respostas, entre ela e os alunos do nono ano, turma A, da Escola Municipal 
Arthur Engrácio da Silva. A intervenção resultou em 68 minutos de gravação, em áudio e 
vídeo e em 631 turnos de fala. Devido à extensão das interações e à repetição de alguns turnos 
de fala, selecionamos algumas regularidades e apresentamos a análise das mesmas. Ei-las a 
seguir. 

Após realizar o contato inicial com o alunos, a pesquisadora evidencia a atividade a ser 
feita logo em seguida à exibição do anúncio publicitário Bar da Boa 1 – “Introdução”. 
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(007.03a) E aí, em seguida, eu vou fazer algumas perguntas relacionadas às 
questões que podemos pensar a partir desse anúncio, tá certo?  
 
(007.03b) (ir fazer x, y, z, αtempo (poder pensar x, y, α instrumento); 
 
(007.03c) Em seguida [À EXIBIÇÃO DO VÍDEO], eu [PESQUISADORA] 
vou fazer algumas perguntas relacionadas às questões que [QUESTÕES] ∅ 
[NÓS PESQUISADORA E ALUNOS] podemos pensar a partir desse 
anúncio [PUBLICITÁRIO BAR DA BOA 1 – “INTRODUÇÃO”]; 
 
(007.03d) A PESQUISADORA TEM A INTENÇÃO DE DEIXAR CLARO 
AOS ALUNOS O QUE SEGUE: EM SEGUIDA À EXIBIÇÃO DO VÍDEO, 
EU, PESQUISADORA, VOU FAZER ALGUMAS PERGUNTAS 
RELACIONADAS ÀS QUESTÕES QUE QUESTÕES NÓS, 
PESQUISADORA E ALUNOS, PODEMOS PENSAR A PARTIR DESSE 
ANÚNCIO PUBLICITÁRIO BAR DA BOA 1 – “INTRODUÇÃO”. 

 
Tendo como base o enunciado 007.03, os alunos podem ter feito a seguinte cadeia de 

inferências: 
 

S1 – A pesquisadora vai exibir um vídeo; 
S2 – O vídeo que a pesquisadora vai exibir é o anúncio publicitário Bar da 
Boa 1 – “Introdução”; 
S3 – Após exibir o vídeo do anúncio publicitário Bar da Boa 1 – 
“Introdução”, a pesquisadora vai fazer perguntas sobre esse anúncio; 
S4 – Se S1˄ S2˄ S3→S5 (por modus ponens conjuntivo) 
S5 - A pesquisadora quer que nós, alunos, respondamos as perguntas feitas 
por ela sobre o vídeo, que é publicitário Bar da Boa 1 – “Introdução”. 

 
A partir desse momento, vamos tratar das questões propostas a partir das mensagens 

presentes no anúncio publicitário. Em nossa intervenção, direcionamos aos alunos enunciados 
interrogativos, na forma de perguntas do tipo-QU. De acordo com Sperber e Wilson (2001, 
p. 342), em perguntas, “a forma proposicional de uma elocução é uma interpretação de um 
pensamento desejável de um falante/escritor, isto é, em cada enunciado interrogativo existe 
uma relação interpretativa entre o pensamento do falante/escritor e os pensamentos 
desejáveis por ele. 

Na intervenção, não quisemos impor uma determinada compreensão ou, ainda, controlar 
a compreensão dos alunos, fazendo comentários depreciativos ou valorativos sobre o 
conteúdo do anúncio publicitário. Daí termos utilizado questões do tipo QU no momento da 
intervenção, com o objetivo de propiciar a esses alunos uma reflexão sobre aquilo que 
abordamos em nossos enunciados interrogativos.  

Num momento anterior à intervenção, a pesquisadora pôs algumas cenas do anúncio 
publicitário Bar da Boa 1 – “Introdução” em slides. No momento da atividade de intervenção, 
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ao exibir cada slide, a pesquisadora fazia indagações aos alunos. A primeira indagação 
quando da exibição de cada slide, geralmente, era relacionada à descrição da imagem exibida 
e tinha a intenção de que os alunos indicassem o que estavam visualizando, de modo que a 
descrição da imagem fosse explorada pelos alunos. A pergunta seguinte tinha a intenção de 
estimular os alunos a emitirem suas opiniões acerca daquilo que estavam visualizando no 
slide exibido, ou seja, eles poderiam manifestar as inferências que fizeram quanto aos 
significados e implicações das imagens do slide. A pesquisadora também fazia perguntas 
relacionadas aos enunciados linguísticos que eram emitidos pelo narrador ou pelas 
personagens do vídeo e que estavam diretamente relacionados às imagens.  

Nos turnos de 014 a 020, a pesquisadora fez uma pergunta relacionada apenas ao input 
visual do primeiro slide. Veja a pergunta e respostas dos alunos. 

 
014 P: - Então, nesse primeiro slide, o que é que vocês estão vendo? 
015 Alguns alunos: O bar da boa. 
016 C: - O bar com várias pessoas. 
017 P: - O quê? 
018 B: - Que o bar tá lotado do lado de fora. 
019 P: - Que está lotado? Que tem muitas pessoas? 
020 Alunos:- É. 

 
Do turno 21 ao 24, a pesquisadora, tentando ampliar o ambiente cognitivo dos alunos, 

elaborou perguntas que poderiam estar diretamente relacionadas à memória enciclopédica 
deles.  

 
021 P: - Muito bem, vocês conhecem algum barzinho parecido com esse? 
Como é que é o barzinho que vocês conhecem, assim?  
(Silêncio) (alunos demonstram constrangimento diante da câmera) 
022 P: - Vocês conhecem algum barzinho parecido com esse? 
023 Alunos: - Não. 
024 P: - Como são os barzinhos aqui por perto? 
025 A: - Pobre. 
(Risos dos alunos diante da resposta de A) 

 
As respostas dadas pelos alunos nos turnos 023 e 025 permitem-nos realizar a seguinte 

cadeia de inferências: 
  

S1 – Os alunos não conhecem bares parecidos com o bar exibido no vídeo 
(do enunciado 023); 
S2 - Os bares daqui de perto (de onde os alunos estudam/moram) são pobres 
(do enunciado 025); 
S3 - Se S1˄ S2 →S4 (por modus ponens conjuntivo); 
S4 - O bar da propaganda bar da boa 1 – “Introdução” não é pobre 
(conclusão implicada); 
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S5 – Se S2 ˄ S4 →S6 (por modus ponens conjuntivo)  
S6 – Os bares daqui (de onde os alunos estudam/moram) são pobres e o bar 
da propaganda não é pobre, então os alunos não conhecem nenhum bar 
parecido com o bar da boa. 

 
No turno 034, a pesquisadora tenta investigar a frequência ou não dos alunos em bares 

como o que foi exibido no vídeo: 
 

034 P: - Vocês já frequentaram algum bar? 
035 Alunos: - Não. 
036 B: - Eu já. 
037 P: - Já? 
038 B: Mas não pra...Só de vez em quando, né. 
 
(Risos dos alunos diante da resposta de B) 

 
Os turnos 36 e 38, emitidos pelo aluno B, podem dar margem à seguinte explicatura: 
 

Eu [ALUNO B] já ∅ [FREQUENTEI ALGUM BAR], mas não pra [PARA] 
∅[ BEBER] ∅ [MUITO] ∅ [SEMPRE], só ∅ [PARA BEBER] ∅[POUCO] 
∅ [DE VEZ EM QUANDO] 

 
Ao exibir o segundo slide, a pesquisadora questiona os alunos quanto à maneira como a 

câmera está focalizada.  
 

048 P: - Em seguida como é que a câmera está focalizada? 
049 F: - A câmera caiu.  
050 P: Hã? 
051 F: - A câmera caiu. 
(Risos dos alunos diante das palavras de F) 
052 B:- Bem lá... (Fazendo gestos com as mãos)...na mulher brasileira. 

 
O enunciado 052, pronunciado pelo aluno B, pode ser descrito da seguinte forma: 
 

∅ [A CÂMERA ESTÁ FOCALIZADA] bem lá [NA PERNA E NA 
BUNDA DA DONA DO BAR DA BOA]. ∅ [A CÂMERA ESTÁ 
FOCALIZADA] na mulher brasileira [QUE TEM AS PERNAS BEM 
TORNEADAS E A BUNDA GRANDE COMO A DA DONA DO BAR DA 
BOA]. 

A pesquisadora indaga os alunos a respeito de como eles pensam que a mulher é 
retratada no anúncio publicitário exibido. 
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053 P:- Então, como é que a mulher é retratada? Como é que a mulher é 
mostrada? 
054 G: - Como a boa. 
055 D: - Que ela é... assim...o narrador quer falar que assim não só a cerveja 
que é boa, mas sim a apresentadora... 
056 E - É que é a dona do bar. 
057 D: - Que é a dona do bar. Isso demonstra assim que ela é a dona do bar. 
058 P: - O que mais? Não só a cerveja é boa... 
059 C:- Eles usam as mulheres bonitas e boas pra mostrar que a cerveja 
também é boa. 
060 P: - Então, o foco da câmera dá essa ideia para vocês? 
061 Alunos:- Dá. 
062 P: - Que não só a cerveja é boa, mas que a... 
063 E: - Mas a dona também. 
064 C: - Que as mulheres são bonitas e boas e a cerveja vem junto com elas. 
065 E: - Mulher brasileira. 
066 C: - A cerveja é boa também...a bebida. 

 
Nos enunciados 054 a 066 os alunos deixam indícios de que fizeram a seguinte 

inferência: 
 

S1 – A mulher é mostrada como a boa (do enunciado 054); 
S2 – A apresentadora (dona do bar) e a cerveja são boas (do enunciado 055); 
S3 – Os produtores do vídeo usam as mulheres bonitas e boas para fazer o 
telespectador acreditar que a cerveja também é boa (do enunciado 059); 
S4 –Na propaganda, a mulher é retratada como a mulher brasileira (do 
enunciado 065); 
S5 – Se S1˄S2˄S3˄S4→S6 (por modus ponens conjuntivo); 
S6 – Na propaganda, a mulher é retratada como a mulher brasileira, que é 
boa, assim como a cerveja, que também é boa. (Conclusão implicada).  

 
Note-se que a palavra boa entendida pelos alunos é boa = gostosa (mulher e cerveja). 

Ainda em relação ao slide segundo 2, a pesquisadora questiona os alunos quanto à parte do 
corpo feminino que é evidenciada no vídeo: 

 
067 P: -Que parte do corpo da mulher está sendo mostrada? 
068 E: - É proibido falar. 
069 C: - O quadril. E assim, a maioria das cenas tem sempre esse símbolo da 
Antarctica. Sempre elas aparecem em uma garrafa...em vários lugares. 
070 D: - E também professora... E também, assim, é, na minha opinião, 
assim, muitas pessoas assim colocam mulheres bonitas assim só para chamar 
mais atenção dos homens porque assim os homens bebem mais do que as 
mulheres. Aí, assim, eles colocam mais as mulheres assim bonitas, colocam 
as mulheres assim bem dizer seminuas assim para chamar mais a atenção 
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deles para ficarem ali no bar, para ficarem apreciando a bebida, as fotos das 
mulheres. 
 
(Aplausos dos alunos diante da resposta de D.) 

 
Por ser rico em inferências, selecionamos excertos do enunciado 070 para descrevermos 

a sua explicatura. 
 

...muitas pessoas [PROPRIETÁRIAS DE BARES/PRODUTORAS DE 
ANÚNCIOS?] colocam ∅ [NOS BARES/NOS ANÚNCIOS?] mulheres 
bonitas só para [AS MULHERES BONITAS] chamar [CHAMAREM] mais 
atenção dos homens porque os homens bebem mais do que as mulheres. Aí, 
eles [OS DONOS DE BARES/OS PRODUTORES DE ANÚNCIOS?] 
colocam ∅ [NOS BARES/NOS ANÚNCIOS?] mais as mulheres bonitas, 
colocam ∅ [NOS BARES/NOS ANÚNCIOS?] as mulheres assim bem dizer 
seminuas para chamar mais a atenção deles [DOS HOMENS] para ficarem 
ali no bar, para ficarem apreciando a bebida [VENDIDA NO BAR] ∅ [E] as 
fotos das mulheres. 

 
Ao processar o enunciado 070, o aluno D pode ter feito o conjunto de inferências 

abaixo: 
 

S1 – Mulheres bebem cerveja (da memória enciclopédica); 
S2 – Homens bebem mais cervejas do que as mulheres (suposição factual); 
S3 – Mulheres chamam a atenção dos homens (suposição factual); 
S4 - A mulher que está sendo exibida no vídeo é bonita e está vestindo roupas 
que deixam o corpo dela bastante à mostra; 
S5 – Mulheres que vestem roupas que deixam o corpo delas à mostra são 
mulheres seminuas; 
S6 – Mulheres bonitas e seminuas chamam mais a atenção dos homens; 
S7 – Se S1˄ S2˄ S3˄S4˄ S5˄ S6→S8 (por modus ponens conjuntivo) 
S8 – Muitos proprietários de bares usam a imagem de mulheres bonitas e 
seminuas no bar para que os homens que frequentam o bar fiquem 
apreciando a bebida vendida no bar e as fotos das mulheres.  

 
Conforme Sperber e Wilson (2001, p. 236), um estímulo pode ser visto como um 

fenômeno que tem como finalidade produzir efeitos cognitivos. O processamento dos 
fenômenos é dirigido para a maximização da relevância, por isso, quando alguém tem a 
intenção de conseguir algum efeito específico precisa tentar produzir um estímulo que, 
quando processado otimamente, possa atingir precisamente o efeito pretendido. As respostas 
dos alunos deixam indícios que os efeitos pretendidos pelas perguntas foram atingidos, quais 
sejam: propiciar a reflexão dos alunos acerca das mensagens do anúncio e ampliar a leitura 
anterior à interação. 
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Na tentativa de evidenciar a afirmação Pietroforte (2008), segundo a qual a maneira 
como a câmera é manipulada também manipula o ponto de vista, a pesquisadora faz perguntas 
em relação ao foco da câmera e ao seu possível significado, bem como o significado do 
enunciado linguístico emitido. Ao fazer isso, a pesquisadora está interessada na interpretação 
dos alunos em relação à imagem e aos inputs linguísticos da cena. 

 
110 P:- Muito bem. A câmera agora mudou de foco novamente? 
111 Alunos: - Mudou. 
112 P:- Vocês lembram o que é que o narrador fala? 
113 C: - Que ela é a dona do bar... 
114 E:- Boa 
115 P: -Boa...Toda... boa. 
116 E:- Toda boa. 
117 P:- E o que é que a câmera mostra nesse momento? 
118 F: - Mostra a parte boa da mulher, né? 
(Risos dos alunos diante da resposta de B) 

 
O turno 118, emitido pelo aluno F, pode gerar a seguinte descrição e explicatura: 
 

(118 a) Mostra a parte boa da mulher, né? 
(118 b) (mostrar x, y, αlugar, β tempo); 
(118 c) ∅ [A CÂMERA] mostra a parte boa [A PERNA E A BUNDA] da 
mulher ∅ [NO SLIDE EXIBIDO] ∅ [NESSE MOMENTO]; 
(118 d) AO SER INDAGADO SOBRE A IMAGEM QUE APARECIA NA 
TELA, O ALUNO F AFIRMA QUE A CÂMERA MOSTRA A PARTE 
BOA, A PERNA E A BUNDA, DA MULHER NO SLIDE EXIBIDO 
NESSE MOMENTO.  
 
119 D: - Ela pegando a cerveja. 
120 P: -Vocês acreditam que, com essas imagens, há um apelo erótico nesse 
anúncio? 
121 G:- Há. 
122 C:- Muito. 
123 P:- O que é que desperta nas pessoas ao ver estas imagens? 
124 E: - Tesão. 
(Risos dos alunos diante da resposta de E). 
125 P: - O que mais? 
126 C: - Sexualidade?  
127 E: - Sensualidade da mulher. 

 
Os turnos 118 e 124 foram emitidos por alunos do sexo masculino, já os turnos 126 e 

127 foram emitidos por alunas. Pelas respostas, constatamos diferentes percepções entre 
homens e mulheres. Os alunos explicitam em suas respostas, admiração e desejo sexual pela 
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imagem da mulher ilustrada no vídeo, já as alunas respondem à questão evidenciando que a 
mulher mostra a sua sensualidade, apenas, sem causar, aparentemente, nenhum efeito nelas.  

Por haver uma exploração deliberada da ambiguidade da palavra boa ao longo do 
anúncio publicitário, a pesquisadora, no turno 128, questiona os alunos sobre o possível 
significado dessa palavra quando da aparição da personagem dona do bar da boa. 

 
128 P:- Quando ele diz: Boa...Toa boa. Qual é o significado da palavra boa? 
129 C: - Que ela é bonita. 
130 H: - Gostosa. 
 
(Risos diante da resposta de H). 
 
131 H: - Eu falei. (risos) 
132 P:- Gostosa. O que mais? 
133 I:- Sexy. 
134 C: - Atraente. 
135 C: - Toda boa. 

 
Pelas respostas dos alunos, percebe-se que eles fizeram a associação da palavra boa ao 

corpo da mulher, fato possivelmente pretendido pelos anunciantes. No turno 136, a 
pesquisadora tem a intenção de ouvir a opinião dos alunos a respeito do uso da imagem da 
mulher como apelo erótico em anúncios publicitários.  

 
136 P: - Tá, e o que vocês pensam sobre os anúncios publicitários utilizarem 
a imagem da mulher com esse apelo erótico? 
137 G: - Horrível. 
138 D: - Assim, pra eles é bom né, porque chama mais a atenção, eles sabem 
assim que vai haver clientes lá, mas assim, ó, é...na minha opinião tinha que 
mostrar a realidade né, porque ao beber a cerveja, a mulher não vai ficar 
assim...com o corpo malhado, com corpo bonito. É ao contrário, a pessoa 
assim que...aquela pessoa que já é bonita, magra, forte, se ficar bebendo 
muito, não vai ficar com aquele corpo que era antes. E, assim, na minha 
opinião tinha que mostrar a realidade. E quando eles... é... fazem um 
comercial, eles pegam a mulher só pra chamar a atenção, pra chamar mais 
cliente, pra ter aquele desejo pra tomar aquela cerveja ali... só porque a 
propaganda tá mostrando lá. 

 
No turno 138, a resposta de D teve duas implicações.  
 

1) O USO DA MULHER COM CORPOS EXPOSTOS EM ANÚNCIOS 
PUBLICITÁRIOS É BOM PARA QUEM FAZ OS ANÚNCIOS 
PORQUE CHAMA A ATENÇÃO DOS HOMENS 
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Assim, pra eles é bom né, porque chama mais a atenção, eles sabem assim 
que vai haver clientes lá, mas assim... E quando eles... é... fazem um 
comercial, eles pegam a mulher só pra chamar a atenção, pra chamar mais 
cliente, pra ter aquele desejo pra tomar aquela cerveja ali... só porque a 
propaganda tá mostrando lá.  
 
2) A PROPAGANDA NÃO MOSTRA A REALIDADE PORQUE QUEM 

BEBE CERVEJA NÃO FICA COM O CORPO DAS MULHERES 
QUE APARECEM NO VÍDEO. 

 
na minha opinião tinha que mostrar a realidade né, porque ao beber a 
cerveja, a mulher não vai ficar assim...com o corpo malhado, com corpo 
bonito. É ao contrário, a pessoa assim que...aquela pessoa que já é bonita, 
magra, forte, se ficar bebendo muito, não vai ficar com aquele corpo que era 
antes. E, assim, na minha opinião tinha que mostrar a realidade 

 
Ao formar uma série de inferências a partir do que foram questionados, mais uma vez 

os alunos evidenciam o que preconiza a Teoria da Relevância: os alunos processaram a 
informação das perguntas e formularam respostas porque o estímulos ostensivo das perguntas 
foi relevante e gerou um efeito, o da resposta, fruto de um processo inferencial realizado por 
eles. 

Ao exibir o slide que consta a imagem do segundo 00:00:11, a pesquisadora chama a 
atenção dos alunos quanto àquilo que a câmera focaliza nesse segundo.  

 
220 P:- O que é que vocês estão vendo, assim, em relação ao foco da 
câmera? Onde é que está...O que está sendo focalizado nesse momento? 
221 Alunos: - A garçonete. 
222 Alunos: - A cerveja. 
223 G: - A cerveja e o decote da garçonete. 
224 Alunos: - As pessoas que estão no bar também. 
225 P:- As pessoas que estão no bar... 
226 Alunos: - A garçonete. 
227 P:- A garçonete. 
228 C: - Sempre tem a cerveja. 

 
Tendo como referência a resposta da aluna G, no turno 223, a pesquisadora questiona os 

alunos quanto ao decote na roupa da garçonete. 
 

229 P:- O decote está provocativo? 
230 Alunos: - Está. 
231 P: - Está chamativo? 
232 Alunos: - Está. 
233 P: - Que parte do corpo dela, assim, vocês acham que está mais 
destacado? 
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234 Alunos: - Os seios. 
235 Alunos: - Os seios. 

 
Na tentativa de trazer à tona o uso da mulher em outros anúncios de cerveja, a 

pesquisadora pergunta e obtém como resposta o que segue 
 

236 P: - Vocês se lembram de já terem assistido a alguma outra 
...é...propaganda de cerveja que também explore a imagem da mulher? 
Vocês lembram? 
237 E: - Já. 
 
Alunos acenam com a cabeça positivamente. 
 
238 E: - Da Kaiser. 
239 P: - Kaiser. 
240 E: - Da Bhrama 
241 D:- A maioria dos comerciais usam. 

 
Após ouvir a resposta afirmativa dos alunos quanto à exploração da imagem de 

mulheres em anúncios de cerveja, a pesquisadora os questiona sobre o que eles pensam que 
seja a causa da repetição dessa fórmula (uso contínuo da exploração da imagem da mulher em 
anúncios de cerveja). 

 
242 P: - Por que será que a maioria dos comerciais de cerveja exploram a 
imagem da mulher? 
243 D: - Pra chamar a atenção. 
244 C: - Pra chamar mais gente. 
245 F: - É como a Kamila disse, a maioria dos consumidores de cerveja são 
homens. Aí, eles não vão botar outros homens pros homens verem... 
246 Alunos: - É.  
247 F: -...Vão botar mulher pra homem ver. 
248 Alunos: - É.  

 
Ao proferir o enunciado 245, o aluno F faz referência ao turno 070, emitido pela aluna 

D (“...na minha opinião, assim, muitas pessoas assim colocam mulheres bonitas assim só para 
chamar mais atenção dos homens porque assim os homens bebem mais do que as mulheres”) 
para,em seguida, tentar justificar a exploração do uso da imagem da mulher em anúncios de 
cerveja. Quanto à afirmativa do aluno, relembremos Figueiredo (2009, p. 63), o qual 
preconiza que o erotismo é um fator bastante presente na sociedade brasileira. De acordo com 
esse autor, as pessoas dão muita importância à estética, à beleza e à sensualidade. E, valendo-
se desse conhecimento, as agências publicitárias têm utilizado incansavelmente a figura da 
mulher sensual em seus anúncios, principalmente os de cerveja, em que o foco maior é o 
consumidor do sexo masculino. 
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Nos turnos abaixo, os alunos são estimulados a perceberem a relação entre as cores na 
imagem exibida e o seu sentido. Vejamos.  

 
281 P:- Gente, qual é a cor do vestido da garçonete? 
282 Alunos: - Branco. 
283 Alunos: - Branco. 
284 P:- Qual a cor do vestido da garçonete? 
285 F: - Branco e amarelo. 
286 G: - Branco e amarelado. 
287 C: - Cinza? 
288 H: - Ei, menina. 
289 C:- Não, não, não. 
290 P: Qual é a cor do vestido? 
291 G: - Quase da cor da cerveja, branco e amarelado. 
292 P: - Branco e amarelo. 
293 Alunos: - É. 
294 P: - Aqui em cima...Lá em cima, no decote...é branco. 
295 Alunos: - É branco. 
296 Alunos: - E amarelo. 
297 P: - E amarelo. 
298 P: - Essa cor lembra o quê? 
299 Alunos: - A cerveja. 
300 G: - Embaixo, ele é amarelinho e lá em cima, como a espuma, branco. 
301 B: - Como a cerveja, a parte amarela tá embaixo, e aqui em cima, 
branco, no decote. 
302 P:- Será que aí ele está reforçando aquela ideia de que...Será que ele está 
comparando a cerveja à mulher? 
303 Alunos: - Tá. 
304 Alunos: - Sim. 
305 P: - Se ele está comparando a cerveja à mulher, a cerveja é o quê? 
306 Alunos: - Boa. 
307 P: - Mas ela é uma pessoa? 
308 Alunos: - Não. 
309 P: - A cerveja é o quê? 
310 C: - Uma bebida. 
311 P: - Uma bebida. Que pode ser... 
312 E: - Bebida. 
313 C:- Ele tá chamando mais atenção, assim, à mulher... comparando com a 
cerveja porque, assim, a cerveja, ela pode ser consumida. E aqui, ele tá 
falando que aquela mulher ali também pode ser consumida pelos homens. 
314 Alunos: Ohhhh. 

 
As respostas dos alunos acima denotam que eles inferiram que há uma relação entre as 

cores presentes na vestimenta das garçonetes e as cores da cerveja e que tal relação é 
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carregada de sentido. A fala da aluna C, no turno 313 confirma a afirmativa de Silva (2010, p. 
13) de que a sedução publicitária ocorre mediante o discurso que associa mulher à cerveja, 
explorando a ideia de que não só a cerveja é gostosa, mas que o consumo dela “cria condições 
para que o homem tenha acesso a mulheres igualmente ‘gostosas’”.  

 
323 C: - Ela está sendo desvalorizada. Essas mulheres. Porque através da 
imagem delas, eles querem transmitir que a cerveja é boa. 
324 D:- E assim chama mais a prostituição. 
325 C:- É. 
326 D:- Porque é assim...Só que a cerveja, ela é comprada e é consumida e 
também chama mais a prostituição também porque o homem paga para a 
mulher e ela vai ser consumida por ele. 
327 C:- Isso! Muito bem. 
328 P: - Muito bem, então como é que é construída essa imagem da mulher 
de acordo com o que a Kamila falou? É construída a imagem de uma mulher 
que, assim como a cerveja também pode ser... 
329 Alunos: -Consumida. 
330 C: - Comprada. 
331 P: - Consumida, comprada.Vocês acham que muitas pessoas compram 
essa ideia? Muitas pessoas acreditam que é realmente dessa forma? 
332 C: - É.  
333 C: - No cabaré. Muitas pessoas falam que no cabaré é assim: as 
mulheres que servem lá, elas também podem se servir, mas tem que ter 
dinheiro, assim como tem que pagar pra beber, pela bebida. 

 
Nos turnos acima, os alunos fizeram a inferência de que a maneira como a mulher está 

sendo exibida no anúncio sugere que ela esteja sendo comparada a uma prostituta. Essa 
inferência foi tão forte que, após a fala de um aluno, os outros alunos reiteraram essa 
afirmação. 

Os alunos, que estão sendo convidados à reflexão sobre os aspectos constitutivos da 
propaganda televisiva de cerveja Bar da Boa 1 – Introdução, são questionados sobre a 
reflexão ou não das pessoas sobre o que é exibido em propagandas, em especial. 

 
370 P: - A todo momento, não é verdade? E vocês acham que as pessoas que 
assistem às propagandas, elas percebem essas mensagens? 
371 Alunos: - Não, não. 
372 Alunos: - Algumas. 
373 C: - Fica difícil de raciocinar tudo isso. Tem que ter bastante tempo.Tem 
que ver várias vezes pra pensar. 
374 H: - A maioria nem lembra de pensar... 
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As respostas dos alunos sugerem que eles não acham que as pessoas comumente 
pensam no conteúdo das mensagens abordadas em anúncios publicitários. Veja a cadeia de 
inferências a partir do turno 373e 374. 

 
S1 – A propaganda trabalha com várias mensagens; 
S2 – Para perceberem as mensagens que são trabalhadas nas propagandas as 
pessoas precisam pensar; 
S3 – Para pensarem nas mensagens que são trabalhadas nas propagandas as 
pessoas precisam ter bastante tempo; 
S4 – As pessoas precisam ver várias vezes a propaganda para poderem 
pensar; 
S5 – A maioria das pessoas não costuma pensar sobre o que está vendo (do 
enunciado 374)  
S6 – Se S1˄ S2˄ S3˄ S4 ˄ S5→S6 (por modus ponens conjuntivo) 
S7 – É difícil as pessoas raciocinarem todas as mensagens trabalhas nas 
propagandas porque precisa de tempo e a maioria nem lembra de pensar. 

 
A seguir, evidenciamos as possíveis cadeias de inferências dos alunos nos turnos 423 a 430: 
 

S1 – A cerveja está associada à balada (do turno 423); 
S2 – A cerveja pode ocasionar vícios (do turno 425); 
S3 – No momento em que a pessoa está ingerindo a bebida alcoólica, a 
pessoa pensa que é bom beber (do turno 428); 
S4 – No momento posterior àquele em que a pessoa está bebendo, a pessoa 
vai sofrer as consequências (do turno 428); 
S5 – A pessoa que bebe muita bebida alcoólica pode ficar bêbada (do turno 
430); 
S6 – A pessoa que bebe muita bebida alcoólica pode se tornar uma viciada 
(do turno 430); 
S7 – Muitas pessoas que bebem bebida alcoólica dirigem bêbadas (do turno 
430); 
S8 – Pessoas que bebem bebida alcoólica e dirigem bêbadas podem bater o 
carro (do turno 430); 
S9 – Se S1˄ S2˄ S3˄ S4˄ S5˄ S6˄ S7→S9 (por modus ponens conjuntivo); 
S10 – Há consequências negativas no caso de uma pessoa beber bebida 
alcoólica em excesso.  

 
A seguir, a pesquisadora questiona os alunos sobre a possível lembrança que fica na 

mente das pessoas que assistem a essa propaganda. 
 

598 P: - Gente, do que... que vocês acham que quem assiste a essa 
propaganda... quem assistiu a essa propaganda...do que...que vocês acham 
que elas vão mais se lembrar? 
599 Alunos: - Das mulheres. 
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600 D: - Da mulher e da bebida. 
601 P: - O quê? 
602 K: - Das duas coisas. 
603 P: - Muito bem, esse anúncio aí, ele vende que produto? 
604 Alunos: - Cerveja Antarctica. 
605 P: - Mas ele só vende um produto ou ele também vende algumas ideias? 
606 D: - Vende algumas ideias também né? 
607 P:- É...vocês acreditam que nessa...nesse anúncio há ideia de que a 
cerveja está relacionada a quê? 
608 D: - Assim, muitas pessoas falam assim que a cerveja tá relacionada à 
alegria, à união, à felicidade, mas só naquele momento, mas depois vem as 
consequências dela. 

 
A partir do turno 609, a discussão gira em torno das crenças dos alunos quanto à relação 

entre o que é exibido na televisão e as atitudes das pessoas. A pergunta da pesquisadora leva 
em consideração os achados de Morgan (2009, p. 192), segundo os quais os jovens estão em 
estágios de desenvolvimento e formação, passando por transformações dramáticas na sua 
compreensão da sociedade e de si mesmos e, por isso, são altamente suscetíveis a influências 
externas, e têm probabilidade de ter menos experiências no mundo real para embasar as suas 
interpretações daquilo que assistem na televisão.  

 
609 P: -E vocês? Agora, eu quero ouvir a opinião de vocês em relação ao 
seguinte: Vocês acreditam em tudo que aparece na televisão? 
610 Alunos: - Não. 
611 P: - Vocês acreditam que as pessoas copiam o que elas veem na 
televisão? 
612 Alunos: - Copiam. 
613 C: - Pessoas que não têm personalidade própria. 
614 P: - A televisão, ela dita como é que as pessoas têm que se comportar?  
615 H: - Dita. 
616 P: - Vocês acham que o que aparece lá na televisão, a maneira das 
pessoas se vestirem, a maneira das pessoas falarem, de as pessoas se 
comportarem, vocês acham que essa maneira é copiada pelas outras pessoas? 
617 D:- Um pouco, né? Alguns...Algumas pessoas, sim, copia, não só da 
televisão, mas sim como da novela também. Se alguma pessoa, assim, lá da 
novela, alguma atriz usar uma roupa, algum objeto, aí muitas pessoas 
também vão querer usar porque vão tá querendo copiar aquele negócio que 
tão vendo lá na TV pra si. 
623 D: - Depende da intenção do que... também...depende do que que a 
pessoa vai pegar pra si, né? Porque tem muitas coisas boas, sim, não tem só 
coisas más na televisão, assim como na internet, no computador, assim, é... 
tem coisas boas, assim, pra pegar pra si, mas também tem que ver, como ele 
falou, tem que pensar antes de agir, antes de fazer alguma coisa tem que 
pensar, antes de pegar aquele coisa...aquela coisa pra si tem que pensar se é 
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bom. Será que vai ser bom pro meu futuro? Será que vai ser legal? Como a 
cerveja, a cerveja não é bom pro futuro porque vai vir doença, vai 
vir...é...é...consequencia mais tarde...é...é...como a maioria dos casais...a 
maioria dos casais, eles discutem, briguem, por causa de quê? Por causa da 
cerveja, porque ali tá tendo uma...uma discórdia, tá tendo uma história que já 
se tornou um vício, se não tiver, ele já fica alterado, já fica agoniado, bem 
dizer, ele fica, assim, sufocado, só respira se tiver aquilo. 

 
As respostas dos alunos, nos turnos acima evidenciam a ideia de que, para muitas 

pessoas, a televisão cria necessidades, cria uma ponte entre o que se tem e aquilo que se 
quer, que se deseja, segundo a qual a felicidade só é possível mediante a aquisição desse ou 
daquele produto anunciado. 

A intervenção ocorreu na forma de perguntas e respostas, com a tentativa de interferir 
o mínimo possível nas respostas, nas percepções dos alunos quanto ao anúncio publicitário 
de cerveja Bar da Boa 1 – “Introdução”. As questões que fizemos durante a intervenção 
foram pedidos regulares de informação, os quais são classificados por Sperber e Wilson 
(2001, p.371) como perguntas cujas respostas o falante considera relevantes para si e 
acredita que o ouvinte estaria em situação de fornecê-las. 

 
Considerações finais 

 
Nossas perguntas se configuraram como um ato de comunicação ostensiva, e que por 

isso, vieram acompanhadas de uma presunção de relevância, uma vez que a pesquisadora 
tentou escolher, entre uma série de estímulos possíveis, o estímulo mais relevante, ou seja, 
aquele que exigisse, da parte do ouvinte/leitor, um mínimo de esforço para o máximo de 
efeitos. 

Como afirmamos anteriormente no corpo desse trabalho, a presunção de relevância 
ótima está imbricada no princípio da relevância, o qual prevê que todo ato de comunicação 
ostensiva carrega consigo a presunção de sua própria relevância ótima. 

A pesquisadora, enquanto comunicadora buscou se valer das questões como um 
estímulo ostensivo, que lhe possibilitasse estabelecer comunicação e informar. Ao ouvinte, no 
nosso estudo de caso, a quem o estímulo ostensivo das perguntas foi dirigido, coube 
reconhecer a ostensão apresentada, buscando a sua relevância. 

Quanto ao desenho de nossa intervenção, cabe ressaltar que na interpretação de 
nossas perguntas, o ouvinte/aluno teve que formar ainda uma suposição sobre quem seria a 
pessoa para quem a resposta seria relevante.  

Adotando o que preconizam Sperber e Wilson acerca dos estímulos ostensivos (2001, p. 
236), planejamos nossa intervenção na tentativa de que as questões dirigidas aos alunos se 
configurassem como um estímulo/um fenômeno ostensivo cuja finalidade seria a de produzir 
efeitos cognitivos. O processamento desses fenômenos deveria ser dirigido para a 
maximização da relevância, por isso, tentamos produzir estímulos que, quando processados 
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otimamente, pudessem atingir precisamente o efeito pretendido, qual seja, ampliar a leitura 
acerca dos elementos constitutivos da propaganda de cerveja Bar da Boa 1 – “Introdução”. 

As respostas dos alunos nos dão uma garantia de que a informação comunicada por 
meio dos nossos enunciados interrogativos foi suficientemente relevante para valer a pena a 
atenção deles e, esse fator equivale à presunção da relevância ótima. 
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LEITURA DOS ESTÍMULOS OSTENSIVOS E INFERENCIAIS EM 
COMERCIAIS DE CERVEJA: A CONSTRUÇÃO DE SENTIDO DAS 

PALAVRAS “BOA E DEVASSA” 

Ligiane Pessoa dos Santos Bonifácio 1 
 

Introdução 
 
Este artigo apresenta uma leitura dos estímulos ostensivos e inferenciais dos comerciais 

televisivos de cerveja “A primeira vez”, da marca Devassa e “Bar da Boa 1 - Introdução”, da 
marca Antarctica, tendo como foco central a maneira como esses estímulos apresentam a 
sugestão recorrente do significado das palavras “boa” e “devassa”.  

Na análise feita, são evidenciados: 1) os estímulos verbais e não verbais dos comerciais 
e 2) quais seriam as suposições factuais, as inferências que um telespectador poderia construir 
durante o processamento dos estímulos desses anúncios. A análise é feita com base na Teoria 
da Relevância e na Semiótica Visual, e leva em consideração o fato de que para ler, o sujeito 
não deve apenas perceber os elementos da superfície textual, mas inferir os que estão 
subjacentes ao texto, depreensíveis por meio de atividades cognitivas, inferenciais. A escolha 
da Teoria da Relevância, de Sperber e Wilson (2001), como base fundamental que norteia o 
trabalho, partiu do conhecimento de que essa teoria, de cunho pragmático-cognitivo, visa a 
descrever e a explicar a comunicação ostensivo-inferencial humana, já a Semiótica Visual, 
com base nos estudos de Pietroforte (2008) nos possibilitou ler e compreender os estímulos 
ostensivo-visuais dos comerciais.  

O objetivo do trabalho é evidenciar as estratégias argumentativas, estéticas, visuais 
utilizadas nos anúncio publicitários citados anteriormente, tendo em vista a construção de 
sentidos e a relação que se estabelece entre o produto cerveja e a mulher. Nesse sentido, por 
meio de nosso trabalho, convidamos os leitores a pensarem sobre a mensagem que está 
implicada (inferência) naquilo que está sendo mostrado e/ou dito (ostensão) por meio dos 
comerciais. Isso pode favorecer a análise crítica dos conteúdos das mensagens e a 
identificação dos valores e conotações que os anúncios publicitários “veiculam”. 

Para descrevermos os elementos de produção e processamento inferencial desses 
comerciais, utilizamos os três níveis representacionais propostos por Sperber e Wilson (2001): 
o nível da forma lógica, que é dependente da decodificação; o nível da explicatura, que é o 
enriquecimento da forma lógica por meio de processos pragmáticos de complementação; e o 
nível da implicatura, que é a elaboração de suposições derivadas da combinação das 
informações explicadas com o conhecimento enciclopédico do telespectador. Aqui, partimos 
da hipótese de que a estetização da mercadoria e o discurso publicitário, ou seja, os elementos 
verbais e não verbais, explícitos e implícitos que constituem um comercial são planejados e 

                                                           
1 Mestre em Ciências da Linguagem; Universidade Federal do Amazonas; Benjamin Constant, Amazonas. E-
mail: professoraligiane@hotmail.com 
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executados para se configurem como um estímulo otimamente relevante ao futuro comprador 
do produto anunciado.  

Com base nesse contexto, este artigo foi estruturado do seguinte modo. Na segunda 
seção, apresenta-se uma leitura dos elementos que dizem respeito à produção e ao 
processamento dos comerciais supracitados, com base na construção de sentidos das palavras 
“boa” e “devassa”, na terceira seção, apresentam-se as considerações finais. 

 
Leitura dos estímulos ostensivos e inferenciais dos comerciais de cerveja Bar da Boa 1 – 
Introdução e A primeira vez: a sugestão recorrente do significado das palavras “boa” e 
“devassa” 

 
O comercial televisivo Bar da Boa 1 – “Introdução” foi veiculado na mídia televisiva 

brasileira no ano de 2006 e fez parte de uma grande campanha de comunicação da marca 
Antarctica, que incluía comerciais televisivos em formato sitcom, criação e inauguração do 
Bar da Boa, além de ações interativas na internet, por meio do site do Bar da Boa. Essa 
campanha foi produzida pela agência de publicidade AlmapBBDO. Segundo a AlmapBBDO 
(dados fornecidos à autora em 2010), o Bar da Boa foi criado para ser um lugar onde 
deveriam acontecer histórias bem humoradas, com a participação da atriz Juliana Paes, que 
faria o papel de dona do bar, e de outros personagens, alguns sempre presentes nas histórias e 
outros convidados.  

Quando surgiu a campanha, a ideia principal era a de que no Bar da Boa haveria 
diversidade de pessoas; ele se configuraria como o melhor lugar para se estar, passando um 
clima popular que seria responsável por gerar identificação do público. Os telespectadores 
deveriam associar bares que comercializam a cerveja Antarctica com o Bar da Boa. 

O comercial Bar da Boa 1- Introdução é o de estreia da Campanha do Bar da Boa. A 
ficha técnica é a que segue: 

 
Anunciante: AmBev 
Título: “Introdução” 
Produto: Antarctica Pilsen 
Diretor de Criação: Marcello Serpa, Cássio Zanatta 
Criação: Eduardo Andrietta, José Luiz Martins 
Produtora: Cine 
Direção: Clovis Mello 
Fotografia: Jean Benoit 
RTVC: Egisto Betti 
Trilha/Locutor: S de Samba 
Montador/Editor: Clovis Mello, João Branco 
Finalizadora: Digital 21                            

 
Já o comercial de cerveja Primeira vez foi veiculado na mídia televisiva brasileira no 

verão de 2013, nos meses de fevereiro e março e fez parte de uma mega campanha da marca 
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Devassa que apresentava como mote “E você, tá esperando o que para ter sua primeira vez 
com uma Devassa?”. A campanha foi produzida pela agência de publicidade Moode e incluiu 
também spots e merchandising em rádio, anúncios para revistas, materiais para ponto de 
venda e ações na internet. O comercial Primeira vez é o segundo filme da campanha e a ficha 
técnica é a que apresentamos a seguir: 

 
Agência: Mood 
Produto: Devassa 
Criação: Felipe Silva / Danilo Tranquilli / Guilherme Jorgetti / Rafael 
Gonzaga / Hélio Gualberto 
Direção de Criação: Aaron Sutton / Eugênio Tonelli 
Atendimento: Augusto Cruz / Andrea Souza / Milena Falco / Márcio 
Trevizani 
Planejamento: André Reis 
Aprovação Cliente: Maria Inez Murad / Thiago Torelli 
Mídia: Eduardo Lellis / Lúcio Shimana / Danielle Camargo 
RTV: Rita Teófilo 
Produtora de Imagem: O2 Filmes 
Diretor: Paulinho Caruso 
Diretor de Fotografia: Marcelo Durst 
Direção de Arte: Billy Castilho 
Montagem: Rodrigo Menecucci 
Pós-produção/Finalização: O2 Filmes 
Produtora De Som: Comando S 

 
Os comerciais televisivos são anunciados na mídia televisiva em um tempo de 30 

segundos. O cenário no qual ocorrem as sequências de imagens nos dois comerciais é um 
típico barzinho onde se vende cerveja e se pode conversar com os amigos.  

No comercial da marca Antarctica, a enunciação é feita por meio de cinco personagens 
explícitos no filme publicitário: a dona do bar (a atriz Juliana Paes), um garçom, uma 
garçonete, o bonitão e o executivo da série.2 A enunciação também é feita por um narrador 
que apresenta o Bar da Boa ao telespectador.3 Abaixo, segue a transcrição dos dezessete 
enunciados do comercial: 

 
1. Narrador: – Este é o Bar da Boa!  
2. Narrador: – Pra você ter uma ideia, esta é a dona!  
3. Narrador: – Boa, toda boa! 
4. Dona do Bar: – Boa é essa aqui, ó!  

                                                           
2 Bonitão e Executivo da série são designações dadas aos personagens pelos produtores do anúncio publicitário 
Bar da Boa 1 – “Introdução”. 
3 Trata-se aqui como narrador a voz masculina que profere certos enunciados ao longo do vídeo, cuja imagem 
não é explicitamente evidenciada. 
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5. Narrador: – E essa é a galera que trabalha lá!  
6. Garçom: – Essa é boa! 
7. Narrador: – Boooa! 
8. Garçonete: – O bar tá cheio! 
9. Narrador: – E principalmente esta é a cerveja que é servida lá. 
10. Narrador: – Muito boa! 
11. Narrador: – Por isso, aqui só tem gente boa. 
12. Narrador: – Pelo menos enquanto tiver boa.  
13. Executivo: – Que é isso?  
14. Dona do Bar: – Calma, gente, tem pra todo mundo! 
15. Executivo e Bonitão: – Ahhhhhhhhh! 
16. Narrador: – Boa, só se for Antarctica!  
17. Narrador: – Aprecie com moderação. 

 
Já no comercial da marca Devassa, a enunciação é feita por meio da narradora (a atriz 

Alinne Moraes), de uma personagem do sexo masculino em uma mesa rodeado de amigos, da 
personagem representando as pessoas que se apaixonam na “primeira vez”, o “apressadinho” 
e da personagem que o acompanha na cena. Em seguida, apresentamos os enunciados 
transcritos do comercial: 

 
1. Narradora: – Tá todo mundo tendo sua primeira vez com uma devassa... 

vários amigos têm a primeira vez no mesmo lugar. 
2. Consumidor rodeado de amigos: – Cara, relaxa! Fala aí...todo mundo 

teve a primeira vez aqui. Olha aqui oh! 
3. Narradora: – Tem gente que se apaixona logo na primeira vez. 
4. Consumidora apaixonada: – Você é meu amorzinho, não é? É sim!  
5. Narradora: – Tem gente que é apressadinho na primeira vez. 
6. Consumidor apressadinho: – Ahhhhhhhh 
7. Consumidora que acompanha o apressadinho: – Mas já? 
8. Narradora: – Devassa! Te pega pelo colarinho, dá água na boca e 

conquista pelo sabor. 
9. Narradora: – E você? Está esperando o que pra ter a primeira vez com 

uma devassa?  
10. Narradora: – Beba com respeito e moderação  

 
Transcritos os enunciados, procedemos à análise dos comerciais. Em ambos, a 

enunciação é feita utilizando-se uma linguagem simples e coloquial (‘cara’, ‘galera’, ‘pra’, 
‘tá’, ‘ó’ - derivação regressiva do verbo olhar), o que contribui para a aproximação com o 
telespectador.  

Os estudos de Pietroforte (2008) asseguram que as cenas e o enquadramento da câmera 
são estratégias que enfatizam a movimentação do ponto de vista e a manifestação do conteúdo 
por meio das imagens, o que possibilita um olhar em relação à construção da imagem 
semântica no plano do conteúdo. A maneira como as imagens são articuladas e a 
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movimentação da câmera manipulam ostensivamente o ponto de vista do telespectador, e 
esses fatores podem transmitir abertamente informações. 

Pietroforte (2008, p. 77) alerta para o fato de que o efeito de sentido pretendido pelos 
anunciantes por meio da manifestação plástica das imagens não é apenas o que ele chama de 
“efeito ornamental”, responsável simplesmente por propiciar uma visão mais interessante das 
imagens, mas que há relação entre o efeito de sentido e as categorias semânticas que dão 
forma ao conteúdo do filme publicitário.  

O movimento, do ponto de vista sugerido pelo enquadramento dos planos das cenas 
filmadas, manifesta-se ao longo de todo o filme publicitário, ou seja, a manipulação ostensiva 
da leitura é construída por meio de jogos de enquadramento, em que a imagem imaginada do 
conteúdo, quando manifestada, é exibida de acordo com o movimento de câmera. De acordo 
com Figueiredo (2008, p. 5) “as palavras, as ilustrações e as imagens têm sentido em um 
anúncio, além disso, toda a disposição das informações na tela possui significado e influencia 
no modo como o observador vai apreender a mensagem”. 

Inicialmente, procedemos à leitura dos estímulos ostensivos e inferenciais do comercial 
Bar da Boa 1 – Introdução. No segundo 00:00:01, o narrador apresenta o bar: “Este é o Bar da 
Boa”. Concomitantemente à fala do narrador, exibe-se a fachada do prédio, onde pode ser 
visualizada uma cena trivial de um barzinho: mesas, cadeiras, pessoas sentadas ou em pé, em 
um ambiente aparentemente de descontração. Há também uma placa luminosa indicando o 
nome do bar. Com base na cena, o ambiente cognitivo dos telespectadores pode ser ampliado 
com o seguinte conjunto de suposições: 

 
S1 – O filme provavelmente é um anúncio publicitário (suposição factual); 
S2 – O anúncio publicitário acontece num bar (do input visual); 
S3 – Há uma placa luminosa indicando o nome do bar (do input visual); 
S4 – O bar se chama Bar da Boa (do input visual); 
S5 – Há um símbolo da marca Antarctica na placa (do input visual); 
S6 – S1∧S2∧S3∧S4∧S5S7 (por modus ponens conjuntivo); 
S7 – O anúncio publicitário provavelmente é da cerveja Antarctica 
(conclusão implicada). 

 
Para dar conta da análise desse enunciado “Este é o Bar da Boa” e de outros enunciados 

evidenciados ao longo dos comerciais publicitários, acompanhando a metodologia de Rauen 
(2010), elaboramos quatro versões de descrição. Na versão (a), apresentamos os elementos 
linguísticos das falas das personagens; na versão (b), descrevemos a forma lógica subjacente 
(as circunstâncias das proposições que porventura se fizerem necessárias serão indexadas por 
letras gregas nessa versão); na versão (c), evidenciamos os preenchimentos das entradas 
lógicas para compor a explicatura; na versão (d), a explicatura é encaixada numa descrição 
que engloba a respectiva atitude proposicional. 

Adotamos, ainda, na descrição e análise dos estímulos linguísticos, a seguinte descrição: 
os enunciados serão apresentados entre aspas dublas: “Este é o Bar da Boa”; as expressões 
linguísticas, quando referenciadas, serão apresentadas entre aspas simples: ‘boa’; as entradas 
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enciclopédicas serão apresentadas em versalete ou caixa alta: BOA; as referências no mundo, 
quando pertinentes, serão apresentadas sem qualquer indicativo: boa. Veja-se o primeiro 
enunciado: 

 
(1a) Este é o Bar da Boa! 
(1b) (ser x, y, αtempo, β lugar). 
(1c) Este [BAR QUE O TELESPECTADOR ESTÁ VENDO] ∅ [AGORA] ∅ [NA 

TELEVISÃO] é o Bar da Boa; 
(1d) O NARRADOR AFIRMA QUE ESTE BAR QUE O TELESPECTADOR ESTÁ 

VENDO AGORA NA TELEVISÃO É O BAR DA BOA. 
 
A descrição captura em suma a ideia de que se algoi [BAR QUE O TELESPECTADOR ESTÁ 

VENDOi], no tempo da narrativa [AGORA] e no local da narrativa, [NA TELEVISÃO] é ou 
equivale a algoi [BAR DA BOAi]. Cabe ao telespectador correferenciar o pronome 
demonstrativo com sua nominalização. Essa conexão é triangulada com as imagens.  

No segundo 00:00:02 do comercial Bar da Boa 1 - Introdução, a câmera focaliza o 
quadril e as pernas de duas mulheres e um freezer, pondo-os em evidência.  

No que se refere ao enquadramento, ou seja, a distância entre a câmera e os objetos 
filmados, podemos afirmar que o plano detalhe é utilizado na cena, uma vez que é destacada 
uma parte do corpo das mulheres (o quadril e as pernas) e do freezer. Ao centro da figura, o 
telespectador pode visualizar uma mulher trajando uma minissaia branca, posicionada na 
frente de um freezer pintado na cor azul. Há também uma outra mulher que está trajando um 
vestido curto nas cores amarelo e branco.  

Devido ao modo como as imagens estão dispostas no segundo 00:00:02, podemos 
pensar em uma relação metonímica em que a geladeira (continente) e a garrafa (continente) 
contêm a cerveja boa (conteúdo); as vestimentas no corpo das mulheres (continente) contêm a 
mulher boa (conteúdo). Assim como as mulheres presentes na cena, a geladeira pode se 
configurar como objeto do desejo. “Este é o bar da boa” = da mulher boa, que possui os 
quadris largos e pernas bem torneadas e da cerveja boa, que está no freezer e, portanto, está 
gelada. 

No segundo 00:00:04, o narrador apresenta a dona do bar, a atriz Juliana Paes 
enunciando: “- Pra você ter uma ideia, esta é a dona”. Nesse segundo, a câmera focaliza o 
rosto da atriz, com a finalidade de que o telespectador conheça quem é a dona do Bar da Boa. 
Para tanto, utiliza-se o enquadramento em close ou plano aproximado em que a personagem 
fica em evidência. A imagem de Juliana Paes deve ser o centro da atenção para o 
telespectador, daí a maior parte de fundo não ser evidenciada. Aqui, o circundante é composto 
pelos copos e latinhas de cerveja, aparentemente bem gelados, e o circundado é o rosto alegre 
da atriz. Segue a descrição do enunciado que acompanha a cena no segundo 00:00:04. 

 

(2a) Pra você ter uma ideia, esta é a dona! 
(2b) (ter x, y, αtempo, β lugar (ser x, y, αtempo, β lugar)); 
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(2c) Pra você [TELESPECTADOR] ter uma ideia [DE COMO ESTE BAR É O BAR 

DA BOA] ∅ [AGORA] ∅ [NA TELEVISÃO] esta [MULHER QUE O 

TELESPECTADOR ESTÁ VENDO/JULIANA PAES] ∅ [AGORA] ∅ [NA 

TELEVISÃO] é a dona [DO BAR DA BOA];  
(2d) O NARRADOR EVIDENCIA QUE PARA O TELESPECTADOR TER UMA IDEIA 

DE COMO ESTE BAR É O BAR DA BOA AGORA NA TELEVISÃO, ESTA MULHER 

QUE O TELESPECTADOR ESTÁ VENDO/JULIANA PAES AGORA NA TELEVISÃO É 

A DONA DO BAR DA BOA. 
 
Após apresentar a personagem dona do Bar da Boa, no segundo 00:00:05, o narrador 

atribui a ela um adjetivo comumente atribuído no Brasil a mulheres bonitas, sensuais e com 
corpos esbeltos: “- Boa, toda boa”. A partir disso, podemos inferir que é feita uma associação 
entre o estímulo verbal e não verbal para dar um significado à palavra ‘boa’. No momento em 
que a personagem dona do bar vai pegar a cerveja no freezer, ela se agacha e a minissaia fica 
um pouco mais elevada, o que contribui para que o telespectador associe a imagem que está 
vendo (a câmera focaliza o quadril e as pernas da atriz) às palavras ditas pelo narrador: “- 
Boa, toda boa”. O narrador confere ostensivamente à palavra ‘boa’ o sentido de sensualidade. 
A dona do bar é boa porque tem um corpo belo, porque é sensual. A partir dessa cena, o 
telespectador pode realizar as seguintes inferências: 

 
S1 – A personagem dona do Bar da Boa tem os quadris largos (do input 
visual); 

S2 – A personagem dona do Bar da Boa tem as coxas grossas (do input 
visual); 
S3 – S1∧S2S4 (por modus ponens conjuntivo); 
S4 – A personagem dona do Bar da Boa é sensual, é boa (conclusão 
implicada). 

 

 
Quanto ao enunciado proferido pelo narrador e a imagem no segundo 00:00:05, 

podemos nos valor da afirmação de Figueiredo (2009, p. 63), segundo a qual o erotismo é um 
fator bastante presente na sociedade brasileira, porque os brasileiros dão muita importância à 
estética, à beleza e à sensualidade. Valendo-se desse conhecimento, as agências publicitárias 
têm utilizado incansavelmente a figura da mulher sensual em seus anúncios, principalmente 
nos de cerveja, em que o foco maior é o consumidor do sexo masculino. 

Na imagem seguinte, que chamamos de segundo 00:00:05b, a blusa da dona do bar é 
azul e a saia é branca, essas cores são semelhantes às do freezer (na parte interna, branco, e na 
parte externa, azul) e também estão presentes no rótulo da cerveja Antarctica. A moça 
manifesta em seu vestir uma associação com o freezer. Ele contém a boa (cerveja) e ela é a 
boa (mulher sensual). Isso se dá porque a manifestação da figurativização pode ser 
estabelecida por categorias que estabelecem um mesmo conteúdo semântico. Neste segundo, a 
expressão plástica está em acordo com os conteúdos. Ainda em relação à imagem presente no 
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segundo 00:00:05b, pode-se sugerir que há um aproveitamento do corpo da Juliana para ela 
ser o freezer (que contém a boa) e também ser a garrafa (que contém a boa), jogo 
ostensivamente explorado no comercial.  

No segundo 00:00:07, a dona do bar faz a primeira associação entre a palavra boa e o 
gosto da cerveja ao exibir a garrafa e ao enunciar: “- Boa é essa aqui, ó”. Ou seja, a dona do 
bar confere à palavra boa uma relação associada ao gosto da cerveja. A cerveja é boa porque 
tem um gosto bom, porque é gelada e tem uma boa qualidade. Nas tomadas anteriores, a 
imagem da atriz é que estava em evidência, agora o que se pode visualizar em primeiro plano 
é a cerveja. A imagem da garrafa de cerveja passa a ser ostensivamente o circundado, e as 
pessoas, o circundante. 

Com base nesses estímulos verbais e não verbais, o telespectador pode iniciar o seguinte 
processamento de suposições:  

 
S1 – O narrador disse que a dona do bar era boa, toda boa no tempo anterior 
ao segundo 00:00:07 (da memória enciclopédica/do input auditivo); 
S2 – A palavra boa enunciada pelo narrador faz alusão ao corpo da 
personagem dona do bar (suposição factual); 
S3 – A personagem dona do bar diz que boa é a cerveja que ela está 
segurando na mão (do input auditivo e visual); 
S4 – A palavra boa enunciada pela personagem dona do bar faz alusão ao 
sabor da cerveja (suposição factual); 
S5 – Se S1∧S2∧S3∧S4 S6 (por modus ponens conjuntivo); 
S6 – O narrador e a personagem dona do bar atribuem significados diferentes 
à palavra boa.  

 
Note-se que a palavra boa passa a ser trabalhada no vídeo de forma ambígua. Pela fala 

do narrador, ‘boa’ é um atributo do corpo de uma mulher, já pela fala da personagem dona do 
bar, ‘boa’ é um atributo da cerveja. Para que o telespectador possa perceber esse jogo 
ambíguo usado no vídeo em torno da palavra ‘boa’, ele precisa fazer uso da desambiguação. 
De acordo com Wilson (2005), a desambiguação pode ser considerada um processo 
pragmático inferencial em que um dos significados decodificados é selecionado e incorporado 
dentro de uma hipótese sobre o significado explícito do falante/escritor/anunciante. Na 
desambiguação, o conjunto de sentidos possíveis é determinado pela gramática, e o objetivo 
do ouvinte/leitor/telespectador é escolher a melhor hipótese sobre o sentido que o 
falante/escritor/anunciante pretendeu transmitir. 

Do segundo 00:00:08 ao 00:00:11, o narrador apresenta “a galera” que trabalha no Bar 
da Boa. Concomitantemente à fala do narrador, são exibidas imagens das pessoas que estão 
presentes no bar. Acompanhando a falado narrador, aparece uma jovem sorrindo, passando 
pano no balcão do bar, e um garçom, um jovem que está servindo cerveja em um copo. Ele 
enuncia: “- Essa é boa...” 
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A fala do garçom, seguida da imagem que demonstra a ação dele, sugere que aqui há, 
novamente, uma associação entre a palavra ‘boa’ e o gosto da cerveja. O enunciado emitido 
pelo garçom pode ser descrito da seguinte forma: 

 
(6a) Essa é boa! 
(6b) (ser x, y, αtempo, β lugar) 
(6c) Essa ∅ [CERVEJA ANTARCTICA QUE ESTÁ SENDO SERVIDA] ∅ 
[AGORA] ∅ [NO COPO] é boa; 
(6d)O GARÇOM AFIRMA QUE ESSA CERVEJA ANTARCTICA QUE ESTÁ SENDO 

SERVIDA AGORA NO COPO É BOA. 
 
Vale destacar, ainda, que a cor da roupa do garçom é diferente da cor da roupa das 

garçonetes. Como bem pontua Pietroforte (2008), há manifestação do conteúdo por meio das 
imagens. A cor da roupa do garçom pode significar que ele, diferentemente da dona do bar e 
das garçonetes, não é comparado à cerveja. 

No segundo 00:00:11, pode-se visualizar uma garçonete jovem, sorridente, loira, 
carregando uma bandeja com três garrafas de cerveja. A garçonete está trajando uma blusa do 
estilo “tomara que caia” e a câmera focaliza a parte superior da garçonete, dando destaque aos 
seios dela.  

A aparição da garçonete é acompanhada pela fala do narrador: “- Boooa!”. O adjetivo 
‘boa’ é pronunciado em uma sequência mais longa na fala do narrador. Este tom na fala do 
narrador, associado à imagem da garçonete trajando uma blusa do estilo “tomara que caia”, 
sugere ostensivamente que está sendo retomado o significado da palavra boa criado na 
aparição da dona do bar. Novamente, o adjetivo ‘boa’ está sendo associado ao corpo de uma 
mulher. Atente-se para o fato de que nas cenas em que isso acontece, as mulheres estão 
usando roupas (minissaia, vestido curto – que deixam em evidência as pernas e quadris; e 
blusa “tomara que caia” – que deixa em evidência parte dos seios da garçonete) que sugerem 
– pela maneira com que se faz a associação no vídeo entre a imagem e o que é enunciado – 
certo apelo erótico.  

Acerca da exploração da mulher enquanto objeto sexual em anúncios de cerveja, Silva 
(2010, p. 13) pontua que a sedução publicitária ocorre mediante o discurso que associa mulher 
à cerveja, em que a figura feminina ocupa a posição central nas estratégias argumentativas do 
texto publicitário. Segundo a autora, os discursos publicitários não exploram apenas a ideia de 
que a cerveja é gostosa, mas que o consumo dela “cria condições para que o homem tenha 
acesso a mulheres igualmente ‘gostosas’”.  

O centro da fotografia, no segundo 00:00:11, é ocupado por duas figuras que se 
destacam, em primeiro lugar, pela posição, depois, pelo jogo de formas e cores colocadas em 
associação. Além do mais, essas figuras realizam, no plano do conteúdo, cada uma delas, cada 
um dos termos simples da categoria boa. Trata-se, respectivamente, do produto (cerveja) e da 
moça (produto).  

Na imagem seguinte, segundo 00:00:11b, podemos visualizar uma garçonete morena, 
trajando a mesma vestimenta da outra garçonete e segurando uma bandeja com dois copos 
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cheios de cerveja e uma garrafa ao centro da bandeja. A vestimenta das garçonetes tem 
relação direta com os copos cheios de cerveja. Ambos têm as mesmas cores, além do rótulo 
da cerveja Antarctica entre o branco e o amarelo. Assim como o copo (recipiente) contém a 
boa (produto), a vestimenta (recipiente) contém a boa (mulher produto).  

No segundo 00:00:15, exibem-se imagens de uma garrafa e de um copo de cerveja, 
acompanhadas do enunciado do narrador: “- E principalmente esta é a cerveja que é servida 
lá.” O narrador segue declarando: “- Muito boa!” 

 
(10a) Muito boa! 
(10b) ((ser x, y, α intensidade); 
(10c) ∅ [ESTA CERVEJA ANTARCTICA SERVIDA NO BAR DA BOA] 
∅ [É] muito boa;  
(10d) O NARRADOR DECLARA QUE ESTA CERVEJA QUE É SERVIDA 
LÁ NO BAR DA BOA É MUITO BOA. 

 
No enunciado do narrador, o uso do adjetivo ‘boa’ parece estar associado ao gosto da 

cerveja. A imagem da garrafa coberta de gelo e do copo suado apela para o sentido gustativo. 
No segundo 00:00:17, aparecem pessoas jovens, conversando e sorrindo. Esta cena é 

acompanhada pela fala do narrador: “- Por isso, aqui só tem gente boa...”. 
A conjunção ‘por isso’ dá margem a que se façam duas indagações. Primeira: Só tem 

gente boa no bar porque lá é servida a cerveja boa? Desse primeiro questionamento, infere-se 
que as pessoas, que já são boas, vão ao bar porque lá é servida a cerveja boa. Segunda: As 
pessoas só são boas porque consomem a cerveja boa que é servida no bar? Desse segundo 
questionamento, infere-se que o ato de consumir a cerveja está associado ao fato de as pessoas 
serem boas.  

Na cena que fica evidente no segundo 00:00:17, o contexto sugere que o consumo da 
cerveja está relacionado ao prazer, à diversão, mostrando que ela é consumida por pessoas 
jovens, bonitas, alegres, em um ambiente descontraído, agradável. Apresentamos, a seguir, a 
descrição do enunciado 11:  

 
(11a) Por isso, aqui só tem gente boa; 
(11b) (ter x, αtempo, β lugar, γmotivo); 
(11c) Só tem gente boa ∅ [AGORA] aqui [NO BAR DA BOA] por isso [PORQUE 

NO BAR DA BOA É SERVIDA A CERVEJA BOA];  
(11d) O NARRADOR ASSEGURA QUE SÓ TEM GENTE BOA AGORA AQUI NO BAR 

DA BOA PORQUE NO BAR DA BOA É SERVIDA A CERVEJA BOA. 
 
Após o narrador ter enunciado que no Bar da Boa só tinha gente boa, há a seguinte fala: 

“- Pelo menos, enquanto tiver boa.” Apresentaremos a descrição desse enunciado, em 
seguida, prosseguiremos analisando a imagem. 

 
(12a) Pelo menos, enquanto tiver boa; 
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(12b) (ter x, αlugar (ter x, αlugar, βcondição)); 
(12c) ∅ [TEM GENTE BOA] ∅ [AQUI NO BAR DA BOA] pelo menos enquanto 
tiver ∅ [CERVEJA] boa ∅ [AQUI NO BAR DA BOA]; 
(12d) O NARRADOR AFIRMA QUE TEM GENTE BOA AQUI NO BAR DA BOA PELO 

MENOS ENQUANTO TIVER CERVEJA BOA AQUI NO BAR DA BOA. 
 
A fala do narrador é acompanhada pela exibição do personagem bonitão da série 

servindo o seu copo. Ao fazer o gesto de servir o copo do personagem executivo, nota que a 
cerveja acabou. Ao perceber que não há mais cerveja em seu copo, o personagem executivo, 
fazendo gesto de indignação com as mãos, enuncia: “- Que é isso?”  

A fala do executivo, associada ao seu gesto manual sugere que as pessoas só são boas 
enquanto tiver a boa. Ao ver as imagens dos segundos 00:0019 e 00:00:23 e ao ouvir os 
enunciados: “- Pelo menos, enquanto tiver boa” e “- Que é isso?”, o telespectador pode 
processar a seguinte cadeia de inferências: 

 
S1 – O narrador anuncia que tem gente boa no bar da boa pelo menos 
enquanto tiver boa (do input auditivo); 
S2 – Ter a cerveja boa é condição para que os consumidores do bar sejam 
bons (suposição factual); 
S3 – Acabou a cerveja da garrafa (do input visual);  
S4 – S1∧S2∧S3S5 (por modus ponens conjuntivo); 
S5 – Se acabou a cerveja da garrafa e não tem a cerveja boa, então, os 
consumidores deixam de ser bons (conclusão implicada).  

 
No segundo 00:00:24, ao ver os gestos do executivo e do bonitão e ao ouvir o enunciado 

do executivo, a dona do Bar da Boa enuncia: “- Calma, gente, tem pra todo mundo”. 
As palavras da dona do bar são acompanhadas pela exibição dela dando copos cheios de 

cerveja ao executivo e ao bonitão. Ao visualizarem os dois copos cheios de cerveja, o 
executivo e o bonitão se alegram (e se acalmam): “-Ahhhhhhhhh!” Aqui, o discurso utilizado 
dá indícios de que o fato de ter a cerveja boa acalma as pessoas, deixa-as boas. Pode-se 
entender, a partir desses indícios, a categoria semântica ter cerveja = ser gente boa versus 
não ter cerveja= não ser gente boa no nível fundamental no percurso gerativo do sentido 
desde o segundo 00:00:19 até o segundo 00:00:25, quando, então, o clima de tensão se desfaz.  

No segundo 00:00:26, aparece a imagem, em destaque, de dois copos cheios de cerveja 
e da personagem dona do bar sorrindo, acompanhada pelas faladas do narrador: “- Boa, só se 
for Antarctica!” 

Aqui, novamente, a palavra boa está associada ao gosto da cerveja. É importante notar 
que o plano americano utilizado no enquadramento da câmera deixa em evidência as boas (a 
cerveja e a mulher).  

O filme, por meio das associações entre imagens e conteúdo linguístico, cria conceitos, faz 
associações ostensivas entre imagens, palavras e o que elas devem significar. O discurso de ampla 
circulação em meio social de que a mulher que tem um corpo esbelto é uma mulher boa é 
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reutilizado nesse anúncio, contribuindo para o estereótipo da mulher enquanto objeto. Faz-se um 
paralelo da mulher boa (objeto) com a cerveja boa (produto). Tal como no comercial de cerveja 
da Marca Antarctica, no comercial Primeira Vez, da marca Devassa, também há uma associação 
recorrente entre o produto (cerveja Devassa) e a mulher (também devassa). 

No segundo 00:00:01, a narradora Alinne Moraes enuncia: – Tá todo mundo tendo sua 
primeira vez com uma devassa... vários amigos têm a primeira vez no mesmo lugar. Nesse 
segundo, a personagem aparece no centro da tela, segurando um copo cheio de cerveja, 
trajando um vestido preto, com decote que deixa em evidência parte dos seios. Há, na fala da 
personagem e ao longo do comercial, a ambiguidade presente no uso da palavra devassa- a 
mulher Alinne Moraes e a cerveja. 

Outro elemento que merece ser destacado é que, nesse comercial, há uma associação 
entre “a primeira vez” que o consumidor consome a cerveja Devassa e a relação sexual. Tal 
associação é feita por meio de relações juntivas do campo semântico e visual. 

Logo após a personagem ter afirmado que todos estão tendo a primeira vez com uma 
devassa, aparece, no segundo 00:00:10, a imagem de uma mesa rodeada por amigos e uma 
garçonete loira carregando uma bandeja com uma garrafa da Devassa e copos cheios de 
cerveja. O consumidor rodeado de amigos declara ao amigo, aparentemente, tímido: – Cara, 
relaxa! Em seguida, dirige-se aos outros amigos: - Fala aí...todo mundo teve a primeira vez 
aqui. Ao aparecer a garçonete, o consumidor chama a atenção para a garota: Olha aqui oh! 

Ao ouvir o enunciado do segundo e visualizar a imagem, o telespectador pode fazer a 
seguinte cadeia de inferências: 

 
S1 – O consumidor fala que todo mundo teve a primeira vez aqui (do input 
auditivo); 
S2 – O consumidor está se referindo à primeira vez que as pessoas 
experimentaram a cerveja devassa no bar, servida por meio de garçonetes 
como a que aparece na cena (suposição factual); 
S3 – O consumidor está se referindo à primeira vez que as pessoas tiveram a 
relação sexual, com mulheres como a garçonetes que aparece na cena 
(suposição factual);  
S4 – S1∧S2∧S3S5 (por modus ponens conjuntivo); 
S5 – O anunciante faz uma relação entre a primeira vez que alguém 
experimenta a cerveja Devassa e a primeira vez que alguém tem relação 
sexual com uma mulher devassa. 

 
1. Narradora: – Tem gente que é apressadinho na primeira vez. 
2. Consumidor apressadinho: – Ahhhhhhhh 
3. Consumidora que acompanha o apressadinho: – Mas já? 
4. Narradora: – Devassa! Te pega pelo colarinho, dá água na boca e 

conquista pelo sabor. 
5. Narradora: – E você? Está esperando o que pra ter a primeira vez com 

uma devassa? 
6. Narradora: – Beba com respeito e moderação 
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Outra associação feita no comercial é o de que, após experimentar a cerveja, uma 
consumidora gosta tanto do produto que se apaixona, possibilitando ao telespectador fazer a 
inferência de que a mulher, após ter relação sexual com um homem, logo se apaixona. Tal 
inferência é feita a partir das imagens do segundo 00:00:14 e dos seguintes enunciados: 
Narradora: – Tem gente que se apaixona logo na primeira vez. Consumidora apaixonada: – 
Você é meu amorzinho, não é? É sim! 

No segundo 00:00:18, a narradora enuncia: – Tem gente que é apressadinho na primeira 
vez. Após a fala da narradora, aparece a imagem do personagem apressadinho tomando toda 
cerveja constante no copo com um só gole, aparentando extrema satisfação e enunciando: - – 
Ahhhhhhhh. Após isso, a personagem que está acompanhando esse personagem, com uma 
feição visivelmente chateada, enuncia: – Mas já? A cadeia de inferências eu um telespectador 
pode fazer após essas cenas é a que segue: 

 
S1 – A narradora falou que tem gente que é apressadinho na primeira vez (do 
input auditivo); 
S2 – A narradora está se referindo às pessoas que, ao tomarem a cerveja 
devassa pela primeira vez, degustam com um só gole todo o conteúdo de um 
copo (do segundo 00:00:18); 
S3 – A personagem que acompanha o apressadinho ficou chateada com ele 
(suposição factual); 
 S4 – Ao falar que tem gente que é apressadinho na primeira vez, a narradora 
estava estabelecendo uma associação com as pessoas que são apressadas ao 
terem uma relação sexual (suposição factual); 
S5 – S1∧S2∧S3∧ S4S6 (por modus ponens conjuntivo); 
S5 – O anunciante faz uma relação entre as pessoas apressadas ao tomarem 
cerveja e o homem apressado em uma relação sexual, esta última associação 
que possivelmente seria o motivo da indignação da personagem que aparece 
na cena acompanhando o apressadinho. 

 
Do segundo 00:00:21 ao 00:00:25, há a personificação da cerveja devassa, uma vez que 

a narradora, enuncia: – Devassa! Te pega pelo colarinho, dá água na boca e conquista pelo 
sabor. O produto cerveja ganha relações semânticas possivelmente atribuídas a mulheres. 
Podemos perceber, ao longo de todo o comercial, uma sugestão recorrente da primeira vez 
com uma devassa, como sendo a primeira degustação da cerveja da marca Devassa e a 
primeira relação sexual com uma mulher devassa. 

 
Considerações finais 

 
Nesse artigo, apresentamos uma leitura dos estímulos ostensivos e inferenciais dos 

comerciais televisivos de cerveja “A primeira vez”, da marca Devassa e “Bar da Boa 1 - 
Introdução”, da marca Antarctica.  
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Escolhemos a Teoria da Relevância para realizarmos nossa análise porque a relevância, 
nos dizeres de Sperber e Wilson (2001, p. 190), é “um conceito teórico útil”, que leva em 
consideração a maneira como o enunciado é representado na mente e como é processado por 
meio de inferências para descrever o processo da compreensão verbal. Os postulados de tal 
teoria nos permitiu inferir de que maneira os elementos verbais e não verbais, explícitos e 
implícitos que constituem esse anúncio publicitário foram planejados e executados para se 
configurem como um estímulo otimamente relevante ao telespectador. 

Já a análise feita por meio dos fundamentos da Semiótica visual nos possibilitou 
compreender que o enquadramento da câmera, as roupas provocativas das mulheres, os 
enunciados emitidos pelas personagens e pelo narrador, as imagens das pessoas felizes e 
jovens consumindo cerveja, além de outros estímulos evidenciados em nossa análise nos fez 
perceber que nos anúncios, há uma sugestão recorrente do significado das palavras “boa” e 
“devassa”. 

No plano do conteúdo, há figuras que realizam o termo do produto, as cervejas boa e 
devassa. Quanto ao termo do objeto, as mulheres boas e devassas (bonitas, sensuais, 
provocativas) são apresentadas como objeto sexual e são definidas por meio de relações 
juntivas com propriedades da cerveja. A mulher é apresentada como um objeto para ser 
apreciado, degustado, consumido, tal como a cerveja. Enquanto sujeito narrativo, a mulher do 
discurso define-se em relação ao produto cerveja, de modo que o valor semântico nele 
investido determina a sua semantização.  

O Bar da Boa é um lugar que tem cerveja boa, gente (turma) boa e mulher boa; já a 
primeira vez com uma devassa está relacionada à primeira degustação da cerveja da marca 
devassa e a primeira vez (relação sexual) com um mulher devassa (como a narradora que está 
trajando um vestido preto colado e bastante decotado), inferências possivelmente planejadas 
pelos produtores do anúncio publicitário analisado. 
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O ENSINO DE HISTÓRIA NAS AULAS DE LEITURAS DAS ESCOLAS 
PRIMÁRIAS NO INÍCIO DO SÉCULO XX: UMA ANÁLISE DO LIVRO II DA 

SÉRIE BRAGA 

 Lilian Bárbara Cavalcanti Cardoso1 
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Elizabete Amorim de Almeida Melo3 
 
Este artigo é parte de um estudo intitulado O Ensino de História e o Processo 

Civilizador: traços da disciplina de História nos primeiros decênios do Século XX no Ensino 
Primário (1915-1946), que objetivou analisar o ensino de História e o seu papel diante à 
construção da identidade nacional em três livros de circulação nos anos iniciais desse período: 
Livro de Leitura II (Erasmo Carvalho Braga, 1910), Lições de História do Brasil (Joaquim 
Manoel de Macedo, 1915) e A Fada Brasiléia (Maria do Carmo Ulhôa Vieira, 1946).  

No entanto, neste artigo, escolhemos analisar o Livro de Leitura II, de Erasmo Carvalho 
Braga (1910)4, por considerá-lo uma fonte para a compreensão do ensino de História nas 
escolas primárias no início do século XX.  

É importante ressaltar que, nesse período, a História não era considerada como uma 
disciplina escolar dentro da modalidade de ensino. Entretanto, seus conteúdos eram ensinados 
e compartilhados por meio das aulas de leitura e a sua importância é reconhecida no processo 
histórico de formação da identidade nacional. 

 
O ensino de História e as aulas de leitura nas escolas primárias do início do séc. XX 

 
Durante o século XIX, a necessidade de construir uma história nacional ganhou ênfase. 

Segundo Fonseca (2006), foi criado o Instituto Histórico e Geográfico do Brasil (IHGB), que 
tinha a finalidade de ajudar a construir uma identidade brasileira. Esta identidade deveria estar 
voltada para a constituição de uma nação branca e cristã, seguindo os moldes da civilização 
europeia, que era considerada uma Grande Nação. 

Nesse processo, a educação serviria como meio de disseminação dessa identidade, e a 
disciplina de História foi de extrema importância para que esses ideais civilizatórios fossem 
impregnados nas cabeças das crianças brasileiras e futuros cidadãos.  

Esse aspecto estava interligado com a ideologia que predominava nos currículos 
escolares da escola primária no final do século XIX e nos primeiros decênios do século XX, 
pois tinha a influência do positivismo pedagógico que, no ensino de História, buscou 
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desenvolver o gosto pela História da Pátria, como meio para o desenvolvimento do espírito 
nacionalista através de princípios como a moral e o civismo, procurando romper com a 
História Sagrada e a História Profana do século anterior.  

Nesse período, as reformas educacionais proporcionaram uma modernização e 
ampliação dos currículos escolares no ensino primário. Porém, essas reformas tinham como 
princípio norteador o conhecimento das ciências exatas e naturais. Assim, embora a educação 
estivesse voltada para a classe dos filhos dos proletariados, os quais deveriam ser preparados 
para o trabalho nas indústrias e no comércio, o currículo escolar estava visando à formação do 
cidadão culto e patriota.  

Nesse sentido, a História assumiu o seu papel ordenador e civilizador através do estudo 
biográfico, que exaltava os grandes feitos, os grandes homens, geralmente, europeus ou 
líderes políticos brasileiros, excluindo a participação dos povos que fazem parte da História 
do Brasil – a comunidade afro-brasileira e a indígena –, por se acreditar que seus costumes, 
vida e cultura eram inferiores à cultura que se tinha como exemplo. 

Na perspectiva de Souza (2008), todas as disciplinas dessa etapa de ensino tinham 
valores moralizantes e profissionalizantes. Desde a trilogia ler-escrever-contar, passando pelo 
ensino das ciências, da moral e da civilidade, até pelo ensino de desenho, de trabalhos 
manuais e da educação física, todas as áreas tinham o duplo trabalho de educar e instruir. 
Educar, nesse período, implicava em adaptar o sujeito à nova sociedade capitalista. 

No caso do livro de Leitura II, de Erasmo Braga, encontramos um modelo de livro 
enciclopédico usado nas aulas de leitura. Ele foi publicado no início do século XX e 
acompanhou as mudanças ocorridas no âmbito curricular.  

O que antes se resumia em uma simples decodificação de uma língua vernácula, 
associada à apreensão da doutrina cristã e de valores morais religiosos, passou a assumir um 
papel de base para a aprendizagem. Nessa perspectiva, ler e escrever, para os republicanos, 
“tornaram-se meios de assimilação de uma moral laica e de aquisição de novos 
conhecimentos, isto é, a base da aprendizagem das outras matérias do programa extenso 
adotados nas escolas” (SOUZA, 2008, p. 54). Além de possuir uma preocupação política, pois 
a partir da Constituição de 1891, o critério para a participação política era ser alfabetizado. 

Certamente, o contexto educacional e político pressupõe uma discussão sobre a 
construção de uma pedagogia para o ensino de leitura, tanto sobre o que ensinar (conteúdos) e 
como ensinar (métodos), quanto aos tipos de livros a serem adotados. 

 
Breve análise do Livro II (1920) da Série Braga 

 
O livro Leitura II pertence a uma coleção intitulada Série Braga, que é um conjunto de 

livros de leituras composto de quatro volumes, dedicado ao ensino da leitura nas séries 
iniciais. De cunho enciclopédico, ele reunia vários conhecimentos estabelecidos para cada 
série, compostos por textos de temáticas variadas e com muitas ilustrações.  
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O livro analisado é a 90ª edição de 1920, publicada pela editora Melhoramentos de São 
Paulo. Ele contém 84 lições, e segundo a descrição da contracapa da obra, a mesma está 
“adaptada em todos os estados do Brasil”. 

No Prefácio intitulado “Ao professor” há uma crítica aos compêndios sistemáticos, os 
quais, para o autor, não são propriamente livros de leitura, pois não contemplavam 
“conhecimentos fundamentais da história, da tradição, da poesia, do paiz do povo, de todos os 
deveres do cidadão, [...] estudos específicos das sciencias” (BRAGA, 1920, p. 3).  

O livro de Erasmo estava adaptado às exigências curriculares do ensino primário do 
início do século XX, que tinha por função “modelar o caráter das crianças, futuros 
trabalhadores do país, incutindo-lhes especialmente valores e virtudes morais, normas de 
civilidade, o amor ao trabalho, o respeito pelo superior, apreço pela pontualidade, pela ordem 
e asseio” (SOUZA, 2008, p. 38). Dessa forma, contribuiu para a consolidação de uma 
identidade nacional, através da disseminação de valores cívico-patrióticos, estimulando as 
novas gerações a cultivar o amor pela pátria. 

Dentre alguns textos encontrados no livro, destacamos: “Homem das florestas” o qual 
traz muito da visão de Braga acerca da questão indígena no Brasil; “Os Bandeirantes” e “José 
Bonifácio”, para fazer menção ao interesse do autor em exaltar heróis nacionais; “Gratidão”, a 
apropriação da imagem de uma figura histórica europeia (Cristovão Colombo), o qual mostra 
a influência da cultura europeia na formação da identidade nacional na época da publicação 
do livro; “Leis e códigos” e “Carta a um menino”, os quais mostram a preocupação do autor 
em formar os alunos também com base em princípios morais; “A Lua” e “Uma curva difícil”, 
para demonstrar o positivismo pedagógico contido na obra de Erasmo. 

Essa lógica de conteúdos estava pautada no positivismo pedagógico, que se traduzia em 
uma abordagem pedagógica de transmissão de conteúdos e que usava como principal meio de 
aprendizagem a memorização de informações, ou seja, os livros escolares da época se 
tornaram um fornecedor de informações a serem decorados sem nenhuma reflexão e 
associação com a realidade.  

 Portanto, a análise do livro nos proporcionou uma visão dos conteúdos selecionados 
para o ensino de História na primeira metade do século XX. Não se limitando à questão dos 
conteúdos, esse material didático nos forneceu uma visão da abordagem historiográfica e das 
metodologias de ensino dessa disciplina, que estava intrinsecamente ligada às aulas de leitura 
nos anos inicias da escolarização.  

O livro Leitura II da Série Braga apresenta textos que contêm forte patriotismo, com a 
exaltação dos símbolos nacionais, ressaltando o nacionalismo republicano presente na 
ideologia veiculado na época. Além disso, ele transmite hábitos de higiene e boa alimentação. 
Por sua vez, os temas sobre a moral e os bons costumes são apresentados por meio de fábulas 
que são carregadas de lições morais.  

Por meio deste livro, os alunos da escola primária das primeiras décadas do século XX 
aprenderam a obedecer e a respeitar a sua pátria, que auxiliou o processo de formação moral 
da criança, sendo, por isso, necessária a utilização destes livros de leitura que não apenas 
ensinam a escrever, mas também, formam os pensamentos morais.  



O ENSINO DE HISTÓRIA NAS AULAS DE LEITURAS DAS ESCOLAS PRIMÁRIAS NO INÍCIO DO... 
 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 2028 

Continha, também, a valorização das ciências como traço de uma modernização dos 
currículos escolares, que introduzia os saberes das ciências físicas e naturais, como forte 
marca do positivismo pedagógico.  
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CHAME ESSE POETA, TIRE A PEDRA DO CAMINHO: 
EXPERIMENTAÇÃO E POÉTICA NO VÍDEO CEP 20000, PRODUÇÃO DE 

PATRÍCIA LAGO E CHRIS PRADO 

Lilian Carla Barbosa 
 

Escute, meu chapa: um poeta não se faz com versos. 
É o risco, é estar sempre a perigo, sem medo. É 

inventar o perigo e estar sempre recriando 
dificuldades pelo menos maiores. É destruir a 

linguagem e explodir com ela.  
Torquato Neto 

 
Luto para que todo ABS tenha um WC. e não para que todo WO tenha um OK. mas pra 

que todo o QG tenha HP toda a PM, PF, BG, BHC, LSD, CBF, OB, RJ, FMI, PCB, MPB e 
CHICO, O, MST, SOS! [...] 

É com essa montagem, talvez? De siglas vocalizadas em ritmo de Hip Hop que, 
extraídas de ouvido, se tornam incompreensíveis em certo ponto, o modo como as produtoras 
do vídeo CEP 20000 escolheram para iniciar a produção audiovisual comemorativa dos 10 
anos de existência do Centro de Experimentação Poética 20000. O CEP, como é conhecido, 
se estabeleceu como sarau multimídia desde agosto de 1990. Localizado na cidade do Rio 
Janeiro, foi desenvolvido, a princípio, por Guilherme Zarvos e pelo poeta Chacal, conhecido 
por ter feito parte, na década de 70, do fenômeno poético e cultural conhecido como “poesia 
marginal brasileira”.   

Para conversarmos sobre a produção audiovisual que envolve meu trabalho de pesquisa 
com o CEP, coloco em questão o vídeo produzido pela BL Productions no ano de 2000. Esta 
produção foi distribuída pela revista Trip, acompanhada de um CD com músicas e poemas 
falados que haviam sido apresentados no sarau até então. 

O vídeo apresenta o CEP com imagens que surgem em velocidade agitada e 
descontínua, enquanto que a palavra segue o mesmo fluxo, flutuante. É interessante como a 
imagem no vídeo ganha força, pois é pela imagem e não pela palavra que algumas 
informações são dadas ao espectador a princípio. Há uma confluência de passos, vozes, ruas, 
placas, batuques, palco e platéia em direção ao espaço que será apresentado.  

Desafio-me a pensar em como os autores do vídeo, ao apropriar-se da maneira como 
eles mesmos vêem e pensam o CEP 20000, usaram os processos de montagem para trazer à 
tona ressonâncias de suas percepções individuais. Ao longo desta produção, há uma narrativa 
com imagens sem nexo entre si, que parece buscar relacionar os acontecimentos que 
configuram o sarau a uma máquina turbinada pela deformidade feita nas palavras, nos sons, 
nos movimentos corporais, nas atitudes despadronizadas e no pensamento fora domínio da 
razão.  

Até onde esta montagem, os cortes, a escolha estética pela alta velocidade em que se 
passam os quadros é produtora de realidade? Talvez o vídeo tenha resolvido esta questão 
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coerentemente à intenção de produzi-lo. A falta de continuidade e a ausência de uma 
explicação do que seja este Centro que faz 10 anos de existência, vai de encontro ao que ele se 
propôs a sê-lo durante este período: descontínuo, pulsante, disforme. O não visível e o não-
dito reforçam o caráter inenarrável que o CEP parece querer para si, enquanto se mostra como 
um Centro sem precedentes, que dispensa referência, implicado na loucura. 

A efervescência cultural que promove novas formas de interação e mistura as 
linguagens plásticas, musicais e poéticas vão sendo caracterizadas pelos efeitos e cortes, 
papeis, microfone, corpo, música, gritos, sussurros, dança. Filtros que tornam a imagem 
desfocada, enquadramentos que vibram, se aproximam e se afastam rapidamente, a vertigem e 
a flutuação, tudo em prol da possibilidade de desprender-se do conhecido, do que possa ser 
meramente reproduzido.  

Finalmente, nesse universo sem centro, nos intervalos entre as imagens do vídeo, que 
não se propõem a manter a rigidez da continuidade – há uma provocação, há a possibilidade 
de se re-inventar, de se experimentar em novas articulações, tendões e ligamentos tanto no 
corpo físico quanto no pensamento. E de se perguntar de onde provem o caráter vívido que 
une esses seres? Desencadeando encontros que tentam tornar visível a infinita possibilidade 
de forças que atuam no movimento, na palavra, na imagem.  

Assim como a poesia re-significa a palavra dentro do contexto do poema, assim como o 
poeta a faz ir além de seu significado dicionarizado, igualmente à palavra, que pode ocupar 
outro lugar, ganhar novos sentidos, nós também podemos encontrar maneiras de nos inovar e 
de nos experimentar. O que a oportunidade de delirar e ao mesmo tempo de “não se fazer 
nada”- palavras ditas pelo poeta Chacal no início do vídeo – pode provocar em nós? Que 
estamos sempre pressionados pelo mundo instituído a fazer algo, a dar resultados, a buscar 
soluções para os problemas.  

Os recortes e seleções de imagens para a montagem deste vídeo não estão desvinculados 
do modo como seus idealizadores vêem o CEP ou querem que ele seja visto, por isso elas não 
representam o real, mas sim, se dobram sobre palavras cantadas, faladas e efeitos visuais que 
distorcem, desequilibram, esvaziam os sentidos do que ouvimos ou vemos. Como se não fosse 
preciso compreender o que se diz ou interpretar o que se vê, mas deixar-se conduzir pelo 
desejo ao introduzir a experimentação no modo de existência instituído.  

O poema de Michel Melamed, que introduz o vídeo, nos insere em um universo 
aleatório e vertiginoso de siglas vociferadas, um possível caos-germe para que o poema e as 
letras possam ir além da esquemática organização e estruturação clássica dos versos, dos 
enredos, podendo deslocar-se da submissão à representação. Como escreve Daniel Lins em 
seu texto A Escrita Rizomática: “Cabe deixar viajarem a língua e as palavras, pôr a língua 
em variação contínua, pois é assim que se podem esvaziar os conteúdos, desfazer as formas e 
deixar passar algo assignificante, informal, assubjetivo” (LINS, 2012). Dando continuidade a 
essa vertigem, as imagens do vídeo são incessantemente atravessadas pelo movimento, pelo 
vai-e-vem da desfiguração da edição. É possível pensar que o vídeo tomou a forma do Centro 
que ele almeja apresentar, ganhando força ao agenciar som, imagem e palavra, sem a 
intermediação de explicações, entrevistas ou depoimentos de participantes.  
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Esse aglomerado de siglas, o quase incompreensível que introduz o vídeo, funciona 
como reação química que estremece as regas, continuando citando Daniel Lins: “[...] no 
sentido também de vomitar, uma cheia, uma inundação, uma libertinagem, profusões de 
signos úmidos, secos, irrigados e, assim, abrir alas para uma língua desviante que fia e 
engendra um sentido novo, inédito: uma escrita por vir” (LINS, 2012). Diretamente 
relacionado com o emaranhado non-sense de ideias e projeções que iniciam o vídeo, ele é 
finalizado pelos versos de uma música, também em ritmo de hip hop, “chame esse poeta, tire 
a pedra do caminho/ eu gosto de falar sozinho/ Maria fumaça, tu és minha rainha/ chame esse 
poeta, tire a pedra do caminho, gosto de falar sozinho”.  

Quais seriam as pedras no caminho: a impossibilidade de publicar nas grandes editoras? 
A gramática? A linguagem? O pertencer a um estilo? A timidez? O assemelhar-se com...? 
Critérios? Padrões de qualidade? Ainda que façamos parte de vários tipos de agenciamentos 
culturais, sociais, ainda que a vida em sociedade crie determinações e limitações enraizadas, 
como podemos explorar o novo e inventar possibilidades de fissuras, potencialidades, desvios. 
Não deixamos de fazer parte do que nos agencia, o enraizamento existe, mas não é forçoso 
mantê-lo fechado – manter a pedra no caminho – a vida pode ser um processo aberto, sem 
objetivo ou finalidade, assim como a escrita e o pensamento.  

A sigla CEP significa usualmente Código de Endereçamento Postal, porém, os 
idealizadores do CEP arrastaram esse significado para Centro de Experimentação Poética, na 
intenção de provocar um desvio e dar ao evento um endereçamento móvel, sem ponto fixo. 
Sob esse aspecto, a experimentação poética do CEP se aproxima ao conceito de Deleuze, 
pondo em evidencia os ensaios abertos e não o que é interpretável, as diferentes combinações 
e efeitos e não um processo pré-estabelecido, a improvisação e não os conjuntos de regras e 
métodos. Por outro lado, se afasta do conceito, quando entendemos que a experimentação 
nada tem a ver com o acaso, não se faz para ver o que acontece, para buscar um resultado, 
mas sim, para determinar do que são capazes – nos mais diversos encontros e combinações 
possíveis – os corpos, a linguagem, a mente, os agrupamentos sociais, entre outras entidades.  

No mais, a produção do vídeo CEP 20000, ao mesmo tempo em que se constrói, se 
fragmenta em situações várias, se deslocando do poema à música, da música à dança e deixa à 
parte o assombro da certeza. Decentraliza o narrador, não há quem nos conte sua história do 
começo ao fim. Talvez nós assistíssemos ao meio, a condensação do estado do significado 
para estado do sentido, a transformação da matéria, da palavra, da imagem, do movimento dos 
corpos. Vivemos, escrevemos, agimos e pensamos muitas vezes, enclausurados por regras e 
convenções, por imposições econômicas e sociais, e por que não libertar a vida? 
Experimentar-nos, tirando estas, entre tantas outras pedras no caminho, para dar passos com 
forças cada vez mais intensas.  
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CINEMA NACIONAL COMO: ESTRATÉGIAS DE MOTIVAÇÃO E 
REFLEXÃO SOBRE LEITURA, INTERPRETAÇÃO E ESCRITA DE 

GÊNEROS TEXTUAIS 

Liliane da Silva Storniolo Scarpin1 
Introdução 

 
Esta pesquisa buscou apresentar os resultados da utilização filmes Nacionais em sala de 

aula como estímulo e estratégia de sensibilização à interpretação e produção de textos por 
alunos do primeiro ano do Ensino Médio e também a atualização de seus conhecimentos 
acerca dos elementos estruturais de gêneros textuais tendo como apoio metodológico teorias 
da Estética da Recepção, que analisam o texto verbal a partir do receptor, com 
complementação de estudos linguísticos e semióticos. 

Embora o cinema Nacional venha conquistando espaço entre filmes importados, 
sabemos que ainda sofrem muitos preconceitos em nossa sociedade, principalmente entre os 
adolescentes, portanto pretendemos desmistificar este fato, além de apresentar esses filmes 
como textos que podem ser trabalhados em sala de aula a partir de conhecimentos básicos 
desenvolvidos durante as aulas da disciplina de Língua Portuguesa. Nessa concepção, 
buscamos criar, através de reflexões dialógicas, com os alunos diferentes métodos de 
estímulos à leitura, interpretação e escrita de três gêneros textuais a serem definidos, visto que 
os gêneros textuais têm características inter-relacionadas,ou seja,  multifacetadas e complexas. 

 
Fundamentação Teórica 

 
As estratégias que foram utilizadas têm como suporte as linhas de pesquisa da Estética 

da Recepção e recebem uma complementação dos estudos de Linguística e de Semiótica que 
tratam da relação do receptor com o texto que lê. 

Os teóricos que fundamentam esta pesquisa são: Mikhail Bakhtin2; Wolfgang Iser; Hans 
Robert Jauss3 e Umberto Eco4 que veem e estudam, na produção de textos, estratégias de 

                                                           
1   Professora Mestra da Unitins (Fundação Universidade do Tocantis)- Palmas-TO- Brasil; 
 Contato: liliane.ss@unitins.br  
2 A prosa foi o grande tema do linguista russo Mikhail Bakhtin (1895-1975) , mas ele também teorizou sobre a 
poesia, se não extensivamente, pelo menos intensivamente em alguns momentos. Introduz nos estudos literários, 
os conceitos de polifonia, intertextualidade, dialogismo, entre outros. 
3 Hans Hobert Jauss e Wolfgang Iser são os dois grandes nomes da Estética da Recepção, teoria desenvolvida na 
Universidade de Constanza ( Alemanha), nos anos 60 / 70, que aborda uma noção dinâmica do leitor, ouvinte ou 
espectador como fator essencial à constituição da obra literária ficcional. 
4 Umberto Eco (Alessandria, Itália, 1932). A princípio, dedicava-se principalmente a trabalhos de Estética, com 
aceitação por parte dos estudiosos. Trabalhou como professor de Comunicação Visual em Florença e de 
Semiótica em Milão, realizando diversos estudos sobre o papel da recepção e do ato de ler.. Nessa época, 
escreveu muitos ensaios e livros sobre semiótica. Na ficção, obteve grande êxito com o romance O Nome da 
Rosa (1981), O Pêndulo de Foucault (1985), A ilha do dia anterior (1989), entre outros. 

mailto:liliane.ss@unitins.br
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interação com o leitor que prevêm os movimentos (respostas) do outro, ou seja, um texto, 
desde a sua geração, tem mecanismos de inserção do leitor no próprio discurso narrativo, 
como parceiro de um diálogo com o autor. 

 
Na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo 
fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém. 
Ela constitui justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte. Toda 
palavra serve de expressão a um em relação ao outro. Através da palavra, 
defino-me em relação ao outro, isto é,em última análise, em relação à 
coletividade. A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os 
outros. Se ela se apoia em mim numa extremidade, na outra apoia-se sobre o 
meu interlocutor. A palavra é o território comum do locutor e do 
interlocutor.(Bakhtin,1995,p.113) 

 
Sobre a relação entre locutor e interlocutor na mídia diz Thompson: 
 

Devemos abandonar a ideia de que os destinatários dos produtos da mídia 
são espectadores passivos cujos sentidos foram permanentemente embotados 
pela contínua recepção de mensagens similares. Devemos também descartar 
a suposição de que a recepção em si mesma seja um processo sem 
problemas, acrítico,e que os produtos são absorvidos pelos indivíduos como 
uma esponja absorve água. Suposições desse tipo têm muito pouco a ver 
com o verdadeiro caráter das atividades de recepção e com as maneiras 
complexas pelas quais os produtos da mídia são recebidos pelos indivíduos, 
interpretados por eles e incorporados em suas vidas.... No intercâmbio 
comunicativo de uma interação face a face, o fluxo de comunicação tem mão 
dupla: uma pessoa fala, a outra responde, e assim por diante.Em outras 
palavras, os intercâmbios numa interação face a face são fundamentalmente 
dialógicos. (THOMPSON, 2004,31)  

 
Pudemos notar pelas palavras de Thompson que suas ideias sobre a recepção 

assemelham-se à teoria bakhtiniana que afirma não haver comunicação que proceda apenas de 
um falante, mas sim que esse necessita de um interlocutor para a quem transmitir a 
mensagem. Bakhtin fala que as palavras têm “duas faces” enquanto Thompson refere-se a 
essa relação como “face a face”. Em ambos os casos a alteridade e a relação entre “o dito” e o 
“não dito” são imprescindíveis para que se construa um significado complexo que 
possibilitaria a configuração do sentido do texto. 

O autor, quando escreve, tem em mente um tipo de leitor (leitor ideal) que possa 
entender todo o significado que cada significante estará transmitindo. Na maioria das vezes, 
porém, quem lê o texto não é esse tipo de leitor, pois cada leitor transporta para o texto seus 
conhecimentos prévios de mundo, ou seja, tudo o que tem significado para ele. Portanto, 
quando Bakhtin diz que a palavra é semi-alheia refere-se à relação entre o mundo, o autor e o 
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leitor.“Diria que um texto é um jogo de estratégias mais ou menos como pode ser à disposição 
de um exército para uma batalha”. (ECO, 1.984,p.9) 

Segundo Umberto Eco, (1986,p. 36), o autor prevê seu leitor (leitor modelo) e age no 
sentido de organizar o texto para que ocorra um tipo de leitura, que ele considera adequada às 
suas intenções e, para isso, utiliza estratégias textuais, as mais diversas, dos estudos 
linguísticos às ideologias, envolvendo forma e conteúdo. O mundo oferece o universo das 
palavras e o autor utilizar-se-á delas, de acordo com a sua ideologia e com a sua bagagem 
cultural. 

Para que um texto se torne vivo, presentificando-se através do ato da leitura, é 
necessário que o receptor acredite que o autor tem algo a dizer, caso contrário, não o lerá. 
Além disso, fará sua leitura sempre de acordo com sua ideologia e com seu conhecimento de 
mundo. Para analisar um texto é necessário que façamos sua desconstrução para que, 
posteriormente, possamos reconstruí-lo com a nossa interpretação, que será baseada em nosso 
repertório, valores e cosmo- visão. 

O texto possibilita uma leitura horizontal – sintagmática- e uma leitura vertical-
paradigmática. Em ambas, quando os vazios aparecerem, o leitor deverá preenchê-los 
buscando respostas às suas dúvidas, em seus conhecimentos linguísticos e sociais, em suas 
crenças, preconceitos, medos e esperanças. No entanto, não se pode aceitar uma leitura 
aleatória, que não seja pertinente à intenção do autor e assim sendo, deve seguir parâmetros, 
ter limites impostos pela própria narrativa e suas estruturas linguísticas e ideológicas. 

  Como já dissemos, o autor constrói seu discurso dentro de seu mundo de valores e 
quando seu texto encontra o leitor cria-se um contexto, onde há interação entre interlocutores, 
cabendo ao receptor analisar as estratégias utilizadas pelo emissor para que haja interação 
entre ambos. Cada teórico denomina o leitor que interage com o texto de uma forma diversa, 
sob um ângulo diferente: 

 
“Arquileitor”- leitor assíduo de determinados autores, que tem familiaridade 
com as estratégias estilísticas do emissor. A soma de suas leituras sobre um 
mesmo autor torna-o um “Arquileitor” (RIFFATERRE,1971); leitor 
“informado” desenvolve processos em que os textos são atualizados pela 
recepção através da interação texto / leitor de determinadas comunidades 
interpretativas (FISH,1967);o leitor “implícito” que se encontra previsto nas 
estratégias textuais (ISER,1974) e “leitor modelo” (ECO,1979) que é aquele 
que o autor tem em mente quando escreve, um tipo de receptor idealizado 
pelo “emissor.”5 

 
A interpretação de um texto, mesmo podendo provocar inúmeras interpretações, impõe 

seus limites, não pode ser entendida como um mero ato de decodificação, mas como um 
espaço de construção de sentido, onde um signo exprime uma organização de significantes os 
                                                           
5 Apostila  da disciplina:  Estética da Recepção; os vazios do texto e a interatividade do receptor, ministrada pela 
profª Drª Suely F. V. Flory. Mestrado em Comunicação-UNIMAR-2.004/ 1º Semestre 
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quais, além de ter como designar um objeto-significado, designam também instruções para a 
produção de uma significação. O ato de interpretar, para Eco, estaria na tarefa semiótica de 
compreender como se produz e como são construídos os significados para seu leitor modelo. 

O conceito de leitor implícito, desenvolvido por Wolfgang Iser, parte da noção de 
concretização, que se traduz em duas vertentes: de um lado a do horizonte de expectativas 
lançado pela obra, configurando-se no efeito (Wirkung) predeterminado pelo texto, o qual 
transmite orientações prévias, inalteráveis sobre certos aspectos, pois a obra tem que manter 
uma unidade estrutural; de outro lado temos a segunda vertente, a recepção de cunho extra-
literário, condicionada pelo leitor, que colabora com suas experiências pessoais para fornecer 
vitalidade à obra e manter com ela uma relação dialógica. É a recepção da obra por diferentes 
comunidades interpretativas, em diferentes épocas, pertencentes a diversas camadas 
socioeconômicas, estudada por Stanley Fish em suas obras e retomada pelos teóricos de 
Constanza, anos depois, tanto Iser como Jauss. 

Wolfgang Iser considera como um dos pontos teóricos básicos da Estética da Recepção 
a comunicação transmitida pela obra desde a sua estrutura, que necessita de um leitor para a 
construção do seu sentido. Um texto só se presentifica, só “existe”, através do ato da leitura. 
As estruturas e estratégias textuais preveem o leitor. É a teoria do efeito estético6 
desenvolvida em sua obra O ato de ler. 

Iser concentra-se nos efeitos que os vazios do texto, as insinuações, ironias, o não dito, 
os subentendidos, provocam na consciência de um leitor ideal. O texto, produto de uma 
combinação de linguagem e de sentido, apresenta um espaço implosivo de vazios e carências 
que possibilitam a inauguração de um processo de comunicação. Estes vazios são os 
responsáveis pelas diferentes perspectivas de representação, levando o leitor a fazer uma 
coordenação durante o processo de leitura. As carências, ausência de elementos determinantes 
que são apenas insinuados no texto, condicionam o posicionamento dos leitores na ótica da 
Estética da Recepção, permitindo-lhes compreender o sentido e a forma da obra literária pela 
variedade histórica das suas interpretações. Exige, por outro lado, que a obra individual seja 
introduzida na sequência literária adequada, o que permitirá reconhecer o seu papel histórico 
no contexto das leituras experimentadas pela literatura “séria” e, só assim conseguiremos 
captar todo o seu potencial criativo. 

Hans Robert Jauss, por sua vez, afirma que a primeira impressão que o leitor tem frente 
ao texto é o estranhamento e que a recepção apresenta-se no intercâmbio de três etapas: a 
compreensão, a interpretação e a aplicação. A primeira inicia a leitura, é fundamentada na 
lógica da pergunta e da resposta. A segunda trata da leitura retrospectiva que pressupõe a 
percepção estética enquanto pré-compreensão, já que somente podem ser concretizadas, 
significações que se manifestem ao intérprete, como perspectiva de uma leitura histórica 

                                                           
6 A teoria do efeito estético estuda como o texto prevê o seu leitor, inserido no próprio discurso narrativo. É o 
outro, o interlocutor que interage com o emissor através do ato de ler. ISER, Wolfgang, O ato de ler.2v.São 
Paulo,Editora 34, 2000  
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reconstruída, à qual o texto respondia na época em que foi escrito, e a terceira aplicação é a 
significação do texto em relação a um leitor específico. 

Jauss enfoca o conceito de experiência estética, desenvolvido em seu artigo “O prazer 
estético e as experiências fundamentais da Poiesis, Aisthesis e Katharsis” (apud COSTA 
LIMA, 1979), assinalando a denominação da filosofia, da religião e da metafísica platônica do 
belo, deixando em aberto as ambivalências que tais critérios propunham. Pede o resgate 
hermenêutico da necessidade da experiência estética do leitor e junta-se ao idealismo, 
denunciando a visão da arte moderna como mercadoria. Jauss define a experiência estética 
agrupando-a em três categorias fundamentais: poiesis, aisthesis e katharsis – analisando, em 
três abordagens, os diferentes graus de envolvimento do receptor, arrebatado pelos sentidos 
no ato de ler. 

 
Se os vazios do texto ficcionais orientam (os atos de representação do autor) 
contra o pano de fundo da linguagem pragmática, contribuindo para a 
desautomatização das expectativas habituais do leitor, então este precisa 
reformular para si o texto formulado, a fim de ser capaz de recebê-lo. Quanto 
maior a quantidade de vazios, tanto maior será o número de imagens 
construídas pelo leitor. (COSTA LIMA, 1.979 ,p. 105) 

 
Ao trabalharmos com a análise na perspectiva da Estética da Recepção não podemos 

jamais dissociar o dialogismo e a intertextualidade, pois são componentes fundamentais de tal 
análise, uma vez que a Estética da Recepção está atrelada à análise do discurso, às estratégias 
estruturais e linguísticas do texto, a par das visões de mundo do emissor e do receptor. 

Nesta pesquisa é fundamental falarmos sobre o dialogismo de Mikail Bakhtin, uma vez 
que se trata de uma pesquisa ancorada na análise da recepção de textos, por alunos do Ensino 
Fundamental e, portanto, de relações dialógicas que se estabelecem entre os textos fílmicos 
analisados e seus receptores. “Tudo se reduz ao diálogo, à contraposição dialógica enquanto 
centro. Tudo é meio, o diálogo é o fim. Uma só voz nada termina, nada resolve. Duas vozes 
são o mínimo de vida.” (BAKHTIN,1978,p.123). 

Compreendendo o que Bakhtin nos diz na citação acima, buscaremos edificar nossa 
pesquisa na comunicação que só ocorre quando “um” diz algo a “outro” e espera ser 
compreendido.  

Os filmes que serão apresentados como objeto de estudo foram selecionados de acordo 
com o levantamento, através da prática docente (dezessete anos), de hipóteses sobre o 
interesse, o conhecimento prévio e a visão de mundo de alunos de Escolas Públicas do 
primeiro ano do Ensino Médio. Trata-se de um público heterogêneo, com postura e interesses 
de adolescentes massificados pelo consumismo desenfreado do Século XXI que têm 
preferência por filmes importados e muitas vezes ignoram os filmes produzidos em nosso país 
sem ao menos conhecê-los. 

Dentro desse contexto, entendemos que o ensino da Língua Portuguesa deve ser voltado 
para o desenvolvimento crítico do cidadão, em relação aos aspectos políticos, culturais, 
profissionais e participativos da sociedade. 
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Os educandos deverão conscientizar-se de seu papel dentro da sociedade e caberá ao 
educador ter competência para organizar os conhecimentos que deverão ser adquiridos por 
eles, levando em consideração a realidade e a sociedade em que eles estão inseridos e 
contribuindo para sua transformação através do conhecimento que construirão através de 
pesquisas, aulas expositivas e muita leitura, decodificação, interpretação e escrita de textos. 

A competência linguística do educando deve ser construída com bases sólidas, portanto 
a escolha dos filmes fazem parte dessa base em nossa pesquisa, visto que aguçará a 
capacidade do aluno em ler, interpretar e escrever textos. 

Os sujeitos do discurso vivem em constante diálogo e o emissor (narrador) pode 
oferecer obstáculos à sua realização ou manutenção provocando rupturas que vão infiltrando 
sensíveis mudanças no contexto. É neste momento que ocorre a interferência do professor no 
processo de recepção dos textos pelos alunos. 

Cabe ao professor colocar à disposição dos alunos instrumentos que os façam 
compreender melhor os textos preenchendo os vazios neles contidos e cabe ao leitor 
preencher os vazios dos textos com sua memória discursiva que é adquirida, conforme já dito, 
com tudo que o leitor aprende durante sua vida. 

Seguindo as linhas de pesquisa especificadas, apresentaremos aos alunos os filmes 
Nacionais: “Como fazer uma história de amor” e “A dona da história” que contemplam o 
objetivo do projeto. Serão apresentados também os livros com os textos de cada filme para 
que os alunos percebam a transposição da obra fílmica para a obra literária e vice-versa. 

 
Metodologia 

 
A metodologia utilizada para a análise e a produção de gêneros textuais com base nos 

filmes será: 
 

Levantamento de hipóteses referentes ao tema do filme com os alunos; 
1. Proposta de redação com o tema do filme; 
2. Análise dos textos escritos pelos alunos e levantamento de problemas na escrita e 

estruturação do texto; 
3. Apresentação de partes do roteiro ou livro do filme. 
4. Divisão da sala em grupos para discussão de textos fotocopiados relativos ao tema do 

filme; 
5. Painel integrado; 
6. Apresentação dos grupos; 
7. Gravação e análise dos dados apresentados pelos alunos; 
8. Apresentação do filme ; 
9. Seminário sobre o filme; 
10. Orientação teórica para a escrita do gênero textual que melhor se adapta ao tema 

apresentado; 
11. Proposta de redação; 



CINEMA NACIONAL COMO: ESTRATÉGIAS DE MOTIVAÇÃO E REFLEXÃO SOBRE LEITURA... 
 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 2039 

12. Correção dos textos e comentários para que o aluno possa melhorar seu texto; 
13. Criação de um blog para que sejam postados os textos dos alunos. 

 
Baseando-se na análise dos resultados apresentados no desenvolvimento das atividades 

com o primeiro filme apresentado serão reaproveitadas ou criadas outras estratégias para 
trabalhar com os próximos filmes. 

 
Considerações finais 

 
No início do projeto foi possível perceber que, em geral, a atenção dos participantes 

estava muito mais centrada na comunicação oral do que visual do texto fílmico. Alguns 
detalhes visuais que contribuíam para a compreensão geral do enredo passavam despercebidos 
por um número considerável de alunos. É importante ressaltar que as concepções de leitura e 
alfabetização atualmente abrangem não apenas a leitura de palavras isoladas ou em textos, 
mas também a leitura de mundo. Essas conclusões iniciais sobre a percepção das imagens por 
parte dos alunos serviram de base para o desenvolvimento da análise de interpretação de 
textos imagéticos que também auxiliaram no desenvolvimento de habilidades de interpretação 
de textos verbais e de escrita. 

O projeto foi importante para verificarmos que é possível melhorarmos a compreensão e 
a escrita de textos dos alunos do ensino médio através de atividades que não são comuns em 
seu cotidiano. 

No princípio sentimos um pouco de resistência dos alunos ao participarem das atividades 
propostas, mas com decorrer do tempo, tudo foi se desenvolvendo de maneira natural. 

Consideramos que, a cada etapa do trabalho, os textos orais e escritos dos alunos 
tiveram uma melhora notável, porém ainda há muito o que melhorar, principalmente no que 
diz respeito à pontuação, ortografia e na concatenação de palavras, frases e ideias. 

Seria importante que os professores de língua portuguesa tivessem conhecimento deste 
projeto e pudessem continuar o trabalho na escola. 
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NÍVEL DE COMPREENSÃO EM LEITURA ENTRE UNIVERSITÁRIOS DO 
CURSO DE DIREITO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ENSINO – UM 

OLHAR PERANTE O EXAME DA ORDEM 

Lisiane Freitas de Freitas1 
Lucinea Aparecida de Rezende2 

 
Introdução 

 
Trabalhar leitura em sala de aula requer tempo e comprometimento do docente. A 

experiência da pesquisadora, enquanto professora universitária, permite perceber que, não 
raro, a atribuição é delegada aos professores de língua portuguesa, o que precisaria ser uma 
tarefa conjunta e colegiada. Kleiman e Moraes (2003) consideram a leitura como elemento 
essencial para a aprendizagem e afirmam que enquanto atividade cognitiva, precisa se 
constituir objeto de ensino do conjunto de professores. 

Castaldo (2013) afirma que os docentes do ensino superior criam uma expectativa 
quanto ao aluno que irão receber. Recém-chegados do ensino médio, espera-se que esses 
sujeitos estejam habilitados a redigir e que dominem o manejo das palavras, resultando em 
bons textos. Contudo, as primeiras provas e trabalhos expressam pequenos textos falhos, 
repletos de desvios e equívocos que expressam as dificuldades e as limitações dos educandos. 
“As dificuldades com a produção escrita revelam uma língua cindida entre um saber-dizer e 
um dever-dizer.” (CASTALDO, 2009, p.13). 

A situação relatada acima se agrava nos cursos de Direito das instituições privadas, em 
que uma parcela considerável dos discentes ficou afastada dos estudos por muitos anos, e 
apresenta dificuldade acentuada no que tange à leitura e compreensão de textos, e, por 
conseguinte, na elaboração de textos escritos. Essa situação ficou evidente na pesquisa que 
realizamos com 322 alunos de uma cidade do norte do Paraná. Discorreremos acerca desses 
dados na seção VI - Resultados e Discussão - Retratos da Leitura nos Cursos de Direito 
Analisados. 

Castaldo (2009) explicita a realidade vivenciada pelos egressos dos cursos de Direito, 
especialmente nas provas da segunda fase do Exame de Ordem, caracterizada pelo formato 
dissertativo. Os candidatos encontram dificuldades em expor, no papel, o que compreenderam 
dos enunciados. O que não deveria ocorrer, haja vista que, nesta etapa, o candidato escolhe a 
área que tem maior afinidade, enquanto na primeira fase a prova é uma miscelânea de todas as 
disciplinas que viu na graduação.  
                                                           
1 Mestre em Educação (UEL); Doutoranda em Estudos da Linguagem (UEL); Professora da Universidade 
Estadual de Londrina – UEL – Londrina – PR - lisiane@uel.br    proflfreitas@hotmail.com  
2 Doutora em Educação pela UNIMEP. Pós-doutora em Educação / Leitura pela Universidade de Aveiro 
(Portugal). Professora Associada do Departamento de Educação da Universidade Estadual de Londrina, com 
atuação no Programa de Mestrado. Pesquisadora de temáticas como: formação de professores, ensino, 
aprendizagem, e especialmente leitura e formação de leitores. Londrina - PR lucinea@uel.br  
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A falta de estímulo para a leitura resulta na massificação de bacharéis, formados com 
conteúdos tecnicistas e sem habilidades de pensar e refletir sobre o mundo à sua volta. “[...] 
não passa de um grave equívoco a idéia que se poderá construir uma sociedade de indivíduos 
personalizados, participantes e democráticos enquanto a escolaridade for concebida como um 
mero adestramento cognitivo.” (PACHECO, 2008, p.13). 

Em análise dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Direito das 4 faculdades privadas 
do norte do Paraná, pode-se perceber um universo amplo de disciplinas e conteúdos inerentes 
à formação jurídica. Entretanto, apenas um curso contempla conteúdos específicos de leitura, 
ancorados na ementa da disciplina “Metodologia e Linguagem Jurídica”. Outra instituição 
apresenta a disciplina de “Português Aplicado ao Direito”, porém, pouco se trabalha acerca da 
temática. Nas outras duas instituições sequer encontrou-se algo relacionado à leitura, ou 
qualquer suporte para a análise e interpretação de textos. 

Nos cursos elencados para este estudo percebeu-se que alguns professores, 
especialmente os das disciplinas das séries iniciais, incentivam à pesquisa jurisprudencial, 
apresentam aos alunos os sites de busca da área, estimulam a aquisição dos códigos e outros 
livros de legislação, entretanto, pelas respostas obtidas pelos instrumentos de pesquisa 
aplicados, pode-se perceber que há pouco espaço para a discussão e interpretação destas 
leituras. Talvez, essa realidade se apresente em função da falta de tempo do docente, haja 
vista que as instituições privadas dispõem de poucos professores com dedicação exclusiva, ou 
seja, o professor é contratado apenas para ministrar um determinado quantitativo de horas, 
inviabilizando, em alguns casos, orientações extraclasse, grupos de estudos, entre outras 
atividades que propiciem a ampla discussão dos textos.  

 Aos acadêmicos, é passado o conteúdo, porém, encontram dificuldades em 
transformar estas leituras em aporte para a elaboração de seus trabalhos e simulações da 
prática cotidiana profissional. A nosso ver, consiste, portanto, em uma leitura dissociada do 
pensamento crítico-reflexivo. Lembramos que cabe à universidade ser um espaço de 
disseminação da leitura e da cultura, e o professor é um importante mediador para que este 
processo se efetive. 

Galeno Amorim (2008), em pesquisa intitulada “Retratos da Leitura no Brasil”, aponta que 
o índice de leitura entre os brasileiros tem aumentado consideravelmente, à medida que a 
escolaridade também aumenta. “Sim, cresceu o índice de leitura, mas que leitura? Embora haja 
aumento neste índice (um fato a se comemorar), a pesquisa mostra, no entanto, que a leitura 
cultural ainda é muito pequena, seja em que nível de escolaridade for.” (AMORIM, 2008, p. 89). 

O curso de Direito concentra esforços na interpretação das normas e da legislação 
vigente e, ainda assim, os estudantes precisam ter um pensamento crítico-reflexivo para saber 
aplicar corretamente o que é preconizado pelos pressupostos jurisprudenciais. Dessa forma, a 
leitura se configura como um instrumento primordial para a construção desse pensamento e, 
por conseguinte, faz--se necessário apurar como ela tem sido trabalhada na graduação.  

Com base nesta premissa, foram pautados como problematização, os questionamentos: 
Como se dá a leitura nos Cursos de Direito das faculdades privadas de uma cidade no norte do 
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Paraná? Qual a relação possível de ser estabelecida entre os resultados dos exames unificados, 
em nível nacional, da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB e a leitura? 

Assim, elencou-se, por objetivo, a compreensão e explicitação de como se dá a leitura 
nos Cursos de Direito de faculdades privadas de uma cidade do norte do Paraná e suas 
possíveis implicações nos resultados do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Para 
tanto, como objetivos específicos, buscou-se identificar como a leitura está configurada nos 
planos de curso, na prática dos alunos em sala de aula e no Escritório de Aplicação, e os 
reflexos nos índices de aprovação e reprovação no Exame da Ordem. Fez-se necessário 
analisar o nível de compreensão em leitura da amostra elencada (alunos das últimas séries dos 
Cursos de Direito) por meio de um instrumento adaptado e validado (Teste de Cloze). 
Investigaram-se ainda, por meio dos grupos focais, os elementos intervenientes na 
compreensão e resolução de questões do exame de ordem dos bacharéis já formados, com 
vistas a identificar o papel que a leitura desempenha nesse evento. Em concomitância, 
exploraram-se os dados estatísticos nacionais da Ordem dos Advogados do Brasil no que 
concernem aos índices de aprovação e reprovação dos bacharéis em Direito nas provas do 
Exame de Ordem, com vistas a identificar possíveis relações com a leitura. 

 
Percurso metodológico 

  
Para responder aos questionamentos levantados optou-se por um percurso metodológico 

que se iniciou por um estudo exploratório, contemplando análise documental. Para a 
construção do arcabouço teórico, empregou-se a pesquisa bibliográfica acerca das temáticas 
aprendizagem dialógica, estratégias de leitura e estudo, além de estudos que narram a 
evolução do ensino jurídico no país. Em seguida, partiu-se para um estudo de campo. O 
universo da pesquisa se constituiu pelos seguintes sujeitos: 1) pelos acadêmicos dos quarto e 
quinto anos dos cursos de Direito de 4 faculdades privadas (escolhidos por amostra aleatória 
de conveniência), com uma abordagem quantitativa, levantando-se dados por meio de um 
formulário elaborado pela autora3; 2) por egressos que passaram pelo Exame de Ordem, 
reunidos em grupo focal, utilizando-se da abordagem qualitativa. Foram selecionados, 
aleatoriamente, 17 egressos para participar do estudo, divididos em dois grupos focais. O 
primeiro com 7 egressos que obtiveram êxito nas provas e o segundo com 10 egressos que se 
encontram em situação de não aprovação no exame da OAB. 

 
 

                                                           
3 Para se investigar com maior profundidade a amostra elencada foi necessária a elaboração de dois instrumentos 
de pesquisa. Uma escala intitulada Diagnóstico da Leitura no curso de Direito, contendo 32 afirmativas, em 
escala Likert de 5 pontos, empregados para levantar dados junto aos alunos das últimas séries dos cursos de 
Direito, que se constituíram como amostra (322 pesquisados), e, um roteiro semiestruturado de entrevistas,  
utilizado nos grupos focais com egressos, que serão melhor explicitados no percurso metodológico (seção IV 
deste trabalho). Vale ressaltar que não foi encontrado nenhum instrumento já validado, específico para o 
diagnóstico da leitura no curso de Direito. 
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O Exame da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB 
 
Para exercer a profissão de advogado, o bacharel em Direito precisa realizar uma prova 

que ateste sua capacidade técnica e profissional. O Exame de Ordem foi regulamentado, em 
um primeiro momento, a partir do Provimento nº 81/96, elaborado pelo Conselho Federal da 
OAB, tendo como suporte legal a Lei 8.096 de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da 
advocacia e sobre a Ordem dos Advogados do Brasil. Para gerir todo este processo foi criada 
a Coordenação Nacional de Exame de Ordem, a qual objetiva organizar as provas (não 
necessariamente elaborá-las, já que o Estatuto prevê a possibilidade de terceirização), elaborar 
seu edital e primar pela lisura em sua aplicação, dentre outras atribuições inerentes ao 
processo do Exame. 

O certame é composto por duas etapas, sendo a primeira constituída por uma prova 
objetiva, com 80 questões de múltipla escolha, que devem ser respondidas sem consulta a 
qualquer material. Possui caráter eliminatório e para passar para a segunda fase, o candidato 
precisa acertar pelo menos 50% da prova. Essas questões representam um mosaico de 
conteúdos das mais diversas áreas do Direito, contemplando disciplinas de todas as séries, o 
que, por conta disso, sofre críticas no sentido de ser uma prova que requer memorização e não 
conhecimento. Mesmo com a diversificação de conteúdos, os candidatos reprovam menos 
nessa fase. Contudo, se não logram êxito na prova prática, terão que realizar novamente a 
prova objetiva na próxima tentativa de adquirir a carteira da Ordem.  

A segunda etapa, intitulada prova prático-profissional, é dissertativa e pode ser realizada 
com consulta à lei seca, ou seja, legislação e súmulas, sem nenhuma anotação ou comentário 
de autores. Vem dividida em duas partes, sendo a primeira composta pela redação de uma 
peça profissional, que pode ser um Agravo de Instrumento; mandado de segurança; embargos 
de declaração; contestação; reclamação trabalhista; embargos de terceiro; ação monitória; 
recurso de revista; agravo de petição; exceção de impedimento ou recurso ordinário, ou seja, 
conteúdos inerentes ao eixo de formação profissional dos currículos de graduação em Direito. 
A segunda parte consiste em solucionar questões práticas, sob a forma de situações-problema, 
conforme se pode observar pelo exemplo do Quadro 1, a seguir.  

 
Quadro 1 – Modelo de questão prático-profissional 

 
Prova 3 – Segunda fase (ano 2009-2) – ÁREA DIREITO DO TRABALHO 
Questão 1 
Manuel, empregado da empresa Super Boa Ltda., após criticar seu superior hierárquico de 
forma contundente e com uso de expressões depreciativas, foi advertido por escrito. Tendo 
Manuel se recusado a assinar a referida penalidade, ele foi dispensado, por justa causa, da 
empresa, sob o argumento de prática de falta grave, por ato de indisciplina. 
Na situação hipotética apresentada, foi correta a decisão da empresa de dispensar o 
empregado por justa causa? Fundamente sua resposta. 
Fonte: (MOTA, 2010, p. 301) - adaptado pela autora 
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A questão proposta no Quadro 1 é considerada simples na avaliação da Coordenação 
Nacional de Exame de Ordem. Caso o candidato consiga interpretar o que o enunciado pede, 
logo identificará que se trata do artigo 482 da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) no 
tocante à justa causa. O problema posto gira em torno de o empregado ter se recusado a 
assinar a advertência e, em função disso, ter sido demitido por justa causa, com a alegação do 
empregador de indisciplina do empregado. Aqui o candidato deveria se ater simplesmente à 
dispensa por justa causa, em que o fato de o empregado não assinar a advertência não 
acarretaria à sua demissão, conforme o art. 482 da CLT.  

Contudo, não foi essa a interpretação que boa parte dos candidatos teve. Apegaram-se 
ao primeiro parágrafo do texto e julgaram o desacato do empregado como causa da demissão, 
o que não é fato, haja vista que o problema é claro quando apresenta a informação “foi 
advertido por escrito”, ou seja, no primeiro momento, o empregado levou uma advertência, 
documento este que se recusou a assinar.  

O problema citado é um exemplo de que há má interpretação do texto, que pode estar 
ligada diretamente a uma leitura superficial, uma leitura fragmentada, desconexa de 
pensamento crítico reflexivo. Não podem ser considerados leitores proficientes. “O leitor 
proficiente deve apresentar um bom desempenho de compreensão do texto, conseguindo 
decodificar as palavras e contextualizá-las, utilizando experiências anteriores.” (SANTOS; 
BORUCHOVITCH; OLIVEIRA, 2009, p.47).  

Insurge, então, outra dificuldade. Os cursos, em poucos momentos, propiciam 
experiências anteriores. As vivências restringem-se aos estágios realizados por meio dos 
escritórios de aplicação, que contam com centenas de alunos para um número reduzido de 
professores. Em síntese, a prática pode não estar sendo orientada e supervisionada a contento. 

Cabe ressaltar que na fase prático-profissional, o egresso tem o direito de escolher sobre 
qual área quer realizar a prova, tendo como opções: Direito Administrativo; Direito Civil; 
Direito Constitucional; Direito Empresarial; Direito Penal; Direito do Trabalho ou Direito 
Tributário. Por conseguinte, o candidato tem a opção de escrever sobre o assunto para o qual 
tem maior preparo. Ainda assim, muitos bacharéis padecem para conseguir aprovação. A 
massificação do ensino jurídico acabou criando um hiato entre a formação e o real preparo do 
bacharel para o exercício da advocacia. O Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, de 
certa forma, age como um filtro para deixar estanque da advocacia os profissionais que ainda 
não estão tecnicamente preparados. 

O Exame de Ordem surgiu de uma necessidade de se aferirem os conhecimentos da 
demanda de bacharéis que se formavam a cada ano, em virtude dos inúmeros cursos novos 
abertos durante a década de 1990. De acordo com Rubens Machado, ocorreu, nessa época, 
uma massificação da educação jurídica, e, por conseguinte, uma queda na qualidade do 
ensino. “Houve uma disparada de criação de cursos jurídicos no país, sem levar em conta as 
reais demandas e especialidades do mercado, abrindo um imenso fosso entre a base técnica e 
a massificação do ensino.” (MACHADO, 2003, p. 19). 

Quando foi instituído em 1996, o exame não era unificado, ou seja, cada região fazia 
uma prova isolada dos demais Estados, o que gerava uma série de problemas, dentre os quais 
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o de alguns bacharéis que não passavam no exame de sua cidade e logo buscavam outras 
regiões, onde entendiam ser mais fácil sua aprovação. Ainda tendo identificado o problema 
logo nas primeiras edições, o formato não unificado perdurou por mais de dez anos. 

Para inibir estas ações, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil aprovou 
a unificação nacional do Exame em 2009, por meio do Provimento 136/2009, que trouxe 
também modificações substanciais no conteúdo da avaliação. Passaram a ser contemplados 
conteúdos de Direitos Humanos e Ética Profissional. Com essa unificação, as provas 
passaram a ocorrer simultaneamente em todo país, o que impede os candidatos de realizarem 
provas em diversos Estados. 

Este novo formato acarretou críticas, pois um único modelo de prova para todo o Brasil 
pode não contemplar a diversidade cultural de cada região, os aspectos econômicos, políticos 
e sociais. Mesmo com todas as críticas, o exame unificado permanece até o momento. 
Analisando-se os objetivos do certame, pode-se considerar que as provas da OAB não 
representam uma medida punitiva, algo para penalizar ou cercear o livre exercício da 
profissão, mas, sim, uma colaboração com a sociedade no sentido de ter um profissional apto 
a exercer plenamente a advocacia. 

 
A Aprendizagem Dialógica e o Saber por Meio da Interação Social – entrelace de ideias 

 
Na abordagem histórico-cultural, teoria criada por Lev Vygotsky (que completou 

estudos em Direito, além de Filosofia e História), o ser humano se constitui por uma 
sociabilidade. Se transpusermos esse conceito à criança, significa dizer que esta aprende com 
o mundo social, e, por conseguinte, se desenvolve, por meio do contato com situações 
desafiadoras e com o convívio com seus familiares, professores, dentre outros sujeitos.  

Quando empregamos essa mesma teoria no ensino superior, nesse caso, no ensino de 
Direito, cabe dizer que o estudante se apropriará melhor dos conceitos se houver a mediação 
dos professores (interlocutores), em que estes se utilizarão de situações problemas, ou seja, 
situações desafiadoras (assim como aquelas empregadas na segunda fase do Exame da 
Ordem) que sejam pautadas nas questões sociais, situações vivenciadas pelos educandos. 
Corrobora Derry (1989), quando afirma que aprendizagem é uma forma de resolução de 
problemas que envolve a análise de uma tarefa e a elaboração de uma estratégia apropriada 
para essa situação específica. 

 
[...] a educação é entendida como mediação no seio da prática social global. 
A prática social põe-se, portanto, como o ponto de partida e o ponto de 
chegada da prática educativa. Daí decorre um método pedagógico que parte 
da prática social em que o professor e aluno se encontram igualmente 
inseridos, ocupando, porém, posições distintas, condições para que travem 
uma relação fecunda na compreensão e no encaminhamento da solução de 
problemas postos pela prática social (SAVIANI, 2008, p. 422). 

 



NÍVEL DE COMPREENSÃO EM LEITURA ENTRE UNIVERSITÁRIOS DO CURSO DE DIREITO DE... 
 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 2047 

Nessa perspectiva, os cursos de Direito precisam transpor o antigo modelo de educação 
bancária, que cumpriu o seu papel nos primeiros anos do ensino jurídico no país, contribuindo 
com a formação de juristas renomados, mas que, agora, cede lugar para um saber 
compartilhado. Em que aluno e professor sejam partícipes do processo de ensino e 
aprendizagem, o poder já não se centra no professor, e o aluno já não se constitui somente 
com os saberes preconizados pelos projetos pedagógicos, mas sim, se constitui por uma 
história individual e uma história social que se entrelaçam.  

O educando sairá da graduação mais preparado se, durante os 5 anos que passar nos bancos 
da universidade / faculdade, apreender além do estudo da lei e da doutrina, um conhecimento 
cultural, artístico, filosófico, e, aqui, a leitura desempenha um importante papel.  

As questões trabalhadas pelo professor em um texto, por exemplo, precisam extrapolar 
o limiar da leitura para a compreensão e interpretação (linguística textual), precisa ir além, 
resgatar conhecimentos dos alunos (visão de mundo), e transpor isso para os problemas do 
contexto social.  

Ainda sob a perspectiva da interação social, corrobora nesse sentido o pensamento de 
Bakhtin quando ressalta que “a consciência só se torna consciência quando se impregna de 
conteúdo ideológico (semiótico) e, consequentemente, somente no processo de interação social.” 
(BAKHTIN, 2002). O entrelace possível de ser estabelecido se dá à luz da interação social.  

 
A Leitura Associada ao Pensamento Crítico-Reflexivo 

 
O curso de Direito tem uma característica peculiar de ampla carga de leituras. Os 

acadêmicos são vistos, desde o primeiro período, carregando seus códigos, frequentando 
bibliotecas, adquirindo livros em feiras. Resta saber como essa leitura vem sendo trabalhada 
e, ao mesmo tempo, elaborada por esses indivíduos, já que a competência em leitura é 
diuturnamente requerida por esses profissionais. A competência em leitura é uma das 
habilidades mais importantes, não só para o sucesso em todas as áreas do saber durante a 
escolarização formal, mas também para o “exercício da cidadania e a participação plena do 
indivíduo em uma sociedade moderna e democrática” (SANTOS; BORUCHOVITCH; 
OLIVEIRA, 2009, p.13, grifo nosso).   

As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito 
(RESOLUÇÃO CNE/CES N° 9, DE 29 DE SETEMBRO DE 2004) preconiza que as IES 
precisam propiciar aos estudantes habilidades e competências inerentes ao campo da leitura, o 
que fica explícito em seu artigo 4º: 

 
Art. 4º. O curso de graduação em Direito deverá possibilitar a formação 
profissional que revele, pelo menos, as seguintes habilidades e 
competências: 
I - leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos 
jurídicos ou normativos, com a devida utilização das normas técnico-
jurídicas; 
II - interpretação e aplicação do Direito; 
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[...] 
VI - utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e 
de reflexão crítica; 
VIII - domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e 
aplicação do Direito. (BRASIL, 2004, grifo nosso). 

 
A mesma resolução aponta ainda que o Curso de Direito precisa assegurar que os 

egressos aprimorem, ao longo da graduação, capacidade de reflexão e desenvolvimento da 
visão crítica para correta aplicação das normas jurídicas, o que pode ser aprimorado por um 
trabalho de formação de leitores desde as séries iniciais do curso em tela. 

A leitura no contexto atual se configura, para uma boa parcela da população 
universitária, como uma mera decodificação de palavras, dissociada do pensamento. Alguns 
alunos alegam que em virtude da sobrecarga de trabalhos, provas e disciplinas, cada uma com 
sua carga (peso, fardo) de leitura, acabam “passando os olhos” nos textos, não lendo e 
estabelecendo uma conexão com o que está grafado. Paulo Freire revelou em uma de suas 
palestras e, posteriormente, registrou no Livro “A importância do ato de ler”, que os 
estudantes “lutam com as extensas bibliografias que são mais devoradas do que realmente 
lidas ou estudadas.” (FREIRE, 2011, p.22). 

Impressiona dizer que no ensino superior é preciso reaprender a ler. A compreensão do 
texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o 
contexto, e isso pode ser viável nos cursos de graduação. Nesse contexto, o professor representa 
um papel fundamental de mediador, auxiliando o alunado com estratégias de estudo/leitura. 

Segundo a literatura que assumimos, pode-se considerar que uma leitura é eficiente 
quando, ao final do processo, o aluno consegue relacionar o que acabou de decodificar com 
algo de sua experiência de vida pessoal ou profissional; se consegue, por ele próprio, elaborar 
novos conceitos e novas situações a partir daquele ponto. É o que se compreende do 
pensamento de Ingedore Koch (1997), quando afirma que o sentido do texto só se dá durante 
a interação texto e sujeito. Sem isso, aquele não passa de meras manchas no papel. Nesse 
processo, cabe ao professor ser um mediador na formação do aluno. 

O ato de ler implica numa série de ações na mente do leitor que lhe permite obter 
informações, as quais podem ser chamadas estratégias de leitura, que nem sempre são 
percebidas pela consciência do indivíduo. A seguir, apresentamos as estratégias que os alunos 
podem empregar para apreenderem melhor as informações contidas nos textos, as quais 
auxiliam também na organização dos estudos. 

 
Estratégias de Leitura e a Motivação para Ler 

 
Não se pode perder de vista que um objetivo basilar da educação é o de dotar os alunos 

de capacidades autorreguladoras com as quais seja possível que eles eduquem a si próprios, 
considerando que a autorregulação reúne habilidades de planejamento, organização e 
gerenciamento das atividades de aprendizagem. Zimmerman (1990) afirma que alunos 
autorregulados elaboram planos de estudos, estabelecem metas, se auto monitoram e auto 
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avaliam durante o processo de assimilação dos conteúdos. Assim, percebem suas fragilidades 
e os pontos em que precisam concentrar maior esforço. Criam ambientes que favoreçam e 
otimizam o aprendizado.  

Duke e Pearson (2002) identificaram tipos de estratégias de leitura que auxiliam o 
processo de compreensão, quais sejam: predição; pensar em voz alta; representação visual do 
texto; resumo; questionamento. A predição no contexto da leitura implica em antecipar, 
prever fatos ou conteúdos do texto, utilizando o conhecimento já existente para facilitar a 
compreensão, funciona como um resgate histórico das situações já vivenciadas pelo aluno. 
Naspolini (1996) ressalta que, nesta fase, o aluno levanta hipóteses, se antecipa com base nas 
“pistas” que vai percebendo durante a leitura.  

Pensar em voz alta é empregado quando o leitor verbaliza seu pensamento enquanto lê, 
estratégia bastante utilizada na educação infantil, mas, que pode ser adotada pelos educandos 
no ensino superior, quando de seus estudos extraclasse, para assimilarem com maior 
facilidade o conteúdo. A representação visual do texto, por sua vez, auxilia leitores a 
entenderem, organizarem e lembrarem algumas das muitas palavras lidas quando formam 
uma imagem mental do conteúdo. O aluno lembra-se do grifo que fez e das marcações que 
registrou no texto, estratégias bastante empregadas nos cursinhos pré-vestibulares e também 
nos preparatórios para o Exame da Ordem. 

Resumir, ou reescrever o texto com suas palavras facilita a compreensão global do que 
está grafado naquele suporte, uma vez que daquela seleção de conteúdos constam as 
informações mais relevantes. Antes do resumo, o aluno poderá elaborar esquemas, mapas 
conceituais, com intuito de extrair palavras--chave, sentenças-tópico e principais conceitos 
que constituirão o corpo daquela síntese. 

Quando o acadêmico elabora resumos precisa selecionar os pontos relevantes para o 
objetivo que foi determinado para aquela tarefa. Conforme se depreende do pensamento de 
Naspolini (1996), a seleção é o ato que nossa mente utiliza para definir o que é relevante e o 
irrelevante para o entendimento do texto.  

Por fim, questionar o texto, levantar hipóteses, auxilia no entendimento do conteúdo da 
leitura, uma vez que permite ao leitor refletir sobre o mesmo e correlacioná-lo com suas 
experiências anteriores. Ao atingir esse nível de abstração pode-se dizer que o educando 
associou à leitura o pensamento, resultando em uma leitura crítico-reflexiva. Quando 
levantamos hipóteses e vamos lendo, vamos compreendendo e, se não compreendemos, nos 
damos conta e podemos empreender as ações necessárias para resolver a situação. Por isso “a 
leitura pode ser considerada um processo constante de elaboração e verificação de previsões 
que levam à construção de uma interpretação” (SOLÉ, 1998, p.27). 

No momento em que o aluno, após utilizar-se de estratégias de leitura, passa a 
compreender o texto, dá início ao processo de Inferência, que na visão de Naspolini (1996) 
são os complementos que o leitor fornece ao texto a partir de seus conhecimentos prévios. São 
suposições que o leitor faz a respeito de uma informação do texto que não está explícita. E, na 
sequência, passa para a fase de Autocontrole, representada pela capacidade do leitor em fazer 
a ponte entre o que ele supõe (seleção, predição, interferência) e as respostas que vai tendo 
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através da leitura do texto. Assim, confirmando ou não, as interferências e predições com a 
finalidade de garantir a compreensão do texto. 

Ao primeiro olhar, parece simples o uso de estratégias para melhor compreender os 
textos, entretanto, em poucos momentos da vida escolar do educando, este sujeito teve acesso 
à compreensão de como aplicá-las. Embora pareça tarde, no ensino superior ainda é possível 
retomar essas ações, especialmente porque a “leitura representa neste cenário objeto de 
conhecimento em si mesmo e como instrumento necessário para a realização de novas 
aprendizagens.” (SOLÉ, 1998, p.21). 

A utilização de estratégias de leitura pode constituir o primeiro passo para transformar o 
aluno em um leitor ativo (SOLÉ, 1998), ou seja, um estudante que processa e atribui 
significado àquilo que está escrito em um texto. Com isso, a aprendizagem não se centra 
somente na conduta do educando, envolve também a organização e reorganização da 
informação (processamento), transformando-se em um conhecimento que se elabora com base 
nas experiências anteriores. 

Oportuno mencionar a diferença entre estratégias cognitivas e metacognitivas. As 
estratégias cognitivas compõem os procedimentos adotados pelos educandos para a 
assimilação do conteúdo de determinada disciplina, que podem ser simples (ler em voz alta, 
grifar o texto) ou profundas (elaboração de resumos, paráfrases e associação com experiências 
anteriores ou fatos sociais).  

Por estratégias metacognitivas podemos definir como aquelas que monitoram o processo 
cognitivo, que avaliam se o processamento da informação está sendo efetivo e, a partir delas o 
aluno toma decisões para regular as atividades cognitivas. Segundo Dembo (2004), a função 
reguladora da metacognição envolve planejamento, monitoramento e regulação. É a capacidade 
de pensar o próprio pensamento, em que o aluno tem a clareza do que não compreendeu de um 
texto, por exemplo, e regular o seu próprio comportamento mediante este fato, utilizar outra 
estratégia para atingir a compreensão desejada. Enquanto as estratégias cognitivas representam 
comportamentos e pensamentos que favorecem o processo de aprendizagem, as metacognitivas 
centram-se nos procedimentos que o educando utiliza-se para regular o seu próprio pensamento. 
"Nationally we talk about school reform, but I'm concerned that better teachers and schools and 
books won't work unless we teach students how to function better as students." (DEMBO, 1994, 
p. 56).4 O que podemos interpretar deste pensamento é que ainda que o ensino jurídico ofereça 
uma excelente estrutura, conte com os melhores professores, disponha de uma excepcional 
biblioteca, se não mobilizarmos os alunos à autonomia de estudo, ou seja, conscientizá-los de seu 
papel de estudante, com o auxílio das estratégias de estudo, ainda assim, pode ser que estes 
educandos encontrem dificuldades na assimilação dos conteúdos e, por conseguinte, o êxito nas 
provas da OAB torna-se mais distante. 

Para a realização do Exame da Ordem, por exemplo, o egresso (ou aluno de quinto ano, 
em função de já poder realizar a prova nessa época) precisa planejar o seu estudo, lhe impor 

                                                           
4 Nacionalmente falamos sobre a reforma da escola, mas os melhores professores, escolas e livros não 
funcionarão a menos que ensinemos os alunos a trabalharem melhor como alunos. (tradução nossa) 
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metas, estabelecer quantas horas estudará por dia, selecionar os textos, decidir se fará 
fichamentos ou resumos para assimilá-los, se fará mapas conceituais, dentre outras estratégias 
que já expusemos neste texto. A partir daí, é possível que tenha condições de elaborar e 
organizar o conhecimento.  

No que tange a leitura é possível fazer uma correlação entre metacognição e 
proficiência em leitura, ou seja, “quanto mais intenso for o hábito de leitura do educando, 
maior será a sua capacidade para avaliar a sua própria compreensão e, consequentemente, 
para utilizar estratégias de leitura mais adequadas”. (JOU; SPERB, 2006, p.177). 

Aliado ao planejamento e ao uso de estratégias tem-se o monitoramento, em que o 
acadêmico concentra esforços em não perder o foco, acompanha a progressão de seu 
conhecimento e por meio da regulação, toma providências para resgatar alguma informação 
que ficou perdida nesse processo, com materiais complementares, discussão com professores 
e com o grupo ou ainda modificar o seu comportamento de estudo. Nessa perspectiva o 
educando gerencia o seu próprio conhecimento. 

Para que a metacognição no âmbito da leitura se efetive é primordial que o aluno tenha 
conhecimento acerca da tarefa que tem para realizar, no caso em tela, conhecer a prova da 
OAB, suas fases e principais conteúdos que são cobrados. Além disso, precisa ter clareza de 
suas limitações, em quais conteúdos tem mais dificuldades, o que precisa revisar, se precisará 
de ajuda de alguém, para começar a planejar seus estudos. 

Quando o aluno apresenta ausência de estratégias cognitivas, ou seja, utiliza-se da 
procrastinação, deixando para estudar às vésperas das provas, acumulando os trabalhos 
acadêmicos para uma mesma data, passando o seu tempo livre navegando pelas redes sociais 
(sem ser em sites de cursos ou e-books), é provável que seu desempenho seja insatisfatório. 
Talvez não se sinta motivado para o estudo, tampouco para as leituras que precisa realizar 
para fundamentar os trabalhos acadêmicos. 

Contudo, a motivação para a leitura por si só não garante a aprendizagem, haja vista que 
antes dela, vem uma estrutura cognitiva (conhecimentos prévios) e capacidade intelectual 
(inteligência). A experiência da pesquisadora como professora no ensino superior permite 
observar que para a maioria dos alunos a performance (desempenho) se sobrepõe à 
aprendizagem. Ou seja, o aluno lê e estuda para garantir nota e a apropriação real do conteúdo 
fica em segundo plano. Aqui, vale ressaltar que a meta aprender é do aluno, envolve reflexão 
por parte dele, sendo o professor um importante mediador desse processo. 

Atrelada ao cômputo da nota está a obrigatoriedade da presença desse aluno na 
universidade, obediência ao professor, e a aderência a conteúdos que não foram escolhidos por 
ele, e sim, por um currículo imposto pela sociedade e pelos órgãos competentes. Por conseguinte, 
torna-se difícil motivar o estudante se ele não se identifica com aquelas tarefas a que lhes são 
impostas. A colisão entre os interesses dos educandos com os programas elaborados pelas IES é 
perceptível nos cursos de Direito. Quando o aluno ingressa, ele se imagina advogando logo no 
primeiro ano e se desmotiva com o percurso que precisa percorrer.  

Assim, surge a necessidade de os professores utilizarem-se de estratégias motivacionais, 
mostrando ao aluno o valor daquele determinado conteúdo, ou texto que está sendo 
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apresentado, dar significado para as tarefas a serem executadas, esclarecer os objetivos, 
apresentar desafios e dar o feedback necessário. 

Promover desafios que estimulem a participação dos alunos também pode ser um 
elemento motivador, porém, estes precisam estar adequados à capacidade de cada acadêmico, 
sem que essa situação instaure um clima de competição na turma. Atividades que promovem 
a competição em sala de aula são prejudiciais à aprendizagem quando oferecem um único 
desafio, com o mesmo grau de dificuldade, aos alunos como um todo. O ideal seria que os 
professores estabelecessem desafios adequados à capacidade de cada aluno. O desafio 
provoca o aluno e faz sua mente trabalhar, é estimulante e quando ele consegue superar o que 
lhe é posto, sente-se orgulhoso e capaz. O sucesso alimenta a autoeficácia do educando. 

No que tange ao Curso de Direito cabe sugerir que os professores trabalhem casos 
práticos com os educandos, desde as séries iniciais, não deixando apenas para os últimos 
anos, na forma de estágio obrigatório. Que tragam situações que tenham resolvido em seus 
escritórios ou que tenham julgado, no caso dos professores que também são juízes 
(resguardando-se nomes dos envolvidos no processo), para deixarem como desafio a solução 
dos mesmos casos, à luz de teorias norteadoras.  

É importante que a resposta não seja dada no mesmo dia, assim, os alunos sairão da 
sala, instigados, com aquela inquietação perante o desafio de resolver o caso. E, por 
conseguinte, se sintam motivados para a leitura e mobilizados para retornar no dia seguinte e 
discutir o caso com o professor e com os colegas. “Uma atividade de leitura será motivadora 
para alguém se o conteúdo estiver ligado aos interesses da pessoa que tem que ler e, 
naturalmente, se a tarefa em si corresponde a um objetivo.” (SOLÉ, 1998, p.43). 

Atividades como estas mobilizam o aluno para a construção do seu próprio 
conhecimento, em que o professor auxilia, medeia e não deposita os conteúdos no educando. 
É uma prática simples, porém, requer planejamento e demanda tempo, assim, alguns 
professores se mantêm refratários a essa forma de ensinar. 

 
Análise e Resultados 

 
Esta pesquisa foi aplicada a alunos de séries finais dos Cursos de Direito, por meio de 

um Escala construída pela autora, e, também, a egressos do ensino jurídico, entrevistados em 
forma de grupos focais, norteados por um roteiro semiestruturado, elaborado especificamente 
para este estudo. Mesmo sendo públicos diferentes (estudantes e profissionais formados), 
houve similaridade nas respostas levantadas. 

Com relação à leitura 43,69% (n=142) dos acadêmicos pesquisados declaram que 
sentem prazer em realizar leituras, contra apenas 6,77% (n=22) que manifestaram ler apenas 
porque o curso exige, não sentindo motivação alguma em realizar essa tarefa. Além disso, 
somados os que concordam totalmente e parcialmente temos 65,23% (n=212) dos 
pesquisados que afirmam gostar de ler em seu tempo livre, o que demonstra que a leitura 
representa, para esses sujeitos, uma atividade prazerosa e importante para a vida profissional. 
Cabe aqui mencionar o que Solé (1998) define como o ato de ler, que “é muito mais do que 
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possuir um rico cabedal de estratégias e técnicas. Ler é, sobretudo, uma atividade voluntária e 
prazerosa, e quando ensinamos a ler devemos levar isso em conta.” (p.90). Complementa 
Rezende afirmando que a  “Leitura proficiente passa pelo gostar de ler, pelo saber ler a 
partir de múltiplos suportes de leitura, por questões técnicas atinentes a esse universo, pela 
semiótica, pela linguística, pelas análises de conteúdo, pelo pensar bem e corretamente.” 
(REZENDE, 2009, p.114). 

Os egressos foram unânimes na afirmativa de que a leitura é fundamental no curso de 
Direito e no decorrer da carreira do advogado. Corroboram que, na época da graduação, os 
textos eram pouco trabalhados em sala de aula, em virtude, inclusive, da sobrecarga de 
atividades oriunda de cada disciplina. Aduzem que os textos eram muito técnicos e 
fragmentados, ou seja, os professores solicitavam a leitura de alguns capítulos somente, e que, 
raramente liam uma obra completa, sendo, este, um dado que ficou exposto também pelo 
formulário aplicado entre os acadêmicos, pelo qual foi explicitado que o número de alunos 
que lia uma obra completa a cada 3 meses era ínfimo.  

No que concerne ao uso de estratégias de leitura para a compreensão dos textos, 68% 
(n=222) dos acadêmicos responderam que fazem uso de algum método para a assimilação dos 
conteúdos. Entretanto, pela correção que realizamos dos testes de Cloze, pode-se inferir que, 
talvez, essas estratégias não estejam sendo eficientes, haja vista que a maioria destes pesquisados 
ficou concentrada no nível de frustração, aquele em que o leitor não demonstra certa fluência, 
fazendo uso de uma leitura fragmentada que contribui pouco para a compreensão. O ato de ler 
consiste em uma interação entre autor/leitor mediante o texto, sem deixar de reconhecer que esse 
processo se insere em um contexto social em que as práticas de leitura compartilhadas se 
estabelecem. “Compreender um texto consiste, pois, fundamentalmente, em estabelecer 
relações entre as diferentes ideias nele veiculadas – processo de integração – e na ligação da 
informação do texto com os conhecimentos anteriores do leitor – processo de construção” 
(SANTOS; BORUCHOVITCH; OLIVEIRA, 2009, p.35, grifo nosso). 

É possível também que, para esta amostra, o conceito de estratégias de leitura não 
estivesse claro, restringindo-se apenas ao ato de grifar os textos. Os entrevistados dos grupos 
focais mencionaram que, na época da graduação, desconheciam as estratégias de leitura, 
deixavam para estudar às vésperas das provas e não se organizavam. O Entrevistado E3 
menciona que sentiu falta do ensino de estratégias de estudo na faculdade e que foi aprendê-
las somente no cursinho preparatório para o Exame da Ordem. Atualmente elabora resumos, 
correlaciona um texto com outros que já leu, faz apontamentos e reflexões acerca do que está 
lendo. Os demais participantes compartilham deste pensamento.  

No tocante à mediação do professor e sua influência na formação de leitores no ensino 
superior, as respostas dos alunos sinalizam que ainda há espaço para o professor trabalhar os 
textos em sala de aula e mobilizá-los a serem leitores ativos. Consideram a mediação do 
professor essencial para a assimilação dos escritos, acreditando que a experiência deste sujeito 
agrega valor ao que se lê.  

Acerca dos docentes, 78% (n=256) dos estudantes pesquisados afirmam que os 
professores estão pouco comprometidos com a aprendizagem de seus alunos. Esse dado foi 
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repisado nos grupos focais, em que os entrevistados relataram que boa parte dos docentes era 
descomprometida, ou seja, uns davam mais importância aos escritórios nos quais advogavam 
e outros estavam apenas aguardando o tempo para a aposentadoria. É importante que os 
alunos percebam o esforço que faz o professor para que eles aprendam e, assim, fiquem mais 
mobilizados para o aprender.  

Correlacionando-se os dados obtidos pela escala e as informações dos grupos focais é 
possível perceber que a leitura na graduação tem forte influência no êxito nas provas da OAB 
e que carece ser melhor trabalhada pelo grupo de professores, bem como o planejamento e a 
organização dos estudos. Vygotsky (1984, p.98) afirma que: “o aprendizado adequadamente 
organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em movimento vários processos de 
desenvolvimento que, de outra forma, seriam impossíveis de acontecer.” Desta forma, o 
ensino jurídico precisa ir além do manejo das leis, e é importante, também, orientar o aluno a 
planejar suas atividades, organizar os estudos, elaborar resumos, para, assim, atingir um nível 
desejável de compreensão em leitura.  

Um dos objetivos desta pesquisa buscou explorar os dados estatísticos nacionais da 
Ordem dos Advogados do Brasil, no que concerne aos índices de aprovação e reprovação dos 
bacharéis em Direito nas provas do Exame de Ordem, com vistas a identificar possíveis 
relações com a leitura.  

Optou-se pelo recorte temporal de julho de 2010 a fevereiro de 2013, que compreende o 
período em que o Exame da Ordem tornou-se unificado, conforme explicitamos na segunda 
seção deste trabalho. 

Ainda que este estudo tenha centrado esforços nas faculdades particulares, 
apresentamos a seguir números das principais universidades públicas do Brasil, com vistas a 
cotejar essas duas esferas da Educação. 

O primeiro ano de implantação do Exame Unificado da Ordem, ocorrido em junho de 
2010, impulsionou os índices de aprovação para baixo, inclusive nas universidades federais e 
estaduais que há anos mantinham seus índices de aprovação acima de 60%. Para ilustrar, 
podemos citar o desempenho da UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina, que 
conseguiu aprovar nessa data apenas 4% de seus alunos. Cabe ressaltar que este curso recebeu 
por vários anos o selo “OAB recomenda”, por ser considerado um dos melhores do país.  

Há de se considerar também que nesta primeira edição houve um número menor de 
inscritos para a realização das provas. Muitos candidatos temiam a unificação e decidiram 
aguardar os resultados desta mudança. 

Outras universidades renomadas também tiveram resultados arrasadores e que 
mancharam suas histórias de sucesso. Para ilustrar temos a UFBA – Universidade Federal da 
Bahia, com 2% de aprovados, a UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com 
1%, êxito apenas de 1 candidato, dos 74 inscritos. Entretanto, o pior escore ficou com a 
UNIOESTE – Universidade do Oeste do Paraná que não conseguiu aprovação de nenhum dos 
87 presentes nas provas. A UNB – Universidade de Brasília foi a única que manteve seu 
índice alto nessa primeira edição do Exame Unificado, com 78% de aprovação. 
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Embora o desempenho seja do aluno, quem leva o “carimbo” é a universidade. A OAB 
publica os dados pelas instituições, o que expõe as IES a situações constrangedoras. 

A partir da segunda edição do Exame Unificado, os índices de aprovação das IES 
públicas voltaram à regularidade, com uma média de 60%, algumas chegando ao recorde de 
80% (Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, Universidade Federal de Viçosa – 
UFV). Destaque para Universidade Federal da Paraíba – UFPB, que em fevereiro de 2012 
chegou ao topo de 84%. 

Entre as universidades públicas, percebe-se um desempenho melhor das federais, ainda 
que os índices das estaduais não sejam tão ruins, especialmente se comparados com as 
faculdades privadas.  

Em contrapartida, das quatro faculdades privadas que analisamos, o maior índice de 
aprovação foi de 39,26%, obtido pela Faculdade A, na primeira edição do E.U.OAB. Essa 
mesma instituição, na segunda edição baixou seu escore para apenas 3,45%. Na sétima edição 
nenhum de seus 38 alunos conseguiu aprovação (0%), o que gerou um mal estar no curso, 
impulsionando uma reforma curricular, troca de coordenador, substituição de professores e 
uma série de outras estratégias para melhorarem seus resultados. As mudanças ainda não se 
refletiram nos resultados, haja vista que as edições subsequentes registraram índices de 
11,11% e 2,33%, respectivamente. Cabe aqui salientar que os desempenhos no Teste de Cloze 
foram desta faculdade. 

A faculdade B, que conta com um cursinho preparatório para o Exame da Ordem dentro da 
própria instituição e que declara que este é dispensável para algumas carreiras jurídicas, teve 
desempenho consideravelmente baixo nas últimas nove edições, variando entre de 16,95% e 
1,64% em fevereiro de 2011. Essa instituição tem promovido palestras, visitas técnicas, alterações 
curriculares para melhorar o desempenho dos seus alunos no certame, entretanto, urge atenção 
maior para com a leitura e interpretação de textos, competência necessária para resolver os casos 
elaborados pela FGV (atual responsável pela elaboração das questões da OAB).  

O maior índice da faculdade C foi de 25,9%, obtido na sexta edição unificada. A menor 
pontuação foi registrada em junho de 2010, com 3,85% de aprovados. Com a aproximação que a 
autora teve com os educandos na época da coleta, foi possível constatar um esvaziamento das 
salas de aula. Foi preciso voltar várias vezes, ainda assim, conseguiram-se poucos pesquisados. 
Os que lá estavam presentes reclamavam das aulas entediantes. Preferiam permanecer no Núcleo 
de Prática Jurídica, porque lá pelo menos havia troca de conhecimentos.  

Esta realidade é vivenciada em vários cursos de Direito, historicamente caracterizados 
por uma educação Bancária (modelo tradicional de ensino intitulado por Paulo Freire), que se 
resume à mera transmissão (unilateral) de conteúdos por parte do professor, representado por 
aquele que detém o conhecimento.  

Com relação à Faculdade D, aquela cujo eixo principal centra-se no Direito Público, se 
mantém com baixos índices de aprovação desde a primeira edição, ocasião em que registrou 
8,54%. O pior desempenho dos alunos desta IES ocorreu em fevereiro de 2011, com o marco 
de 2,27%. A maior pontuação conquistada até fevereiro de 2013 foi de 12%. 



NÍVEL DE COMPREENSÃO EM LEITURA ENTRE UNIVERSITÁRIOS DO CURSO DE DIREITO DE... 
 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 2056 

O baixo desempenho dos egressos da Faculdade D pode estar ligado ao currículo, haja 
vista que algumas disciplinas generalistas que se fazem presentes em outras instituições não 
são contempladas, para darem espaço ao eixo profissionalizante, voltado para a carreira 
pública. Vale ressaltar que as 80 questões que compõem as provas da primeira fase abordam 
conteúdos das mais diversas áreas do Direito, das esferas, pública e privada.  

Como foi explicitado as faculdades privadas enfrentam problemas para aprovação de 
seus egressos. Não só nas provas da OAB, mas, também em concursos públicos. 
Recentemente (04/09/2013) foi publicado nos noticiários o fracasso no concurso para Juiz do 
Trabalho5, no Estado da Bahia, em que nenhum dos 2.600 candidatos conseguiu aprovação. A 
falta de leitura, ou a leitura deficitária, contribui para esses insucessos, em virtude de que 
essas provas constituem-se por elaborações de peças e resolução de casos (problematizações) 
em que a leitura se faz primordial. 

O desempenho no ENADE também é deficitário, a exemplo da última edição (2012)6, 
em que 316 cursos de Direito (36%) receberam conceitos 2 e 1, considerados insuficientes 
para o Ministério de Educação.  O ensino jurídico passa por uma crise, fato que 
impulsionou o ministro da Educação a constituir a Comissão do Marco Regulatório, na qual a 
sociedade deposita expectativa de rumos melhores para o caos instalado. 

 
Considerações Finais 

 
Com este estudo foi possível perceber que os currículos em formato de grade, com 

pouca articulação entre os saberes, as leituras técnicas e o modo como alguns professores 
ministram as aulas são heranças do modelo jurídico português.  

Identificamos que o ensino das estratégias de leitura e planejamento de estudos não são 
contemplados por nenhum dos currículos analisados. Mesmo os cursos que contam com as 
disciplinas de Metodologia ou Língua Portuguesa, não abordam esses conteúdos em seus 
planos de curso. Este fato pode ser percebido também pela tabulação dos dados coletados pelo 
instrumento em escala Likert, bem como pelas entrevistas realizadas pelos grupos focais, 
oportunidades em que os pesquisados relataram que essas técnicas poderiam ser trabalhadas 
na graduação, já que tiveram esse conhecimento nos cursinhos preparatórios para o Exame da 
Ordem. Não se espera que uma única disciplina ao longo da vida acadêmica do estudante seja 
suficiente para ensinar a ler, mas sim, o esforço coletivo de professores, por meio das 
inúmeras disciplinas, de forma integrada. Que existam então disciplinas como menciona 
REZENDE (2009), com o propósito de ensinar a gostar de ler e desempenhar bem essa tarefa. 
Que não sejam disciplinas para ensinar sobre/acerca da leitura somente, mas, lugares, 
momentos em que os seres humanos envolvidos a exercitem conjuntamente e de maneira 

                                                           
5 Cf matéria completa em: <http://g1.globo.com/bahia/noticia/2013/09/nenhum-dos-2600-candidatos-passa-em-
concurso-para-juiz-do-trt-na-ba.html> 
6 Fonte: G1 – disponível em:<http://g1.globo.com/educacao/noticia/2013/10/um-cada-tres-cursos-de-economia-
administracao-e-direito-tem-nota-ruim.html>. Acesso em: 07 out. 2013 

http://g1.globo.com/bahia/noticia/2013/09/nenhum-dos-2600-candidatos-passa-em-concurso-para-juiz-do-trt-na-ba.html
http://g1.globo.com/bahia/noticia/2013/09/nenhum-dos-2600-candidatos-passa-em-concurso-para-juiz-do-trt-na-ba.html
http://g1.globo.com/educacao/noticia/2013/10/um-cada-tres-cursos-de-economia-administracao-e-direito-tem-nota-ruim.html
http://g1.globo.com/educacao/noticia/2013/10/um-cada-tres-cursos-de-economia-administracao-e-direito-tem-nota-ruim.html
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prazerosa, entendendo esta última, neste contexto, como aquilo que faz sentido para o leitor e 
lhe propicia o envolvimento com o texto, ocorrendo, portanto, o desejo de ler. 

Destarte, além do ensino das estratégias propriamente ditas, faz-se necessário mobilizar 
o aluno para o gosto pela leitura, e isso vai além do hábito que se quer impor por meio dos 
trabalhos propostos e das notas que lhes são atreladas. O professor como mediador no 
processo de formação de leitores no ensino superior pode favorecer o partilhar provocador de 
leitores e de leituras variadas, no entrecruzar de conhecimentos específicos, indicações, 
informações, gêneros textuais, comentários e críticas, haja vista que o ato de ler é também o 
de pensar e refletir acerca do que está sendo lido. 

Os egressos apontaram, ainda, que as estratégias de leitura/estudo são fundamentais 
para a realização das provas da Ordem, especialmente para as que compõem a segunda fase, 
as quais exigem do candidato um nível alto de compreensão em leitura, essencial para 
interpretar o que se pede nas questões redigidas em forma de problema. Este formato 
demanda o correto manejo da legislação, pensamento crítico-reflexivo para dar a solução ideal 
ao problema posto e fluência de redação para a escrita da peça que fundamentará a sua “causa 
de pedir”. 

Inferimos com este estudo que estas estratégias exigem a participação ativa do leitor, 
podendo ser aplicadas a qualquer tipo de texto, inclusive os jurídicos. Entretanto, pelos dados 
que coletamos por meio da Escala, percebemos que ainda há espaço para o ensino destas 
estratégias nos cursos de Direito pesquisados. Os egressos que contribuíram com os grupos 
focais relataram que careceram destas estratégias na graduação e que sentiram falta destes 
métodos na resolução das provas da OAB. 

Podemos considerar que a leitura se faz presente na graduação, haja vista a quantidade 
de textos que os alunos precisam ler para realizar provas, trabalhos e para fundamentar suas 
peças nos Escritórios de Prática Jurídica, porém, com os dados extraídos do processo de 
validação da escala “Diagnóstico de Leitura no Curso de Direito”, pode-se considerar que 
esse processo se dá de forma fragmenta, sem a mediação dos professores.  

Notamos que os textos são pouco explorados pelos professores em sala de aula, o que 
prejudica, em parte, a compreensão. Elucidou-se, pelo relato dos entrevistados, que há espaço 
para o professor ampliar seu desempenho no papel de mediador no processo de formação de 
leitores. Ficou evidente que boa parte dos alunos não utiliza estratégias metacognitivas para 
planejar seus estudos e acaba deixando para estudar às vésperas das provas, prática que tem 
continuidade após a graduação, o que parece dificultar o alcance do êxito nas provas da OAB. 

Quanto ao nível de compreensão em leitura dos estudantes, levantado por meio do Teste 
de Cloze, identificamos que 93% (n=283) dos pesquisados encontram-se no nível de 
frustração, em que apresentam uma leitura fragmentada e que compromete a interpretação do 
texto. O que pode explicar, de certa forma, as dificuldades enfrentadas por estes acadêmicos 
na interpretação das questões das provas do Exame da Ordem.  

É pungente, a realidade do ensino jurídico no Brasil hodiernamente, não só pelo cenário 
retratado pelos baixos índices de aprovação nos Exames da Ordem, mas também pelo 
desempenho dos educandos no ENADE - Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o 
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que pode ser percebido pela última avaliação, ocorrida em 2012, em que 33% dos cursos 
receberam conceitos 2 e 1, considerados insuficientes pelo MEC. Todavia, cabe aqui ressaltar 
que esta realidade não é exclusiva do curso de Direito. As inúmeras outras graduações, a 
julgar pelas nossas observações informais e pelas pesquisas já publicadas, também padecem 
as agruras da baixa fluência de leitura e que se reflete na precária redação de textos, fruto de 
uma política educacional deficiente, com baixa valorização do professor, dentre outros 
inúmeros problemas que não cabem ser, aqui, discutidos.  

Identificamos ainda, com base nas entrevistas realizadas por meio dos grupos focais, 
que a leitura estabelece influência direta nos exames da Ordem (OAB), especialmente nas 
provas da segunda fase, que requerem um alto nível de interpretação e argumentação, em 
virtude de serem provas dissertativas. Ainda mais: o emprego de estratégias de estudo/leitura 
pode favorecer um melhor desempenho neste certame. 

Pela análise realizada nos projetos pedagógicos dos quatro cursos pesquisados 
constatamos a inexistência de ações e disciplinas que conduzam de forma efetiva, e, 
instrumentalizem a interpretação, dificultando o desempenho dos acadêmicos no Exame da 
Ordem. Alguns conteúdos estão esparsos nas disciplinas de Metodologia de Pesquisa Jurídica, 
na qual o professor se restringe a textos técnicos (lei seca) e normas técnicas da ABNT. 

Carecemos de cursos de Direito que formem egressos não só com conhecimento técnico 
para aplicar a legislação vigente, mas, também, preparados para atender às demandas da 
sociedade e do mundo contemporâneo. Os projetos pedagógicos precisam preparar os 
educandos para a vida, não só no plano teórico, mas orientando para uma formação 
humanista, em que estes possam desenvolver a sensibilidade para as reais necessidades da 
sociedade em geral e do ser humano em particular. 

Com este estudo vislumbramos que para traçar os objetivos da graduação em tela, há de se 
questionar antes: qual a finalidade social das disciplinas que serão estabelecidas, para que, dessa 
forma, possam propiciar a compreensão do Direito como fenômeno social, desenvolvendo uma 
postura para a qual o operador do direito seja capaz não só de solucionar conflitos, mas também 
tornar-se agente da prevenção, por meio da educação para o exercício da cidadania. Cabe dizer 
que a leitura se configura aqui como um instrumento para a formação cidadã. 

Por fim, com a colaboração dos 339 pesquisados que participaram deste estudo foi possível 
elucidar aspectos inerentes à leitura na graduação de Direito, com base nas respostas tabuladas, o 
que nos auxiliou a compreender que a formação de leitores no curso de Direito pode melhorar o 
desempenho nas provas do Exame da Ordem, haja vista que a maior dificuldade dos egressos 
centra-se na segunda fase, constituída pelas provas práticas, que exigem leitura crítico-reflexiva, 
além de habilidade de escrita. Ficou claro, também, o desejo que os alunos têm de que os docentes 
trabalhem os textos em sala de aula, favorecendo uma aprendizagem dialógica. 
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APRENDENDO E ENSINANDO UMA NOVA LIÇÃO: REVELANDO A 
TEORIA NA PRÁTICA 

Livia Tosta dos Santos1 
Maria Helena da Rocha Besnosik2  

 
Este artigo é fruto de uma pesquisa no Mestrado de Educação sobre a trajetória e prática 

de professores de Espanhol como Língua Estrangeira, doravante ELE. Tomamos como 
referência pesquisas e discussões de alguns autores como Schön (2000), Tardif (2012), 
Vieira-Abrahão (1999), Nóvoa (1999), entre outros, e de dados fornecidos por entrevistas 
com professores colaboradores buscando compreender o lugar da teoria articulada com a 
prática no programa de formação de professores de Língua Espanhola da Universidade 
Estadual de Feira de Santana e consequentemente o desenvolvimento das múltiplas 
competências exigidas a esse profissional.  

Para essa pesquisa, dialogamos com cinco professores colaboradores, e a estes lhes 
foram garantido o direito ao anonimato, portanto, no corpo deste artigo os identificamos pelos 
nomes fictícios: Pablo, Anita, Carmen, Ramón e Laura. Buscamos obter dados sobre as ações 
que orientam a prática do professor de ELE; as superações, traumas, estratégias, desafios e 
possibilidades para esse professor com o objetivo de identificar elementos que caracterizem 
essa prática e o elo estabelecido com a trajetória de formação. 

Pensando os cursos de licenciatura, entendemos a necessidade da teoria e da prática 
apresentarem-se de maneira articulada, considerando a prática como espaço de criação e 
reflexão e não meramente como lócus da aplicação de um conhecimento científico e 
pedagógico. Para pesquisadores como Almeida Filho (2000) e Vieira-Abrahão (1999), os 
professores deveriam aprender a utilizar o conhecimento teórico em apoio à sua prática, 
aprendendo a avaliar tal conhecimento de modo crítico.  

Foi constatado, durante a pesquisa, que todos os professores entrevistados começaram a 
atuar como professor de ELE ainda durante a graduação, fato justificado pela demanda do 
mercado de trabalho, interesses financeiros e à oportunidade de atuar na sua área de formação. 
Carmen desabafa que com o primeiro contato em sala de aula, os professores percebem que a 
realidade desenvolvida na academia era muito dispare da realidade encontrada nas salas de 
aula e, assim como seus colegas, encontrou grandes dificuldades ao assumir uma sala de aula.  

Assim, percebendo que tais orientações durante a formação não auxiliavam 
satisfatoriamente as tarefas cotidianas como professor de ELE, procuramos entender como se 
dá o processo de execução e preparação das aulas a serem ministrados por estes sujeitos.  
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Anita relata a imaturidade no início da carreira e os equívocos que são cometidos, 
descrevendo que nesse primeiro momento, para suprir suas carências, realizava os 
planejamentos em equipe e se debruçava para estudar os conteúdos que tinha dúvida. Em 
outro momento, a professora Carmen confessa que aprendeu com uma de suas professoras da 
graduação a balizar sua prática sempre em cima de uma teoria, e segue esse ensinamento até 
hoje: “ela (referindo-se à professora da graduação) ensinou pra a gente que a teoria 
fundamenta a maneira como as coisas se processam na prática”. 

Nesse fragmento de sua fala Carmen revela uma articulação da teoria com a prática em 
seu processo de formação que nem ela própria consegue perceber, pois em outras falas nega 
ter existido essa articulação durante sua trajetória. Essa contradição em seu discurso nos induz 
a responsabilizar a estrutura do curso, pois o mesmo não oferece aos graduandos a reflexão e 
maturidade necessária para perceber essa relação da teoria com a prática, pois a teoria é o 
fundamento do conhecimento e o fazer nasce do conhecer. 

Ainda sobre a preparação e desenvolvimento das aulas, os professores entrevistados 
expuseram que muitas vezes é impedido de realizar um trabalho mais amplo e reflexivo, 
contemplando as quatro destrezas, porque o foco esperado para o ensino de ELE pela gestão 
das unidades de ensino é o conhecimento da gramática para o exercício de tradução e a 
aquisição do vocabulário. Pablo, ao descrever sua atuação em sala de aula destaca que “Os 
trabalhos eram de decodificação [...] que marcasse certa diferença da língua espanhola e 
língua portuguesa”.  

Para Jovanovic “O ensino da Língua Estrangeira sempre manteve a gramática em lugar 
de destaque, dando aos exercícios estruturais um lugar privilegiado, como se mediante a sua 
realização o aluno pudesse vir a ser treinado para produzir respostas sempre corretas” 
(JOVANOVIC, 1986. p. 153). 

Não pretendemos dizer aqui que a gramática deve ser excluída do processo de ensino 
aprendizagem de idiomas, mas antes, é preciso entender que esta não é o único objeto das 
aulas, mas parte do processo de aquisição da Língua. Para Possenti “falar contra a 
‘gramatiquice’ não significa propor que a escola seja só ‘prática’, [que] não reflita sobre as 
questões da língua (...) trata-se apenas de reorganizar a discussão, de alterar prioridades” 
(POSSENTI, 2004, p. 56). 

Ao serem, perguntados sobre o coletivo de trabalho, também foi possível destacar 
algumas insatisfações como desmotivação dos colegas de trabalho e dificuldade enfrentada na 
solidão, pois geralmente não há dois professores de ELE na escola e faltam pessoas 
interessadas em dialogar com a disciplina, como menciona Carmen.  

Destacamos aqui, que o trabalho em conjunto, em especial a aceitação e troca de 
experiências entre seus pares é de fundamental importância para uma prática articulada e 
significativa para os educandos. Para Lima “os professores precisam ser parte de uma 
comunidade de colegas que influenciem as tentativas de repensar e experimentar práticas” 
(LIMA, 2004, p.13). Assim, planejamento em conjunto possibilitará a discussão dos 
propósitos e objetivos traçados, permitindo ainda a reflexão de suas ações.  
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A outra insatisfação apontada pelos professores está no pouco prestígio dado à 
disciplina no imaginário escolar. O conhecimento da língua é desvalorizado e encarado, por 
membros da comunidade escolar, apenas como uma disciplina para cumprir carga horária, 
além de faltar recursos, dentre tantos outros entraves que enfraquecem o professor de 
espanhol que desiste de posicionar-se, se anulando e anulando a disciplina.  

Por último, foi perguntado aos professores entrevistados sobre a atuação com pesquisa 
e/ou extensão durante sua prática de sala de aula no ensino básico por considerar que o 
trabalho dentro do tripé ensino/pesquisa/extensão faz parte do processo de emancipação do 
professor e consequentemente do aluno. Pedro Demo (2000) coloca que a pesquisa deve fazer 
parte de toda a trajetória educativa, como um princípio educativo na base de qualquer 
proposta emancipatória.  

Sem grandes surpresas, todos os professores responderam que não conseguem trabalhar, 
no ensino básico, com pesquisa nem com extensão. Alguns professores, como a exemplo de 
Carmen justifica que não se sente segura para desenvolver pesquisa ou extensão com seus 
alunos.  

Pablo, em seu discurso, diz que só hoje, atuando no ensino superior, percebe a pesquisa 
e extensão como subsídios para a formação do professor reflexivo. Ele afirma que não 
desenvolveu nenhuma atividade de pesquisa e de extensão no ensino básico, e culpa a sua 
formação que não lhe motivou ou preparou para desenvolver projetos dessa natureza: “na 
minha graduação, a pesquisa, era um objeto vazio. Inclusive nossa graduação sofre dessa 
carência ainda hoje”. Freire (1996) posiciona a pesquisa com bagagem fundamental na 
formação de qualquer educador. Assim, nessa perspectiva o professor passa a atuar como 
produtor de conhecimentos, com ações norteadas por pensamentos e ações que marcarão sua 
prática.  

A articulação entre teoria e prática tem sido buscada por todos, mas a forma como essa 
articulação é entendida precisa ser (re)significada para que não se configure em uma única 
forma de relacionamento entre teoria e prática. Nessa perspectiva, os sujeitos apontam 
algumas lacunas no elo estabelecido entre a formação e atuação como professor de Espanhol, 
evidenciando a necessidade de uma formação inicial para além do ensino teórico, sinalizando 
a importância de saberes e práticas pedagógicas atreladas à teoria em todos os períodos do 
curso. 
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NARRATIVAS INFANTIS: A INTERLOCUÇÃO ENTRE A RECEPÇÃO ORAL E 
A PRODUÇÃO ESCRITA NO 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS 

Lorena Bischoff Trescastro1 
Cilene Maria Valente da Silva2 

 
Cada texto, cada obra, se forma em relação com o 

que já foi dito pelos demais.  
Os livros infantis convidam a tomar assento nesse 

foro e a dele participar.  
Através de sua leitura, as crianças podem entender 

como funciona esse eco  
e estabelecer seu próprio diálogo pessoal com a 

tradição. 
Teresa Colomer 

 
Palavras-remo que impulsionam o estudo 

 
Uma professora de uma turma de 3º ano do Ensino Fundamental, em curso de formação 

continuada, questiona “Quais são os desafios e estratégias para ensinar a leitura e a 
escrita?”. Interessante observar que, na pergunta da professora que, do seu lugar de docente, 
quer saber sobre o processo de ensino e aprendizagem de seus alunos, leitura e escrita não se 
desprendem, porque interligadas pela cultura, pelo texto, tanto na recepção quanto na 
produção.  

De fato que quanto se encontra com o texto literário, na atividade de leitura escolar, está 
o aluno aprendendo sobre a escrita e, quando é provocado a escrever, traz em seu texto as 
vozes internalizadas do discurso do outro, do texto lido ou ouvido, da palavra do autor, do 
comentário da professora, do que visualizou nas ilustrações, num mesclar de vozes.  

Compartilhando o interesse da professora pelos desafios e estratégias para ensinar a 
leitura e a escrita a alunos em processo de alfabetização e a construir possíveis caminhos e 
reflexões para a formação continuada de professores, tentaremos, ainda que de modo parcial, 
responder à questão.  

Para tanto, neste estudo, nos propomos a analisar a escrita de dez textos de alunos de 7 a 
9 anos, de duas turmas do 3º ano do Ensino Fundamental de 9 anos, evidenciando, nas 
narrativas infantis, a interlocução entre a recepção de uma história lida em voz alta pela 
professora e a produção escrita da narrativa pelos alunos.  

Para Colomer (2007, p. 73), “a forma como estão escritos os livros infantis ajudam os 
leitores a dominar muitos aspectos necessários à compreensão leitora, em geral, e para a 
compreensão literária, em particular”. Ler e possibilitar a visualização das páginas ilustradas 
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do livro é uma condição, criada na sala de aula pela professora, para favorecer a compreensão 
do texto pelo aluno.  

O texto literário lido foi Peixoto, o peixinho que queria ser boto, de Fabricia Dias de 
Melo (Editora Paka Tatu), com 16 páginas ilustradas (Figura 01), em seguida foi solicitado 
aos alunos que escrevessem a seu modo a história (Transcrição). 

  

 
 

Figura 01: Livro lido. Arquivo pessoal. 
 

O navegar no rio da escrita  
 
A pergunta tomada da professora, que ora nos colocamos, ressignifica as duas questões 

norteadoras da análise dos textos dos alunos. A primeira questão é que elementos há na 
escrita do aluno que reproduzem a história ouvida?  

Tal questão orienta o olhar para o que é comum entre o texto do livro e do aluno, desse 
modo, pretende-se verificar a presença do outro (BAKHTIN, 2003), no discurso do aluno, 
mais precisamente, no que diz respeito à presença dos personagens da história e dos 
acontecimentos da narrativa, uma vez que “as características formais da história inclui dois 
pontos essenciais: o que acontece e de quem falamos” (COLOMER, 2007, p. 54), aspectos da 
estrutura da narrativa que crianças a partir de seis anos são capazes de controlar.  

Ligada à primeira, a segunda questão é que elementos novos os alunos trazem para sua 
narrativa?  

Com esta questão direcionamos nosso olhar para aquilo que é diverso, que o aluno 
apresenta de novo, em seu texto, que não havia no texto original, mas ele escreve, dialogando 
com o autor, se colocando no texto, trazendo outras vozes, como manifestação de sua 
recepção textual e da interlocução estabelecida com o autor, seja inovando ou omitindo 
elementos da história lida, considerando que há uma heterogeneidade de vozes que atravessa 
os dizeres dos sujeitos enunciadores (AUTHIER-REVUZ, 2004). 
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Transcrição3 – Texto do Aluno 
 

Pexoito 
 
1 - O peixoto era um menino que queria ser boto 
2 - ele mora no iguarapé e foi comversar a Iara  
3 - é ela não ajudou ele e ele foi falar com os amigos  
4 - dele e eles não ajudaram também e ele foi para 
5 - um rio e lá ele achou uma mulher e ela se  
6 - chamava Noemia e ele estava apaixonado  
7 - pela Noemia e eles se cazaram e viveram felizes. 

 
Da análise, pode-se verificar que os quatro personagens da história: Peixoto, Iara, 

amigos e Noemia foram mencionados nos textos dos alunos, conforme se vê na Transcrição. 
Sendo que Peixoto, o personagem principal, e Iara, personagem de outra lenda, também 
conhecida dos alunos, apareceram, identificados com seus nomes próprios, nos dez textos. Já 
Noemia, personagem apresentada no desfecho da narrativa, também constou nos dez textos, 
no entanto, em três deles, não com seu nome próprio, mas com outras denominações, como 
peixinha, namorada, alma gêmea, atribuindo sentidos específicos à personagem. Também foi 
referenciada como uma mulher, como se vê no texto transcrito (linha 5), personificando a 
personagem. Os amigos, que foram identificados sem nome próprio, foram mencionados em 
sete textos e omitidos em três.  

Em relação aos acontecimentos da narrativa, de modo geral, os alunos escreveram: (1) 
“ele foi pedir ajuda para a Iara” (A1); (2) “ele foi procura os amigos” (A3); (3) “ele foi para 
um rio” (A8); (5) “ele arrumou uma namorada” (A1); “eles se cazaram e viveram felizes” 
(A8). Constatou-se que da interlocução entre a recepção oral e a produção escrita, os alunos 
não apenas reproduziram o que ouviram, mas reinventam a narrativa com voz própria, 
incorporando a palavra da autora em interlocução com outras vozes trazidas de suas 
memórias. As palavras da autora se misturaram às palavras do aluno, “como ‘palavras sem 
margens’, isto é, sem o outro reconhecido e mostrado nelas mesmas”, desse modo, na escrita 
do aluno, as palavras do livro eram “possuídas” (AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 76).  

As duas questões norteadoras partem do pressuposto de que ao escrever seu texto os 
alunos se apoiam em elementos de outros textos, por isso que ler uma história antes de 
solicitar, aos alunos, que a escrevam se constitui numa atividade didática produtiva, e de que 
ao ouvirem textos para depois escrevê-los, eles não apenas os reproduzem literalmente, mas o 
reinventam. Uma evidência disso é que embora todos os alunos tenham ouvido a mesma 
história, cada um a recebeu e a produzir de modo diferente. Neste sentido, entendemos que a 
leitura em voz alta pela professora, seguida da produção escrita pelo aluno, se constitui em 
uma boa estratégia para ensinar a leitura e a escrita, de modo integrado.  
                                                           
3 Transcrição do texto original do aluno, de acordo com a proposta de Riolfi et al. (2008). 
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O ato de comunicação literária na sala de aula  
 
As ferramentas intelectuais que alunos e professores dispõem para a recepção/produção 

dos textos são distintas (CHARTIER, 1999), desse modo a leitura em voz alta feita pelo 
professor, que é um leitor mais experiente da cultura, passa a ser uma estratégia para que o 
texto literário chegue ao aluno, que, no momento da comunicação literária, na sala de aula, é 
um leitor aprendiz. Isso porque a participação em um ato de comunicação literária possibilita 
que o aluno avance neste sentido (COLOMER, 2007).  

No ato de comunicação literária, em sala de aula, a leitura transita entre o individual e o 
coletivo e é “dependente das formas de sociabilidade, das representações do saber ou do lazer, 
das concepções da individualidade” (CHARTIER, 1987, p. 201). É o professor o mediador 
que estabelece a conexão entre o aluno, que a seu modo é leitor e escritor, o livro, suporte de 
texto que traz a história, e o autor. O significado e a interpretação dados pelo professor 
contribuem para a recepção do texto pelo aluno, evidenciando a presença de personagens e os 
acontecimentos que depois aparecerão na produção escrita. 

Do ponto de vista pedagógico, a leitura em voz alta pelo professor à turma, um gesto 
coletivo, seguida da produção escrita da narrativa pelo aluno, uma atividade individual, no 
sentido de que cada aluno escreve seu próprio texto, ainda que subjetivamente para escrever 
acesse uma multiplicidade de vozes decorrentes de leituras e/ou concepções de sua própria 
individualidade, se constitui em uma intervenção necessária para que os alunos aprendam a se 
comunicar por escrito a partir da leitura de textos literários.  

 
Possibilidades de (mul)triplicar margens da leitura 

 
Por fim podemos dizer que as narrativas infantis de alunos que estão aprendendo a ler e 

escrever nos anos iniciais do Ensino Fundamental se constituem “leituras sem margens”, 
conforme o tema: do 19o Congresso de Leitura do Brasil, uma vez que, para o aluno que 
escreve, parece não haver fronteiras entre o texto do livro e o texto que o aluno apresenta 
como seu. Os textos dos alunos são atravessados pelo dizer do outro como se fossem 
“palavras-remo” que impulsionam o navegar no rio da escrita, que mobilizam a produção de 
texto, a aprendizagem da cultura escrita, a educação literária, essas foram as “possibilidades 
de (mul)triplicar margens da leitura”, que ora nos propomos a discutir.  
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BOM DESEMPENHO NA PROVINHA BRASIL - MUNICÍPIO DE PORTO 
ALEGRE: O QUE DIZEM OS ALUNOS 

Lucciani Gonçalves Pereira1 
Darlize Teixeira de Mello2 

 
Introdução 

 
A Provinha Brasil é um instrumento de avaliação que objetiva oferecer aos professores 

e aos gestores das escolas públicas e das redes de ensino um diagnóstico do nível de 
alfabetização dos alunos, ainda no início do processo de aprendizagem, permitindo, com isso, 
intervenções com vistas à correção de possíveis insuficiências apresentadas na área da leitura 
e da escrita (BRASIL, 2010a).  

Destinada aos alunos em processo de alfabetização, tal instrumento avaliativo tem sido 
aplicado a todos os alunos matriculados no segundo ano de escolarização do ensino 
fundamental de nove anos (BRASIL, 2010a).  

 
Provinha Brasil: Matriz de Referência e Níveis de Desempenho 

 
A matriz de referência da Provinha Brasil, descrita no documento Passo a Passo 

(BRASIL, 2010a), está embasada no documento Pró-letramento – Programa de Formação 
Continuada de Professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (BRASIL, 2007) – e 
outros documentos que norteiam as avaliações nacionais desenvolvidas pelo INEP. As 
habilidades constantes na Matriz de Referência estão fundamentadas  

 
[...] na concepção de que alfabetização e letramento são processos a serem 
desenvolvidos de forma complementar e paralela, entendendo-se 
alfabetização como desenvolvimento da compreensão de regras e sistemas 
de escrita alfabética e letramento como as possibilidades de usos e funções 
da linguagem escrita [...]. [Estão] agrupadas em cinco eixos fundamentais: 1) 
Compreensão e valorização da cultura escrita; 2) Apropriação do sistema de 
escrita; 3) Leitura; 4) Escrita; 5) desenvolvimento da oralidade. (BRASIL, 
2008a, p. 8). 

 
Uma análise da estrutura da Provinha nas quatro edições permite localizar dois grupos 

de questões: um primeiro grupo, formado pelas questões que contemplam os descritores do 
eixo apropriação do sistema de escrita, envolvendo, principalmente, o reconhecimento de 

                                                           
1 Graduanda de Pedagogia. Bolsista de Iniciação Científica. Universidade Luterana do Brasil/ Curso de 
Pedagogia. Canoas. RS. E-mail: luccianipereira@ig.com.br 
2 Doutora em Educação. Professora da Universidade Luterana do Brasil/ Curso de Pedagogia. Canoas. RS. E-
mail: darlizemello@terra.com.br.  
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letras e de sílabas, como também a relação grafema-fonema; enquanto um segundo grupo, 
formado por questões que contemplam os descritores do eixo leitura, envolve, por um lado, a 
leitura de palavras com sílabas canônicas (consoante/vogal) e não canônicas 
(vogal/consoante/vogal) e a leitura de frases e textos curtos, e, por outro, o reconhecimento da 
finalidade e do assunto de diferentes suportes e gêneros textuais, como também exploração da 
tipologia do texto narrativo e do uso de inferências.  

Apresentamos os cinco níveis de desempenho na Provinha Brasil, considerando a 
edição de 2010 (QUADRO 2)3:  

 
Nível 

 

Edição/Teste  

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 
 

2010/ 
Teste 1 

até 06 acertos de 7 a 11 
acertos 

de 12 a 17 
acertos 

de 18 a 21 
acertos 

de 22 a 24 
acertos 

2010/ 
Teste 2 

até 06 acertos de 7 a 11 
acertos 

de 12 a 16 
acertos 

de 17 a 22 
acertos 

de 23 a 24 
acertos 

Quadro 2: Números de acertos para identificar os níveis de desempenho dos alunos na 3ª edição da Provinha 
Brasil (2010). Fontes: BRASIL (2010l; 2010m). 

 
Vejamos, então, como tais habilidades ganham visibilidade em cada um dos cinco 

níveis de desempenho apresentados no documento Provinha Brasil – Guia de Correção e 
Interpretação dos Resultados4 (BRASIL, 2010l; 2010m). No nível 1 estariam posicionados os 
alunos que estariam começando a se apropriar do domínio das regras que orientam o uso do 
sistema alfabético para ler e escrever; no nível 2, tais alunos já teriam consolidadas as 
habilidades do nível anterior e seriam capazes de ler palavras compostas por sílabas 
canônicas, incluindo a possibilidade de ler algumas palavras com ortografia mais complexa; 
no nível 3, consolidadas as habilidades do nível anterior, os alunos leriam frases e textos de 
aproximadamente cinco linhas, identificando a sua finalidade; no nível 4, o domínio dos 
textos lidos passaria a ser de oito a dez linhas, reconhecendo o seu assunto, localizando 
informações explícitas e fazendo algumas inferências; no nível 5, seriam posicionados como 
alfabetizados, naquilo que a Provinha avaliou em relação aos níveis anteriores, uma vez que 
outras habilidades, próprias de eixos que não foram avaliados. 

Na próxima seção examinaremos a entrevista com os alunos que obtiveram um 
desempenho de nível 4 e 5 na avaliação da Provinha Brasil, na Rede Municipal de Ensino de 
Porto Alegre. 

 
  
 

                                                           
3 Uma discussão mais aprofundada dessa tabela pode ser vista em Mello (2012).  
4 É pertinente salientar também que, após a apresentação de cada nível de desempenho esperado na Provinha, 
algumas considerações e sugestões de atividades são incluídas e direcionadas aos professores.   
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Trabalho de campo 
 
Esta seção tem por objetivo evidenciar uma mostra das entrevistas realizadas com 

alunos que obtiveram um desempenho nos níveis 4 e 5 nos resultados da aplicação da 
Provinha Brasil em duas escolas da RMEPA, tendo como corpus de análise as fichas de 
correção do Teste 2/2010, com vistas a analisar o que dizem os alunos sobre seus processos 
de leitura e escrita na escola, considerando seus resultados na Provinha Brasil. 

A pesquisa foi realizada em duas escolas da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre. 
Uma localizada na região leste da cidade, em uma zona periférica, de vulnerabilidade social 
(Escola A) e outra localizada na região sul, em uma zona de classe baixa (Escola B). A 
seleção das escolas deu-se pelo fato da primeira ser a escola de atuação de uma das 
integrantes da pesquisa e da segunda via serviço de supervisão escolar proceder à aplicação e 
à análise da Provinha Brasil de acordo com os documentos orientadores.  

Os critérios para seleção de crianças participantes das entrevistas foram assim 
organizados: três alunos de cada turma de A20, da Escola A, que tivessem obtido nos 
resultados da avaliação um índice de acerto de 17 a 24 questões, no teste 2/2010, 
correspondentes aos níveis 4 e 5 da avaliação, e três alunos de cada turma de A20, da Escola 
B, que tivessem obtido nos resultados da avaliação um índice de acerto 23 a 24 questões, no 
teste 2/2010, correspondentes ao nível 55.  

Seguindo o trabalho de campo, após a seleção do grupo, procedemos às entrevistas. 
Essas ocorreram individualmente com cada aluno, sendo gravadas em áudio. A entrevista 
tinha por intuito evidenciar os conhecimentos dos alunos sobre a avaliação realizada, 
investigar a leitura de cada um, os materiais de leitura presentes no ambiente escolar e fora 
desse, no caso o ambiente doméstico, bem como a quem os alunos designavam a 
aprendizagem da leitura: a escola ou a família. As entrevistas ocorreram no período de 
novembro e dezembro de 2010. Devido à demora de aplicação da Provinha Brasil na Escola 
A, alguns alunos selecionados não participaram da entrevista, uma vez que não estavam mais 
frequentando a Escola, pois já tinham sido aprovados de ano. Totalizam para a análise 8 
entrevistas, sendo 4 realizadas na Escola A e 4 realizadas na Escola B6. 

Os dados das entrevistas serão analisados em uma perspectiva discursiva, considerando 
as respostas como práticas sociais e culturais, uma vez que não vermos o discurso como 
tradutor da realidade, mas constituindo linguagem (GIL, 2002).   

Os pressupostos teóricos que orientaram a análise qualitativa dos dados de pesquisa 
estão organizados em dois eixos: Práticas de letramento no contexto escolar – – compreender 
como os alunos apontam as práticas de letramento e os suportes textuais no espaço escolar. E 
práticas de letramento no contexto familiar – compreender como os alunos apontam as 
práticas de letramento e os suportes textuais no espaço familiar. Assim, duas categorias de 

                                                           
5 A opção pelos alunos classificados somente no nível 5 na Escola B deu-se pelo fato de muitos alunos estarem 
situados entre os níveis 4 e 5 
6 Devido a problemas de gravação algumas entrevistas ficaram sobrepostas, não sendo possível transcrevê-las. 
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análise foram colocadas em evidencia, a partir desses eixos: os suportes textuais e as práticas 
de leitura no âmbito escolar e os suportes textuais e as práticas de leitura no âmbito familiar.  

 
Práticas de letramento no contexto escolar  

 
Primeiramente é possível constatar na fala das crianças que possuem oito anos de idade, 

no momento da entrevista, portanto sem distorção idade-série, em vista disso deduzimos que 
frequentaram no ano anterior o primeiro ano. Somente uma aluna frequentou a educação 
infantil.  

Observamos nas entrevistas que, na escola A, o espaço da biblioteca é pouco 
frequentado, apesar dos alunos terem acesso a livros pelo empréstimo da professora. Seguem 
algumas das respostas dada sobre a retirada de livros na biblioteca7: “Nóis nunca tilemu livro 
[...].” (Fala do Aluno 1 – Escola A); “ A sora mi empesta ( o dela)” (Fala do aluno 2 – Escola A). 

Já na escola B, esse aspecto se configura de outro modo, os alunos parecem ser 
frequentadores da biblioteca e reconhecerem os gêneros textuais trabalhados. Vejamos 
algumas falas: “[...] Vô [a biblioteca]. [...] a vez é de lenda/[ ... ]de coisa assim”. (Fala da aluna 1 – Escola 

B); “Vô /eu já enteguei meu livo/ eu peguei um livo de poesia/(inint) de roda” . (Fala do aluno 2 – Escola B) 

Quanto à pergunta: em que momento vocês leem na sala de aula, todos os entrevistados 
responderam que leem do quadro ou da “folhinha de xerox", vejamos o que disse a aluna 1 - 
da escola B: “[...] a gente lê lá um negócio que tem no nosso livro lá umas coisas (inint). [...] Um 
monti di coisas eu leio. Folhinnha/ quando a gente ta fazendo uma coisa ele explica/ dá o tema/aí 
gente lê/vai lendo o que entendeu/ mais uma vez”. 

Embora aqui sumariados os dados da pesquisa podemos observar que parece haver 
pouco investimento no ato de ler na escola. Quando o ato de leitura em contato com o suporte 
textual aparece está relacionado a um espaço diferenciado da escola, a biblioteca, e somente 
em uma das escolas, no caso a Escola B. Vejamos agora como ocorre as práticas de leitura no 
ambiente familiar. 

 
Práticas de letramento no contexto familiar 

 
No que diz respeito ao contexto familiar dos alunos destaca-se a presença do letramento de 

diversas formas, vale lembrar o contexto social das crianças e ao mesmo tempo surgem vários 
pontos positivos presentes nessa realidade: alunos que brincam de escola e contam histórias; pais 
contadores de história. Vejamos: “[Conto história] Pra minha irmã. Eu só tenho uma irmã com 
três anos” (Fala do aluno 2 da Escola A); “[Minha irmã] Ela escrevia no quadro que a zente 
tinha lá em casa [brincando de professora]” (Fala do aluno 1 da Escola A); “Meu irmão e minha 
mãe contam história. Eles contam depois eu falo” (Fala do aluno 1 - da Escola B); “A mãe conta 
história mim. - Quando eu vou durmi”. (Fala do aluno 4 - da Escola B). 

                                                           
7 Transcrevemos as falas dos alunos conforme ditas. A expressão “inint” significa trechos incompreensíveis de 
fala.  
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Agora veremos que tipos de materiais circulam nas casas dos alunos entrevistados, 
diante do questionamento: Tu gostas de ler livros, quais tu tens em casa? Destacamos: “Eu 
não tenho. Eu peço pa sora um livro dela.” (Fala do aluno 1 – Escola A); “A sora me 
empresta”. (Fala do aluno 2 – Escola A). “[...]Da minha casa. São da Mônica”. (Fala do 
aluno 1 – Escola B); “Tenhu/eu gibis lá /que meu compra pra mim. Eu gosto/eu tenhu uma 
caixa. Eu leio gibis,conto de fadas, fábulas, livro de animais”. (Fala do aluno 3 – Escola B) 
“Tu tens livros em casa? Aham/da escola. E tu tens livros que não é da escola/.../E do que 
eles são ? Eles são de matemática”. ( Fala do aluno 1 - Escola B). 

Com isso percebemos que os materiais que circulam nas casas das crianças são livro 
didático, livros doados, livros emprestados pela professora (literatura infantil) e gibis. De 
acordo com as respostas podemos dizer que no contexto familiar os alunos leem e há variação 
de gênero textual. Destaca-se a preferência pelos gibis, acreditamos que o interesse se dá por 
serem mais acessíveis financeiramente e também possuir uma linguagem própria que 
proporciona rapidez e humor ao leitor, oferecendo maior possibilidade de sucesso para a fase 
da alfabetização. 

Considerando que todas as crianças tiveram um número de acertos elevado na Provinha 
Brasil e podemos dizer que já são leitoras pensando ainda dos descritores de avaliação que 
mencionam o domínio da leitura e isso implica no reconhecimento do assunto do texto, 
finalidade do texto e ainda fazer inferências.  

 
Considerações Finais 

 
Diante de todos os dados analisados nas entrevistas podemos afirmar que os alunos 

oriundos de classes menos favorecidas intelectualmente e financeiramente possuem práticas 
prévias de leitura evidenciadas pelas várias formas de letramento presentes no seu cotidiano. 
Através dos questionamentos feitos e relacionando o bom desempenho dos alunos na Provinha 
Brasil o contexto familiar colaborou de forma significativa para a isso. Ao compararmos as 
respostas sobre em que momento leem na sala de aula e em casa fica evidente a variação de suportes 
e gêneros foi maior no contexto familiar. Assim, pensamos que é preciso que a escola proporcione a 
valorização das variadas práticas de leitura tornando-as cotidianas na escola para enriquecer ainda 
mais o processo de ensino-aprendizagem da língua e assegurando sua função social. 
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE ALFABETIZAÇÃO COM O GÊNERO 
NARRATIVO: LENDAS 

Lúcia Cristina Azevedo Quaresma1 
Simone de Jesus da Fonseca Loureiro2 

 
Aprendizagem da criança 

 
No processo de construção do conhecimento a criança estabelece laços afetivos com o 

outro, construindo significado a sua aprendizagem. É essa concepção de sujeito que interage 
com o meio em prol do seu conhecimento que tem caracterizado a produção do conhecimento 
na alfabetização de crianças. Essa interação social do sujeito é denominada aprendizagem 
participativa, uma aprendizagem voltada para que a criança assuma seu papel ativo dentro 
desse processo, ou seja, intervindo e atribuindo significado. Seu envolvimento com a 
aprendizagem é realizado de modo pessoal, consciente e ativo (GUSMÃO, 1999). 

Alfabetizar, portanto, não se resume apenas em ensinar a ler e escrever uma criança, e 
sim fazê-la despertar para o mundo. Neste contexto a leitura assume o principal papel de abrir 
caminhos para diferentes conhecimentos que levem a uma formação humana mais integral. A 
experiência de aprender é uma marca humana central, vive-se porque se aprende. (GROSSI, 
2000). 

O trabalho com gêneros textuais da ordem do narrar surge como possibilidade didática 
neste processo, envolvendo o leitor, despertando o desejo permanente de recriação do 
conhecimento. 

 
Construindo culturas, leituras e construção textual no ambiente alfabetizador. 

 
Baseada na compreensão do sujeito como ser social constituído por uma cultura, no 

momento histórico em que vive, é necessário articular ações junto ao professor alfabetizador 
que estabeleça a interação significativa da aprendizagem envolvendo as expressões culturais 
dos alunos, através do criar e recriar, reproduzir e transformar seu conhecimento através do 
significado estabelecido na narrativa (VIGOTSKI, 1998). Para tanto, são necessários: 

 
• Ambiente Alfabetizador. 
• Leitura Compartilhada: Partindo-se da visão de leitor/produtor de textos presente nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, o professor não ler solitariamente para o seu aluno, 
deve proporcionar práticas letradas, socializando a utilização do código escrito com 
gêneros diversificados. 

                                                           
1 Especialista em Gestão Escolar, Universidade do Estado do Pará, Belém, Pará. luquaresma@yahoo.com.br  
2 Especialista em Docência do Ensino Superior, Universidade do Estado do Pará, Belém, Pará. Ufpasimone@bol.com.br 
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• Reconstrução de Conhecimentos: Utilizando-se o gênero lenda como um recurso no 
ensino da língua materna, ela nos permite fazer a mediação entre as práticas sociais e as 
atividades de linguagem do indivíduo. 

• Consciência Linguística: É só através do contato direto com variados tipos de texto que o 
professor poderá desenvolver o significado de diferentes palavras no repertório lingüístico 
da criança.  

• Reconhecimento da Psicogênese da Língua Escrita: A proposta em questão estabelece o 
acompanhamento da aprendizagem da leitura e escrita pela criança, através da avaliação 
da psicogênese da língua escrita proposta por Emília Ferreiro (Pré-silábico, Silábico, 
Silábico-alfabético e Alfabético). 

 
Uma experiência da narrativa de lendas para alunos de alfabetização. 

    
Para refletir sobre a importância do trabalho com a narrativa na alfabetização, 

caracterizaremos o trabalho com o gênero narrativo lendas através da aula ministrada por uma 
professora alfabetizadora O corpus analisado corresponde à produção textual de uma turma de 
alfabetização (06 anos de idade), em uma escola pública municipal de Belém.  

Ao analisar o encaminhamento desenvolvido pela professora procuramos identificar de 
que maneira o gênero lenda é ministrado, a partir da posição teórica e metodológica adotada 
pela professora e da recepção assumida pelos alunos no processo ensino aprendizagem da 
leitura e escrita. 

Na época era período natalino, então a professora propôs ministrar sua aula através da 
lenda do Papai-Noel. O objetivo principal da aula era introduzir novas palavras no repertório 
das crianças e a construção textual pelas mesmas. Caracterizamos de P a professora, e de T 
para a turma, no momento do registro da aula, sendo que em intervenções direcionadas para 
uma determinada criança será a letra inicial do nome da criança ou A para aluno não 
identificado no momento. 

Procurando atrair o interesse dos alunos, a professora prepara uma acolhida bem criativa 
recebendo os alunos com um Papai-Noel de brinquedo. 

A professora então parte para a leitura da lenda para atrair a atenção dos alunos, um 
procedimento pouco envolvente, devido a forma de narrar da professora, sem contextualizar a 
leitura com as intervenções dos alunos, como se observa em: “P: Era um vez um homem 
muito bondoso chamado Nicolau, ele era muito rico e gostava de distribuir presentes e 
moedas de ouro á todas as pessoas necessitadas. As moças da cidade o admiravam muito”. 

A todo o momento, as crianças tentam participar interrompendo a narrativa da 
professora, que frequentemente não atende às investidas dos alunos. Neste foco, a narrativa 
pode representar um papel importante ou nulo no estímulo para a produção textual da criança, 
como podemos perceber nos seguintes trechos: 

  
“P: Nicolau era um homem muito bom, ele andava com uma bolsa cheia de moedas de ouro, 
muito bem(...), a fama de Nicolau se espalhou, e ai o que aconteceu o pai das moças avisou a 
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todo mundo que Nicolau era um homem muito bom, e as pessoas começaram a admirar o 
Nicolau, a fama dele correu o mundo, ele era muito generoso. 
F: E aí Deus escolheu ele para ser o Papai Noel... 
P: Ele foi então considerado Santo, ele ainda não era chamado de papai Noel Fernando(...). 
Ele foi nesse momento considerado Santo pela igreja católica, passou a ser chamado então de 
São Nicolau”. 

 
A professora procura desenvolver a sensibilização a partir de gestos, com o objetivo de 

buscar a atenção dos alunos. No entanto, nem todos valorizam tais gestos, fazendo com que 
alguns alunos fiquem dispersos: 

Verificou-se que a professora se concentrou na leitura da lenda para que os alunos 
vivenciassem o prazer da leitura, talvez pela dificuldade de relacionar a leitura com o contexto 
dos alunos. No entanto, os alunos oscilam em atentar para a leitura e a desenvolver sua 
imaginação: 

 
“P: Bem, a igreja então pediu que ele passa se a entregar os presentes no dia 25 de dezembro 
porque era um dia muito especial para os cristões devido ser o dia em que se comemora o 
nascimento de Cristo. 
J: Tia! 
P: E segundo a tradição Juliana, o menino Jesus ele distribuía presentes também nesse dia, ele 
primeiro recebia os presentes quando nasceu, mas segundo a tradição ele também dava os 
presentes. 

 
Na leitura realizada pela professora observa-se o diálogo lingüístico mais próximo de 

uma linguagem culta, porém as vezes comete algumas falhas de linguagem.  
Percebeu-se também que no momento da narrativa, a professora não consegue 

relacionar sua leitura dentro de uma linguagem cotidiana para as crianças, devido ao fato de 
não reconhecer as peculiaridades do ato de narrar, não mantendo uma relação com a realidade 
da criança. 

Após a leitura da lenda, a professora incentiva os alunos a construir em conjunto um 
texto sobre a lenda vivenciada, registrando as intervenções dos alunos em uma cartolina no 
quadro. 

Esse direcionamento atinge melhor a participação dos alunos, que passam a valorizar 
mais a lenda desenvolvida. Entretanto, em poucos momentos a professora retoma a atenção 
dos alunos para a escrita das palavras do texto. É importante destacar aqui a iniciativa da 
professora no registro das idéias dos alunos. Nesse momento, eles entram em debate com a 
professora interagindo melhor com o grupo. 

Construído o texto na cartolina a professora sugere aos alunos a construção de uma 
meia de papelão para colocar as cartinhas que posteriormente irão construir. 

Ao mesmo tempo em que a professora confeccionava a meia do Papai Noel, dialogava 
com os alunos, e os mesmos iniciaram o registro de sua cartinha em uma folha de papel em 
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branco. A expectativa dos alunos para o registro da cartinha foi muito positiva. Neste 
momento a professora despertou a imaginação das crianças para o registro de suas idéias, que 
visava alcançar o desejo imediato, o presente de natal. 

No final da aula as crianças depositaram sua cartinha na “meia” confeccionada pela 
professora. 

A metodologia desenvolvida pela professora iniciou pela leitura do texto, nessa leitura 
observou-se uma linguagem mais próxima dos padrões semânticos. No entanto, durante a 
leitura a professora convocou os alunos para uma atenção maior, porém não permitiu uma 
participação maior dos mesmos, antecipou-se sempre nas respostas das perguntas mediadas 
sobre o contexto da lenda. 

Enfatiza a construção de idéias dos alunos, na construção coletiva do texto onde fez o 
registro na cartolina. E posteriormente a construção textual pela criança, buscando só nesse 
momento, realmente a imaginação das mesmas. 

Todas as estratégias utilizadas pretendiam incentivar a leitura e construção textual das 
crianças, destacando como momento principal nesse processo o registro das crianças através 
da construção da cartinha do Papai Noel. 

Assim, poderíamos destacar três estratégias importantes utilizadas pela professora: O 
envolvimento dos alunos a partir da leitura da narrativa da lenda; a elaboração textual 
coletiva, partindo do diálogo com os alunos; a construção textual desenvolvida pelos alunos. 
Um processo que poderá ser mais rico cada vez que o professor tomar conhecimento de todos 
os encaminhamentos da narrativa no processo de alfabetização. 
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UM OLHAR SOBRE O COTIDIANO DE UM CENTRO DE ESTUDOS 
SUPLETIVOS NAS VOZES DOS SUJEITOS ALUNOS: 

IMPRESSÕES E PERCEPÇÕES QUE HABITAM TERCEIRAS MARGENS 

Luciana Bandeira Barcelos1 
 

CES: situando o horizonte de análise 
 
Os Centros de Estudos Supletivos(CES) são unidades escolares, que atendem a 

modalidade EJA, nos níveis fundamental e médio, por meio de ensino semipresencial. Criadas 
no início dos anos 1970, durante a ditadura militar, preveem avanços sequenciados de 
módulos, sem caráter de seriação.  

Criava-se um modelo contraditório ao oportunizar um espaço de atendimento 
individual, que permitia ao professor olhar particularmente o aluno, observando deficiências e 
necessidades, ao mesmo tempo em que se exigia que esse mesmo professor o inserisse em um 
padrão previamente determinado, nem sempre adequado, que desconsiderava trajetórias 
anteriores de cada sujeito, em maioria oriundos de formação escolar descontínua e 
fragmentada, o que gerou uma série de inquietações. 

Com o decorrer do tempo, o modelo mostrou-se insuficiente, emergindo contradições 
dos contatos estabelecidos entre professores e alunos e entre alunos e materiais de ensino, que 
levaram a questionamentos acerca de práticas legalmente instituídas e a proposição de novas 
práticas de atendimento, que a priori considerei instituintes (SOUZA, 2005, P.21), definindo 
alternativas ao modelo tradicional. 

Estas, aliadas a modificações legais, levaram a tentativas de superação do modelo 
tradicional do CES, o clássico mecanismo “leva o módulo, estuda, tira dúvidas e faz prova”, 
instituindo-se práticas diversificadas de atendimento, na busca pela melhoria da qualidade do 
ensino ofertado nesse espaço. 

 
CES Bairro B, lócus da pesquisa 

 
O CES Bairro B2 é uma unidade escolar da Secretaria de Estado de Educação do Rio de 

Janeiro, criado em 1991, situado em um bairro da Zona Oeste da cidade. Da sua criação até 
2001, manteve objetivos e modos de funcionamento originalmente estabelecidos, oferecendo 
atendimento segundo o modelo de implantação. Em 2002, inicia-se neste CES a oferta de 
outras atividades, para além do empréstimo de módulos e da realização de avaliações.  

Esse movimento é decorrente, entre outros fatores, das tensões que surgem em seu 
cotidiano, entre práticas instituídas e instituintes, originadas de relações humanas conflituosas 

                                                           
1 Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Educação, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio 
de Janeiro/RJ. E-mail: lubbarcelosrj@yahoo.com.br. 
2 Nome fictício, preservando-se o anonimato da instituição. 
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e divergentes, em um espaço de convivência de pessoas únicas, com concepções diversas 
sobre a ação educativa. A linha que separa o instituinte do instituído é muito tênue. Linhares 
(2007, p. 149), discorrendo sobre experiências instituintes, afirma que elas “não são puras, 
não se protegem em redomas e, por isso mesmo, se misturam sem parar com as dimensões já 
instituídas”, ao mesmo tempo em que o instituído “também procura apropriar-se delas e, 
assim garantir alguma dose de vitalidade”.  

Mesmo quando não representam rompimento total e mudança de concepção, ainda 
assim constituem brechas por meio das quais se busca instituir um novo modo de pensar a 
EJA. Essas práticas ainda desconstroem certezas, reafirmam possibilidades e a existência de 
outros caminhos válidos. 

 
Práticas instituintes na voz dos sujeitos alunos 

 
Buscando evidenciar as vozes dos sujeitos alunos3 em sua experiência cotidiana no 

CES, resgatando dizeres e fazeres que habitam terceiras margens, inicio a análise a partir de 
seus escritos, ao descreverem o motivo pelo qual indicariam o CES Bairro B para outras 
pessoas: “milhares de pessoas desejam uma oportunidade como o CES oferece”, “porque é 
uma ótima oportunidade de recuperar o tempo perdido”, “tem alunos jovens que ainda têm 
tempo de estudar” e ainda “porque teriam a mesma chance que eu tenho hoje”. 

Essas afirmações me fazem pensar que os sujeitos que procuram o CES Bairro B, assim 
como muitos que procuram a EJA de maneira geral, ainda não tem consciência de seu direito 
à educação, não se reconhecendo como sujeitos de um direito do qual foram interditados por 
muito tempo e consideram o acesso à escola como uma “nova oportunidade” que recebem, 
para recuperar o tempo perdido. 

Por outro lado, também recuperando os escritos dos alunos, é possível identificar 
evidências de mudança de concepção, de modo impreciso e não necessariamente pela 
compreensão de negação de um direito, mas pela aceitação de que sempre é tempo de 
aprender, como pode ser percebido em afirmações do tipo: “é uma ótima oportunidade de 
estudar e saber que nunca é tarde para aprender” e ainda “porque nunca é tarde de se realizar 
um sonho”. 

Essas expressões demonstram o sentimento de sujeitos há muito destituídos de seus 
direitos que, ao retornar à escola, veem nesse espaço a chance de mudar sua trajetória, 
reafirmando a crença na inconclusão humana e na necessidade de educação concebida como 
apropriação histórico social, forma humanizadora de sujeitos e de relações sociais. 

Identifiquei como motivos alegados pelos alunos para justificar a procura pelo CES, as 
seguintes expressões: “facilidade de terminar os estudos”; “porque facilita para quem não 
pode estar em sala de aula, pois trabalha todo dia”; “dá para estudar e trabalhar ao mesmo 
tempo”; “porque dá para estudar sem deixar os filhos sós”; “para as pessoas que não têm 

                                                           
3 186 alunos responderam ao questionário aplicado em um período de 5 dias. 
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tempo, essa foi a melhor ideia”; “o horário é bem flexível”; “uma maneira de ganhar tempo”; 
“termina os estudos mais rápido” etc. 

Essas afirmações, por um lado exemplificam contradições do modelo original, pela falsa 
ideia de ser mais fácil e mais rápido concluir o curso no modelo semipresencial, o que os 
dados obtidos confirmaram ser predominante em 32% dos alunos, contra 16% que o 
consideram mais difícil, enquanto 46% o consideram melhor; por outro lado, corroboram 
algumas hipóteses da pesquisa, reforçando a ideia de possibilidades ainda inexploradas no 
CES e da condição de atender a necessidades dos alunos de EJA, prioritariamente ligadas à 
dificuldade de frequentar aulas continuamente, condição que faz com que muitos alunos 
identifiquem o modelo semipresencial como “melhor, porque estudo a hora que quero/posso”. 

Quando indagados sobre porque escolheram o CES para reiniciar seus estudos, as 
respostas que obtiveram maior número de indicações foram: “terminar mais rápido”, opção 
feita por 72 alunos; “terem dificuldade em estudar todo dia e interesse pela possibilidade da 
estudar em casa”, opção assinalada por 65 alunos; e 49 alegaram terem sido “aconselhados 
por amigos que estudaram no CES”, o que parece confirmar uma das contradições 
identificadas no modelo, a da falsa ideia de rapidez de conclusão, além de apontar uma vez 
mais, para necessidades específicas de demandantes da EJA: flexibilidade na oferta e 
acolhimento no espaço escolar. 

Quando a questão trata de dificuldades enfrentadas para permanecer no CES, 38% 
apontaram o acesso, distância e o deslocamento; 16% o horário do CES; 6% dificuldades em 
relação a estratégias de ensino utilizadas pela escola, o que mais uma vez surpreendeu, por 
não apontarem o trabalho ou dificuldades de aprendizagem, o que pode significar que o CES 
Bairro B, aparentemente, tem sido bem sucedido ao diversificar atividades. 

Especificamente em relação ao estudo do módulo, as maiores dificuldades apontadas 
pelos alunos foram: “aprender sozinho”; “estudar sozinho o módulo”, ambos indicados por 
26%; “a compreensão”; “ler o módulo e entender tudo”; “entender as questões”, foram 
indicados por 19%; e “tempo para estudar o módulo sozinho” por 6% dos alunos. 26% não 
responderam a questão; 16% afirmaram não ter dificuldades; e os demais 7% indicaram como 
dificuldades “memorizar”; “dificuldades de aprendizagem”; “falta de concentração”. 

Se analisarmos tais dificuldades de forma conjunta, podemos inferir que em maioria 
estão ligadas à compreensão da lógica do modelo de ensino semipresencial, que embora 
apontado pelos alunos como mais fácil que a do ensino presencial, parece não responder com 
efetividade a necessidades dos sujeitos da EJA. Aparentemente, a maior dificuldade do 
modelo semipresencial encontra-se exatamente nos momentos a distância, que parecem 
ampliar dificuldades decorrentes de trajetórias descontínuas e fragmentadas, característica 
marcante em alunos de EJA. 

Conforme apontado pelos alunos, ao destacarem o CES como “opção viável para quem 
precisa terminar e não tem tempo” e ainda “porque é uma ótima opção que nos permite 
conciliar trabalho e escola”, parece ficar claro que a melhor qualidade de um modelo como 
este seria a semipresencialidade, a não obrigatoriedade no cumprimento de horário 
predeterminado, o que parece atrair tantos sujeitos, e permitir a oferta de EJA de diversas 
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maneiras. O modo semipresencial implica existência de momentos presenciais, inicialmente 
restritos à realização de avaliações e esclarecimento de dúvidas, mas que podem ser 
ressignificados e interpretados de diversas maneiras, permitindo a existência de diversas 
estratégias de ensino em um mesmo espaço. 

 
Concluindo… 

 
Compreender ações que se estabelecem no interior de espaços escolares é essencial para 

que se possa intervir nesses espaços, colocando nossas concepções e convicções à prova, e 
entendendo que é no curso dessa experiência, que se podem criar diferentes saídas 
instituintes, que possibilitem a valorização de diferentes vozes e olhares de cada um dos 
partícipes, resguardando singularidades e complexidades das reflexões e ações humanas. 
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EXPERIÊNCIA DE LEITURA E MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA NA ERA 
DIGITAL1 

Luciana Dadico2 
 
O objetivo desta exposição é discutir como os meios digitais têm participado da 

experiência de leitura de livros. 
Pesquisa anterior desenvolvida com leitores de livros mostrou como jovens e adultos 

brasileiros relacionam-se com o livro em papel (DADICO, 2012) e como a experiência de 
leitura expressa-se na relação entre o leitor e o livro-texto (DADICO, 2013). Mostrou-se que 
o livro possui características imanentes, relacionadas aos modos de ler naquele meio. 

São categorias imanentes do livro: a conservação temporal, a ilusão de proximidade, a 
multiplicidade gráfica, a semipadronização e a unidade portabilidade-fluidez. A primeira 
categoria expressa o caráter duradouro do livro, que nos permite lê-lo logo após ou muito 
tempo depois de o livro ter sido escrito/editado; muitas ou uma única vez e em lugares 
distantes de seu contexto de produção. A semipadronização mostra que a reprodutibilidade 
técnica atinge a literatura de forma peculiar: embora o livro não constitua uma massa de 
leitores, como a TV ou o rádio, ele está calcado em uma uniformidade linguística e na 
designação de grupos “alvo”. A portabilidade do livro permite transportá-lo e lê-lo em 
ambientes variados, no mesmo passo em que um modelo fluído de formatação de textos em 
livros impele a uma leitura mais concentrada nos conteúdos da obra do que nas suas formas 
textuais. 

Relacionados a estas categorias, encontramos modos característicos de ler livros, como: 
a) fome de ler; b) modo intensivo; c) identificação subjetiva; d) ponto de fuga; e) leitura 
distraída; f) leitura conteudística; g) leitura atomizada ou interrompida; h) não-leituras. 

Como não-leituras (h), podemos listar aquelas em que a reificação da leitura tornou o 
ato de ler menos importante do que falar sobre o livro; ou aquelas em que mecanismos 
projetivos tornam-se obstáculo à percepção da obra pelo leitor. 

A leitura distraída (e), frequentemente associada a problemas de aprendizagem e a uma 
suposta incapacidade do aprendiz em concentrar-se na leitura de um texto, aparece em nosso 
trabalho como resultado de um conjunto amplo e necessário de distrações. O objeto livro é 
perceptível aos nossos sentidos. Vemos as cores da capa, sentimos o seu peso e o cheiro do 
papel. Mas, ao começarmos a ler, institui-se um campo fenomenal de leitura, e esquecemo-
nos do livro. Isto é: concentrar-se na leitura significa, ao mesmo tempo, distrair-se do livro. A 
partir daí, a questão torna-se não mais o quão concentrado alguém é ou consegue ser, mas em 
relação a que nos distraímos ou nos concentramos durante uma atividade – como a leitura. 
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Hoje vivemos no contexto de uma “terceira revolução da leitura”, marcada por um 
progressivo aumento da leitura mediada por dispositivos digitais. Os computadores 
domésticos e a Internet fazem-se cada vez mais presente nos lares brasileiros, ao mesmo 
tempo em que o país busca reverter um quadro histórico de atraso educacional. Considerando-
se que a leitura exerce um papel fundamental tanto para os processos educativos quanto para a 
formação do indivíduo no mundo moderno, as transformações em curso tornam-se fonte de 
preocupação. Especificamente no que se refere às possibilidades para realização da 
experiência (Erfahrung) engendrada pela leitura. 

Perguntamos assim de que modo o computador conectado à Internet, enquanto objeto 
mediador da leitura, apresenta-se fenomenologicamente ao leitor. Tal investigação parte da 
ideia, inspirada nos estudos de Adorno sobre o rádio (CARONE, 2011), segundo a qual o 
medium não é neutro, e sim dotado de um conjunto de características que interferem nos 
conteúdos veiculados e em nossa experiência com eles. Daí a necessidade de conhecermos as 
categorias do meio oferecido à nossa percepção. Um dos problemas metodológicos com os 
quais nos deparamos é que a Internet, enquanto rede mundial que conecta computadores, 
permitindo o acesso à World Wide Web, não assume contornos espaciais nítidos. 

Embora a Internet possa ser descrita metaforicamente como a “estrada” onde os dados 
circulam, seus “caminhos” não possuem limites fixos. Isto, paradoxalmente, por conta da 
simplicidade do sistema binário de informação empregado pelos computadores, que admite o uso 
de tecnologias diversas para transmissão física de dados. A produção de dados digitais envolve a 
geração e o armazenamento simultâneo de informações em bytes decodificáveis por programas de 
navegação e leitura instalados em cada computador. A parte mais complexa deste processo é 
realizada em suas extremidades e estações intermediárias, envolvendo equipamentos e programas 
capazes de operar esses bytes e exibi-los em um modo no qual possamos reconhecê-los (como 
uma página de texto, por exemplo). Esse sistema confere à rede uma enorme capilaridade, cujo 
desenho encontra-se em permanente mutação. Basta pensar em quantos aparelhos ou celulares se 
conectam e desconectam à rede em um único segundo. 

Por outro lado, o modo como o sistema computadores-Internet é organizado tornam-no 
extremamente ágil. Como usuários, sabemos que a velocidade na qual este sistema opera não 
depende apenas da potência da máquina ou da atualização de seus programas. A velocidade 
com a qual acessamos a Internet depende também de um “plano” contratado junto a uma 
operadora de telefonia, que disponibilizará espaço em seus cabos para a circulação dos dados 
transmitidos. Além da qualidade do material disponibilizado, essa circulação depende da 
quantidade de dados envolvida – razão pela qual a velocidade da Internet não é expressa em 
termos de distância, mas de volume de dados. 

É por isso que, tendencialmente, a Internet promove uma ilusão de imediaticidade. 
Praticamente no mesmo momento em que escrevemos, o texto aparece diante de nós, ou do 
outro lado do planeta. Invertendo os padrões em relação ao nosso uso habitual da linguagem, 
a Internet mostra mais familiaridade com a linguagem escrita do que com a oral, e opera mais 
velozmente com a primeira – o que comporta modificações importantes em nossas relações 
objetivas e subjetivas com a linguagem. 
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O computador conectado à Internet perturba nossa percepção exatamente naquilo que 
Kant chamaria de “formas a priori de nossa intuição”: o espaço e o tempo. Somando-se o fato 
de que as mudanças tecnológicas envolvendo o uso de computadores e a Internet têm-se dado 
de forma extremamente veloz. Pensemos nos saltos verificados desde o surgimento da 
Internet, há pouco mais de vinte anos, com aqueles envolvendo meios outrora revolucionários 
como a televisão, o rádio, o cinema e o livro mesmo. 

Questões legais e comerciais, bem como os usos culturais e políticos da Internet estão 
ainda em disputa. No caso do livro, enquanto usuários empreendem esforços no sentido de 
garantir acesso amplo aos textos, livrarias, editoras e conglomerados de mídia buscam 
restringir o acesso aos livros, assegurando seus ganhos com a editoração e a distribuição das 
obras. Nessa disputa, o livro e a forma do texto têm dissolvidos os seus contornos. As capas e 
lombadas dão lugares a figuras icônicas. A quantidade de páginas torna-se imprecisa à 
segunda do tamanho da tela ou do programa empregado na leitura do arquivo. A relação do 
leitor com o texto transforma-se radicalmente. 

Uma das questões fundamentais que aparecem aí é o fato de que a tela luminosa do 
meio eletrônico apresenta-se como substituta da página de papel. Isso significa que 
justamente aquele elemento que deveria “desaparecer” durante a leitura, para que o leitor 
distraído do objeto mediador possa concentrar-se na obra lida, ora impõe-se como choque 
luminoso. “Cansa a vista”, queixam-se os leitores, embora não seja exatamente nos olhos que 
o problema esteja localizado. 

Baseados em conhecimentos disponíveis acerca da relação entre receptor e meios de 
comunicação, podemos dizer que a imposição luminosa da tela tende a provocar um aumento da 
distração em relação ao texto durante a leitura. Fisiologicamente, isso se explica porque 
aprendemos a voltar nossa atenção para os estímulos luminosos. Quando um estímulo luminoso 
torna-se persistente, é necessário um esforço maior de nosso sistema nervoso para “desconsiderá-
lo” como informação nova. Isto é, a atenção do leitor acaba desviada para o próprio meio. 

A navegação na Internet, por sua vez, muitas vezes simultânea à leitura do livro, tende a 
capturar essa distração do leitor. Os hipertextos conduzem o leitor para um lugar distante do 
universo do livro. Se na relação com o livro em papel a distração do leitor abre-se à reflexão e 
às associações inconscientes, agora a distração é capturada pelo aparelho. 

Algumas perguntas que se colocam diante deste cenário são: em que medida a 
experiência de leitura se modifica tendo o computador e a Internet por mediadores? A 
realização de uma experiência de leitura é mais ou menos favorecida pela interposição dos 
meios digitais? E em que medida a experiência de leitura, tal como estruturada em nossos 
dias, participa da formação do indivíduo na era digital? 
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O ABRAÇO (1995) DE LYGIA BOJUNGA: SIMBOLOGIA, DESMEDIDA E 
PATÉTICO 

Luciana Ferreira Leal1 
Thiago Alves Valente2 

 
Em O Abraço, o sofrimento da protagonista tem origem na violência sexual vivida na 

infância. A narrativa destaca a história de Cristina, moça com dezenove anos, que confessa a amarga 
experiência vivida em seu aniversário de oito anos: o estupro sofrido pelo “Homem da Água”.  

A partir disso, Cristina resgata seu passado. E Clarice, a amiga desaparecida aos sete 
anos, passa a ser um ícone de suas lembranças passadas. Entretanto, em um circo, o palhaço 
desperta as lembranças adormecidas no inconsciente e o trauma da infância se manifesta em 
toda a sua crueza. Cristina reconhece o “Homem da Água”. Inicialmente, ela tem dúvida, mas 
após ouvir sua voz, se certifica de que o homem que a violentara e o palhaço são as mesmas 
pessoas. Todavia, em vez de repudiá-lo, sente-se cada vez atraída pelo seu agressor. 

Cristina está atormentada pelo desejo de rever o palhaço e a mulher mascarada que 
conhecera em uma festa. A mulher telefona-lhe e a convida para outra festa que, como na 
noite anterior, haveria encenação de contos. Ao chegar à festa, Cristina reencontra o palhaço, 
que a arrasta para a mata, a estupra e a enforca com uma gravata.  

A autora abre o livro O Abraço com a frase: “Eu preciso te contar” (BOJUNGA, 2010, 
p.10). Inicialmente, supomos que é o início de uma conversa com o leitor. Entretanto, o leitor 
descobre que o interlocutor de Cristina é uma personagem escritora amiga sua. Lygia cria uma 
personagem que parece mimetizá-la, como se a autora se expusesse na superfície do papel.   

Os termos presságio e simbologia serão compreendidos enquanto quaisquer tipos de 
afirmação e ocorrência capazes de prever infortúnio inevitável. O presságio é um fato, um 
sinal ou indício pelo qual se pressente ou se advinha o futuro. Os presságios representam 
manifestações encobertas da força do destino, bem como indicações sutis para um epílogo em 
que a destruição e o sofrimento caminhem juntos.  

Os presságios e simbologias permeiam todo o texto. Já nas primeiras páginas, quando o 
grupo de amigos se reúne na casa de Jorge para ler O Abraço, uma mulher mascarada lembra-
se de uma personagem que não está presente: a Morte. A narrativa que as personagens leem é 
a narrativa homônima lida por nós, o que nos permite intuir que a morte também terá papel 
principal no texto que lemos. 

O rio também carrega carga simbólica. Metáfora da vida, o rio é a descoberta maior de 
Cristina. Foi no rio que sentiu a sensação de ter alguém por perto. Sua impressão é a de que 
era um homem feito de água. O mesmo rio também aparece como ambiente de sonho de 
Cristina com Clarice.  

                                                           
1 FACCAT/SEDUC/CRELIT 
2 UENP/CRELIT 
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O Homem da Água a puxa para dentro da mata, tapa-lhe a boca, morde-a. Um grande 
indício de que haverá outra vez e que a mesma será definitiva se verifica nas falas das 
personagens: “_ Se eu apertar esse nó vai doer e dessa vez eu não quero te machucar” [...] 
“desta vez você não vai morrer no meu abraço” (BOJUNGA, 2010, p. 28 e 33). A descrição 
da primeira cena de estupro é patética, digna de terror e também de piedade. 

O livro gira em torno de um grande mistério e muitas interrogações para o leitor. 
Cristina nos expõe, ao longo da narrativa, várias Clarices: sua vizinha de sete anos; a menina 
que o Homem da Água procurava em Cristina; a amiga que brincava com a protagonista em 
seus sonhos; a que encena a morte durante a festa; a que marca um encontro com Cristina e a 
leva ao encontro da morte. O leitor compartilha da mesma dúvida da protagonista: será que 
era a mesma pessoa? Se partirmos do pressuposto de que Clarice não poderia aparecer na 
festa porque sumiu aos sete anos, também teremos de pressupor que tudo possa ser invenção 
da mente da protagonista ou que Clarice nunca existiu no mundo real. 

Em vários momentos da narrativa, deparamo-nos com abraços significativos. Entre 
Cristina e Clarice, poderia representar a tentativa de união das duas personagens em uma só 
ou a maneira da protagonista sentir-se protegida. Já entre Cristina e Homem da Água ou o 
Palhaço pode ser a representação linguística e eufêmica do estupro. 

O Abraço é uma obra repleta de símbolos. Clarice surge como uma personagem 
simbólica. Ela aparece sempre nos sonhos de Cristina o que já aponta a simbologia da 
personagem. O homem da Água é outra personagem símbolo.  Ele nos chama a atenção pelo 
tom denunciativo e a Mulher Mascarada aparece como alegoria da morte.  

A noção de hybris tem importância fundamental no pensamento e na ação dos gregos. 
Trata-se justamente do oposto àquilo que por eles é buscado nos mais diversos planos. Tal 
noção condensa o conjunto de vícios humanos segundo a noção clássica: a exacerbação, o 
exagero etc. 

Cristina incorre em hybris, ela entrou no rio mesmo sabendo do perigo que essa 
desmedida representava. A imersão no rio já poderia simbolizar a morte. 

Desde sua primeira aparição, o Homem da Água foi descrito por Cristina como atraente. 
Na primeira vez, não teve medo. Na segunda, atraída, pelo palhaço do circo, o procura. Diante 
do reconhecimento, a dor. Mas sente-se dominada e atraída por ele: “e pela primeira vez eu 
pensava nele como uma mulher” (BOJUNGA, 2010, p.55).  

A maior desmedida de Cristina é não repudiar o homem que a estuprou, ao contrário, 
sente-se atraída e obcecada por ele. A mulher de máscara tem a função de punir Cristina por 
ter perdoado um crime imperdoável: “E você vai e transforma o abraço do não-perdão num 
abraço de tesão: você é mesmo uma infeliz, você merece o pior” (BOJUNGA, 2010, p. 64). 

Nas últimas páginas do livro, mais presságios, premonições e desmedidas. A 
interlocutora de Cristina tenta dissuadi-la de ir à festa organizada pela Mulher Mascarada, 
tenta convencê-la de que presságios e premonições precisam ser levados a sério. Cristina intui 
que acontecerá uma coisa horrível com ela na festa. Sua hybris é não dar a importância devida 
à sua premonição. É não levar a sério sentimentos tão profundos.  



O ABRAÇO (1995) DE LYGIA BOJUNGA: SIMBOLOGIA, DESMEDIDA E PATÉTICO 

 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 2091 

Em clima de suspense, é a interlocutora de Cristina que, em primeira pessoa, assume a 
narrativa. Os presságios mais uma vez se presentificam: a casa é bonita, mas com pouca luz e 
muito quieta para uma festa. A casa tem como fundo uma mata. No jardim da casa onde 
aconteceria a festa, Cristina sente o cheiro da terra. O mesmo cheiro que sentiu aos oito anos. 
Como a mulher lhe havia prometido, o ensaio seria sem máscara. No entanto, a máscara não 
saía. A máscara fazia parte da personagem mais simbólica da narrativa. De acordo com 
Chevalier e Gheerbrant (2000, p. 598), o símbolo da máscara se presta a cenas dramáticas em 
que a pessoa se identifica a tal ponto com a personagem, “com sua máscara que não consegue 
mais se desfazer dela, que não é mais capaz de retirá-la; ela se transforma na imagem 
representada”. Aqui, no caso, a própria morte. 

Logo em seguida, chega o palhaço. Susto e fascinação se misturam. Cristina vai se 
deixando puxar para o fundo do jardim. Lembra fortemente do rio passando, do cheiro do pão, 
da chuva batendo no teto de sapê. Grita por Clarice. Logo vê a gravata saindo do macacão do 
homem. Quer gritar de novo, mas a gravata cala o grito: 

 
O homem aperta a gravata na mão feito uma rédea. Com a outra mão vai 
arrancando, vai rasgando, se livrando de tudo, que é pano no caminho. 
Agora o homem é todo músculo. Crescendo. 
Só afrouxa a rédea depois do gozo. 
Cristina mal consegue tomar fôlego, já sente a gravata solavancando pro 
pescoço e se enroscando num nó. Que aperta. Aperta mais. Mais. 
(BOJUNGA, 2010, p. 81-82) 

 
Como na tragédia grega, o herói, que incorre em hybris, é penalizado. Com a morte da 

protagonista, sente-se forte efeito, abalo moral, impressão profunda, merecedora de terror e 
condolência. O mundo do herói moderno não é governado pelos deuses, mas pelo capital, 
pelo individualismo. Desse modo, a hamartia – diferentemente da do herói grego, que, 
quando comete engano, é submetido a castigo – se efetiva por meio do vínculo com as 
situações do mundo e da ligação com outros indivíduos. 

Na obra O Abraço não é possível falar em cura das emoções pelas emoções. O drama 
dos protagonistas não se configura como sacrifício individual para garantia da ordem coletiva. 
A morte de Cristina não contribui para a construção de nova estrutura social, apesar de 
constituírem uma contundente denúncia ao estupro. Aí está como registro de uma realidade 
degradante que, no entanto, não se modifica com o sacrifício dos heróis.  

Os presságios, assim como a simbologia, são elementos do trágico analisados na obra O 
Abraço de Lygia Bojunga. Nessa obra, encontram-se indícios que antecipam a fatalidade da 
morte que configura a dimensão trágica da narrativa. Os presságios preparam e configuram o 
futuro e o destino, aparentemente inevitáveis, da protagonista, bem como as situações e ações 
que estruturam o enredo. 

O patético é noção passível de ser encontrada na obra em questão, onde os encontros, os 
desencontros, as perdas, as violências, as paixões culminam em episódios tocantes, em 
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situações enternecedoras. De quando em quando, momentos de emoções exaltadas chegam a 
envolver profundamente e, por vezes, a desolar o leitor.  

É assim que uma breve análise da narrativa O Abraço chega ao seu termo. Nos limites 
da possibilidade, o que se quis foi não propriamente tragicizar Lygia Bojunga. A intenção, 
modesta, consistiu em apenas tentar enfatizar algo que não carece de exaustivas 
demonstrações: o fato de que o trágico trata do humano, de que Lygia Bojunga trata do 
humano, e de que o humano é eterno, carregando consigo réstias de uma luz que não se apaga, 
antes se acende em cada vida que se põe a palpitar. 
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A LITERATURA DE MARCELINO FREIRE NAS MÃOS DOS JOVENS 
LEITORES 

Luciana Sacramento Moreno Gonçalves1 
 
Neste trabalho, apresentamos o relato de um Círculo de Leitura, (YUNES, 1999; 

COSSON, 2006), cujo texto literário era o conto “Crime” do escritor Marcelino Freire. Tal 
prática de leitura foi realizada entre jovens em espaços socioeducativos não formais, 
designados de Centro de Referência e Assistência Social, de dois bairros de um município da 
Região Metropolitana de Salvador. Tínhamos como objetivo identificar quais efeitos a leitura 
desse texto provoca nesses leitores. Sustentam teoricamente este texto as discussões em torno 
das relações entre Literatura e Sociedade, (CANDIDO, 2000). O percurso metodológico em 
que nos pautamos é de caráter qualitativo, descritivo e intervencionista, alicerçado na 
Pesquisa-ação.  

O Círculo de Leitura aqui relatado pauta-se nas sugestões trazidas por Eliana Yunes 
para a realização de tal prática, associada às informações de Cosson, sobre Letramento 
Literário e em torno da sequência básica para o trabalho pedagógico com a Literatura. 
Dividimos cada encontro com os leitores em três movimentos, por seu caráter dinâmico. No 
movimento um, realizamos uma mobilização de saberes, geralmente, de caráter lúdico e/ou 
reflexivo. O segundo movimento é o momento central. Nele, ocorre uma breve apresentação 
do autor e de sua obra, a leitura em voz alta do texto, algumas vezes, para o grupo, e outras, 
com o grupo. No último, os leitores são provocados a falar sobre o texto, a intervir, a opinar e 
a se posicionar. Tudo isso é realizado em tom de conversa, em que todos se expressam 
livremente. 

Assim, lemos o conto Crime. No Movimento Um, colocamos um cartaz na parede 
repleto de manchetes de jornais baianos do dia. Pedimos aos jovens que lessem com atenção, 
depois, lançamos a seguinte questão: o que está expresso na manchete é uma situação de 
violência? Disponibilizamos pilotos verdes, vermelhos e amarelos que significam, 
respectivamente, as respostas sim, não e não sabe. Assim, cada jovem marca um traço com a 
cor que corresponde à sua respostas. 

Os participantes se posicionam próximos ao cartaz e de pé. Discutem entre si suas 
opiniões e, depois, realizam as marcações. Observamos, a partir das respostas, que todos têm 
bastante informação sobre o problema e sabem exemplificar esse tipo de situação, entretanto, 
limitam-na à questão física.  Por isso, perguntamos o que eles entendem como violência. Eles 
respondem que é qualquer tipo de agressão corporal ou verbal e exemplificam: estupro, 
roubo, colocar o saco na cabeça de alguém, assassinato. Explicamos a existência de muitas 
formas de violência, além dessas, como a simbólica. Ao final, discutimos o resultado do 
painel, observando as respostas recorrentes e as destoantes da maioria. Os jovens, ao opinar, 
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usam situações vivenciadas por eles no bairro ou por seus familiares. Demonstram-se muito 
preocupados com o tema e identificam situações de violência verbal como recorrentes.  

No Movimento Dois, apresentamos o autor Marcelino Freire e lemos o texto Crime. Ao 
lermos o conto, observamos que é escrito em um parágrafo (apesar de ter seis páginas), e isso 
nos mostra o quanto o narrador está excitado, precisando falar exaustivamente sobre seu 
plano. Começa com um sinal de travessão, o que aponta para a presença de uma fala, então, 
percebemos, ao longo do texto, que este não se constitui em diálogo e, sim, em monólogo. 

Assim, o narrador dirige-se à própria mãe e narra o seu plano de sequestrar a namorada. 
Os jovens, inicialmente, acreditam que a mãe está próxima ao narrador do texto. Depois, 
sugerem que ele está falando com ela ao telefone. Não sabemos o motivo do sequestro. O 
protagonista afirma que trará a namorada para casa e praticará atos de violência verbal e física 
com a mesma. Os leitores, inicialmente, riem pela quantidade de palavras de baixo calão 
presentes. Depois, demonstram surpresa e repúdio quanto às supostas ações de violência 
idealizadas pelo garoto. 

No texto, o narrador afirma que a namorada tentará seduzi-lo no intuito de escapar da 
situação, mas ele não se convencerá com a postura conciliadora dela. Nesse momento, os 
jovens culpabilizam as mulheres em situações de violência doméstica. Afirmam também dos 
cuidados que devem ter ao escolher parceiros para se relacionar, porém admitem não ter como 
descobrir antecipadamente se o companheiro agirá de uma forma agressiva no relacionamento 
afetivo-sexual. Muitos informam que esse é um fato de inquietação para eles no que tange ao 
exercício de suas sexualidades. 

O narrador-personagem, armado, humilhará a namorada de diversas formas. A intenção 
dele é fazer com que ela confesse a traição. O leitor não sabe se houve a traição ou se o jovem 
sofre de transtornos psicológicos. Ele afirma que, com exceção da mãe, as demais mulheres 
são “cadelas”. As meninas do grupo não gostam dessa assertiva e indicam que há muitas 
mulheres que traem, mas a incidência de homens é maior. Também se ressentem pelo fato de 
a sociedade permitir que os homens se relacionem com diversas parceiras, mas punir as 
mulheres que traem, autorizando, ainda que implicitamente, situações de violência contra elas. 

No texto, a namorada, amedrontada, chamará por socorro. É quando a mãe do narrador 
chegará à casa e tentará entrar, mas o jovem trancará a porta Os vizinhos começarão a 
perceber a situação e, para resolvê-la, tentarão acalmar o protagonista, a fim de demovê-lo da 
empreitada. Nesse momento, formar-se-á na rua uma multidão tentando acompanhar o crime. 
As emissoras de televisão e rádio chegarão para noticiar o desenrolar da trama, o que, para o 
jovem, provocará uma sensação de poder e satisfação.  A polícia tentará negociar com ele, 
mas ele não cederá. O narrador aproveitará o acontecimento para denunciar a precária 
situação do bairro onde vive, especialmente, em relação à educação, saúde e moradia.  
Pessoas importantes da comunidade tentarão dissuadi-lo, mas ele usará o fato para chamar 
atenção dos governos e auxiliar a população local. Ameaçará a todos, narrando sua história de 
vida, marcada pelo preconceito racial, pelo abandono do pai, pela pobreza e pelo sacrifício 
materno. 
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Para os leitores, são várias as motivações do narrador para tramar o sequestro da 
namorada. Inicialmente, afirmam que ele é louco, mas, depois, justificam seus atos a partir 
dos problemas sociais por ele vividos. Os participantes acreditam que a motivação para o 
crime é o desejo de chamar atenção ou da namorada ou da sociedade para questões tanto 
internas quanto sociais. Novamente, os leitores trazem a invisibilidade dos jovens para o 
centro do debate. Eles descrevem o narrador como sendo negro, desordeiro, agressivo e 
residente de uma favela. Indicam que, por ter premeditado o crime, deve ser alguém racional. 
Dizem que ele se veste com roupas caras, vendidas em lojas de marca e direcionadas aos 
jovens pretos, pobres e de periferia. 

Os integrantes do grupo reconhecem um jovem em situação de marginalidade pelo uso 
de roupas, linguagens e trejeitos. Para os leitores, a linguagem do personagem do texto 
denuncia sua origem financeira e geográfica. Além disso, evidencia a situação de desespero 
por ele vivida. Para eles, a história de vida do narrador – ter uma precária situação financeira e 
viver em ambiente onde a violência é banalizada) –  isenta-o de seus atos. 

Os participantes dos círculos afirmam que a mídia se importa pouco com a situação em 
si, só querendo atingir altos índices de audiência, e indicam que muitos programas televisivos 
agem dessa forma, o que contradiz a posição expressa por eles no Movimento Um.  Tais 
leitores relatam já ter incitado uma briga na escola, com o intuito de filmá-la por celular e 
mandar para um programa de TV, pois, neste, existe o convite para a veiculação de vídeos 
assim, mediante pagamento em dinheiro. No entanto, ao enviar a filmagem (que foi 
posteriormente veiculada na televisão), os jovens se revoltam ao receber o pagamento de dez 
reais. A partir disso, questionamos em que a exposição do vídeo muda a realidade. E eles 
percebem que a intenção desse tipo de meio de comunicação é lucrar. 

Os jovens observam que a arte, muitas vezes, representa o contexto que os envolve, 
usando-o como matéria-prima. Para eles, em alguns momentos, isso serve para denunciar ou 
fomentar uma reflexão sobre os problemas da comunidade, em outros, configura-se como 
mero sensacionalismo ou até deturpação da realidade vigente. Identificam o contexto narrado 
no conto como semelhante ao que vivem. Afirmam que a leitura os leva a avaliar com mais 
criticidade os problemas vividos no cotidiano. 

No final do texto, a mãe pergunta ao filho o que está faltando para executar o plano, ao 
que ele responde: “arranjar uma namorada, mãe, pensa que é fácil o amor da minha vida, 
assim, chegar, não é, não é não, rá, rá” (FREIRE, 2010). Inicialmente, os jovens riem, mas 
depois se mostram revoltados com o desenrolar da trama e qualificam a ação do garoto como 
uma brincadeira de mau gosto. Afirmam que, mesmo vivendo experiências de violência ou 
em um meio violento, é possível criar estratégias para não se envolver nesse universo. 
Fazemos uma reflexão com os jovens e observamos que, muitas vezes, quando vivemos 
situações de violência, tendemos a reproduzir a mesma com outras pessoas, o que, todavia, 
traz profundas consequências também para quem as provoca. Por isso, defendemos que não se 
pode combater a violência através da agressão. Apontamos para a necessidade de agir de 
forma pacífica e incisiva como maneira eficaz de combate. 
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No Movimento Três, realizamos uma dinâmica de produção textual cujo tema é 
violência e sexualidade. Os jovens produzem várias frases. Escolhem palavras como mulher, 
discriminação, intolerância e medo. Muitos falam sobre o estupro, indicando-o como uma 
grave e recorrente violência contra a mulher. Sinalizam o preconceito como uma das razões 
que levam à agressão. Também, em diversas frases, colocam-se como vítimas desse tipo de 
situação, potencializando o sofrimento que sentem. 
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LIÇÕES PARA TODA A FAMÍLIA NO WEBSITE DO DISCOVERY KIDS: 
SUGESTÕES PARA IMPOSIÇÃO DE LIMITES, CUIDADOS COM O BEBÊ E 

HIPERATIVIDADE 

Luciana Sauer Fontana1 
 
Este texto deriva de um projeto de tese que discute a organização e a operacionalização 

de saberes sobre sujeitos infantis, a partir do website do canal televisivo, por assinatura, 
Discovery Kids Brasil. Essa rede televisiva, que atualmente localiza no público entre zero e 
seis anos de idade o foco de sua programação, assumiu a internet como mais uma instância 
capaz de atrair, fidelizar e conectar (novos) telespectadores/internautas. Tais propósitos 
podem ser identificados, especialmente, na seção intitulada My Kids: Conectados com seus 
filhos que integra o website do Discovery Kids e na qual são postados artigos endereçados aos 
pais dos pequenos internautas. Argumenta-se, que o website atua como uma pedagogia 
cultural, no qual são postadas continuamente “lições” que definem comportamentos 
desejáveis a pais, mães e suas crianças. Como Steinberg (2002) salientou, a expressão 
pedagogia cultural tem sido utilizada, com frequência, para explicar os efeitos constitutivos da 
mídia sobre os sujeitos. E, tal como sucede em uma série de produções endereçadas às 
crianças, como Baby Einstein, distribuída pela corporação Disney, discutida por Linn (2010), 
também os conteúdos veiculados pelo Discovery Kids prometem, acima de tudo, contribuir 
com o desenvolvimento das habilidades cognitivas, sociais e culturais das crianças. O estudo 
inspira-se na perspectiva analítica dos Estudos Culturais em Educação, buscando uma 
aproximação com suas vertentes pós-estruturalistas. Discussões conduzidas por Jenkins (2009) 
sobre a convergência de velhas e novas mídias, bem como estudos que focalizam as produções do 
Discovery Kids, tais como as conduzidas por Wortmann, Ripoll e Possamai (2012a; 2012b) 
também foram considerados. Ao longo dos anos de 2012 e 2013 foram selecionados artigos, 
postados na seção My Kids, que tratam de questões como, imposição de limites, cuidados com 
o bebê, além da atenção dada a comportamentos classificados como “patológicos”, tais como 
a hiperatividade e sedentarismo. 

 
Como educar as crianças – My Kids com a palavra 

 
Dentre as estratégias imagéticas empregadas pela seção My Kids para chamar a atenção 

do internauta adulto, estão fotografias de crianças (e/ou de famílias) em diferentes situações. 
Ao lado dessas, há ensinamentos sobre a importância das crianças brincarem com animais, 
escovarem os dentes corretamente e valerem-se do livro como uma importante ferramenta de 
aprendizagem. Os artigos incluem uma série de orientações a serem seguidas por pais e, 
especialmente, pelas mães desde as fases iniciais da vida das crianças, incluindo-se, entre 

                                                           
1 Professora do IFRS-Campus Porto Alegre, aluna do curso de doutorado do Programa de Pós-Graduação em 
Educação–UFRGS, orientada pela Dra. Maria Lúcia Wortmann. 
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essas, discussões relativas aos cuidados de seus bebês, quando ambos (pais e mães) 
necessitam retornar ao trabalho. Tal problemática está abordada no excerto 1, extraído do 
artigo intitulado Babá ou berçário2?  

 
Muitos pais escolhem esta opção [babás] por considerar que a socialização com 
outros bebês não é um objetivo tão importante no primeiro ano de vida [...] Por outro 
lado, entendem que a experiência em um berçário pressupõe a exposição a diversas 
doenças virais e bacterianas, normalmente ligadas ao desenvolvimento do sistema 
imunológico da criança. Optar por uma babá, neste caso, é resolver o problema de 
quem ficará com a criança se ela adoecer.[ grifos meus] 

 
O artigo objetiva problematizar decisões possíveis ao apontar vantagens e desvantagens 

decorrentes de uma ou outra escolha - optar por um berçário, no qual as crianças partilham o 
atendimento de cuidadores com outros bebês, ou prover um cuidado individualizado com a 
contratação de uma babá? E essa é apenas uma das direções em que a seção MY Kids configura-se 
como capaz de fornecer uma “assessoria capacitada” para os pais, nesse caso aos que trabalham, ao 
discutir e apontar soluções para problemas com os quais esses se defrontam em seu cotidiano. 

Aliás, a “preocupação” com o bem-estar e o desenvolvimento das crianças está expressa 
recorrentemente em muitos outros artigos postados na seção My Kids, tal como se pode ver no 
artigo intitulado Como se desenvolve a linguagem? 3 Neste artigo são focalizadas questões 
referentes a crianças um pouco maiores, o que já fica explicitado na imagem que ilustra o 
artigo – uma mulher branca e sorridente com o rosto muito próximo ao de um bebê, que nela 
fixa o olhar, enquanto ela parece estar conversando com ele. O artigo projeta expectativas em 
relação às chamadas etapas do desenvolvimento infantil, neste caso a etapa compreendida 
entre zero e três anos de idade, marcada como fundamental para a “evolução” da linguagem. 
Nele são feitas prescrições direcionadas a potencializar e estimular esse desenvolvimento, 
entre as quais constam: reconheça suas conquistas [as do bebê] com um sorriso e um elogio; 
não corrija as palavras que ela [criança] expressa de forma inexata, mas repita-as 
corretamente. Quando ela disser "vô cocá o pato", você deve dizer, por exemplo, "sim, você 
vai colocar o sapato". Além disso, no decorrer do texto, são apresentadas outras sugestões 
que ensinam como as mães podem ocupar uma posição de “protagonismo” na promoção do 
desenvolvimento da linguagem de seus filhos.  

Em outros artigos, como em Sugestões para Impor Limite, é dado destaque à necessidade 
de adotarem-se ações disciplinadoras em relação às crianças4. Aliás, está apresentada no artigo, 
uma fotografia na qual um homem (supostamente o pai) aponta o dedo para o rosto de uma 
menina, de mais ou menos cinco anos de idade, que está de braços cruzados demonstrando não 

                                                           
2 Disponível em:  http://discoverykidsbrasil.uol.com.br/pais/artigos/baba-ou-bercario/ Acesso em: 8 jun.2013. 
3 Disponível (texto e imagem) em < http://discoverykidsbrasil.uol.com.br/ artigos/como-se-desenvolve-a-linguagem/> 
Acesso em: 8 jun.2013. 
4 Disponível em: <http://discoverykidsbrasil.uol.com.br/artigos/sugestoes-na-hora-de-impor-limites/> Acesso 
em: 1º jul. 2013 

http://discoverykidsbrasil.uol.com.br/pais/artigos/baba-ou-bercario/
http://discoverykidsbrasil.uol.com.br/%20artigos/como-se-desenvolve-a-linguagem/
http://discoverykidsbrasil.uol.com.br/artigos/sugestoes-na-hora-de-impor-limites/
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gostar da repreensão. Evoca-se, nessa foto, a atitude historicamente tomada como representativa 
de atos de imposição de limites associados à repreensão - “apontar o dedo no rosto”. Também, 
nesse artigo são feitas recomendações aos pais sobre como proceder frente às desobediências 
dos filhos, entre as quais estão: Os castigos devem ser usados para corrigir uma atitude. Estes 
podem ser a privação de algo que tenha relação com o que a criança está fazendo [grifos da 
autora]. Igualmente prescritivo é o artigo intitulado Sedentarismo e Hiperatividade: 
comportamento infantil. Nele está inclusive apresentada uma lista de atitudes para “ajudar” os 
pais a identificarem se seus filhos apresentam traços de comportamentos considerados 
patológicos. Logo na introdução do texto está enunciado o primeiro alerta sobre os “perigos” de 
certas condutas: “movimento demais pode ser um indício de hiperatividade”! Em seguida, está 
destacado que tão preocupante quanto à hiperatividade é o sedentarismo, comportamento 
tratado no texto como contornável se os adultos a isso se dispuserem. A recomendação é: Para 
acabar com mais esse problema [sedentarismo], além de incentivar a prática esportiva é 
preciso cuidar da alimentação das crianças. Destaca-se que, ao longo do texto, são dadas mais 
outras dicas sobre como lidar tanto com a hiperatividade, quanto com o sedentarismo, 
culminando essas com uma emblemática advertência: Se você notar qualquer comportamento 
preocupante, leve seu filho a um pediatra.  

A partir dessas considerações salienta-se que a seção My Kids se autoconfigura como 
uma instância capaz de prestar um eficiente atendimento aos pais e mães interessados em 
“educar” seus filhos com competência. A esse respeito cabe lembrar considerações de Bujes 
(2005): “Para lidar com as crianças e assimilá-las [...] é preciso, sem dúvida, infantilizá-las. E 
não podemos negar que esta se constitui numa operação de poder” (p190). E que esses 
movimentos de “infantilização” e pedagogização da infância constituem-se como uma grande 
força homogeneizadora que estipula expectativas e define certas características como 
“essenciais” às crianças, ainda que essas variem em suas idades, em domínio de habilidades, 
níveis de desempenho, etnia e condições socioculturais. Destaco que, nos limites deste texto, 
não foram esgotadas as discussões que o tema poderia suscitar, buscou-se ressaltar, no 
entanto, sob inspiração de Steinberg e Kincheloe (2001) que infância de hoje ainda é, muitas 
vezes, inventada a partir das grandes corporações midiáticas, cujos motes norteadores 
compatibilizam pedagogias culturais, prazer, lucro e interesses de mercado.  
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QUESTIONANDO AS RELAÇÕES ENTRE INCLUSÃO/EXCLUSÃO 
DIGITAL, SOCIAL E CIDADANIA 

Luciana Velloso1 
 

Discussões Iniciais 
 
Diante do contexto de proliferação de Novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação (NTICs), a questão da velocidade é se coloca de modo pungente em nossos 
grandes centros urbanos. A fusão da tecnologia com a cultura (JOHNSON, 2001), hoje parece 
ganhar novos contornos cada vez que a partir de um simples toque de nosso polegares em um 
sensor de uma tela de cristal líquido nos permite acesso a um mundo que em outros tempos 
parecia impensável.  

Sobretudo a partir de 1990, podemos perceber um movimento de reformas a nível 
mundial em que as novas tecnologias da informação e da comunicação e o posicionamento 
das instâncias educativas frente a seus impactos acabam entrando paulatinamente nesse bojo.  

No que se refere à difusão desses discursos que também se refletiam no campo 
educacional, o que valem são os questionamentos que fazemos a estas tecnologias, pois elas 
por si só não garantem a aquisição de uma consciência crítica diante da quantidade de 
informações que essa “sociedade em rede” proporciona. Deste modo, em termos de objetivos, 
este trabalho apresenta algumas discussões sobre o processo de difusão e integração de Novas 
Tecnologias da Informação e da Comunicação (daqui em diante, NTICs) na educação, tendo 
como foco a proposta do “Programa Um Computador por Aluno” (PROUCA) no Ensino 
Fundamental. Indago sobre a integração das TICs na educação, em especial, do uso dos 
netbooks do PROUCA, e sua relação com o contexto da Escola Conecta (nome fictício), a 
primeira escola do município do Rio de Janeiro a receber o suposto programa, onde 
desenvolvo pesquisa de cunho etnográfico.  

Dentro deste contexto de mudanças contundentes, durante o Fórum Econômico Mundial 
de Davos (Suiça) em 2005, o pesquisador americano Nicholas Negroponte desafiou os países 
do mundo a se engajarem num esforço global de universalização do acesso às NTICs, a partir 
da meta de garantir a todas as crianças o direito ao seu próprio computador, tomando como 
lema a idéia de um laptop para cada criança. O governo brasileiro traduziu esse lema no 
propósito de garantir “um computador por aluno”, através do PROUCA nas redes públicas de 
ensino, apoiado na idéia de que a disseminação do netbook educacional com acesso à Internet 
pode ser uma poderosa ferramenta de inclusão digital e melhoria da qualidade da educação. 
O Rio de Janeiro foi um dos 10 estados do país contemplados pelo PROUCA do Ministério da 
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lucianavss@gmail.com  

mailto:lucianavss@gmail.com


QUESTIONANDO AS RELAÇÕES ENTRE INCLUSÃO/EXCLUSÃO DIGITAL, SOCIAL E CIDADANIA 

 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 2102 

Educação. De acordo com orientação do Projeto, cada escola poderá utilizar os netbooks de 
acordo com seu projeto pedagógico.  

O objetivo do PROUCA apresenta-se como bem claro no site2: promover a inclusão 
digital nas escolas das redes públicas de ensino estadual, distrital ou municipal, mediante a 
aquisição de computadores portáteis novos, com conteúdos pedagógicos, destinados ao 
desenvolvimento dos processos de ensino-aprendizagem. Destaco então o aspecto da inclusão 
digital que é logo mencionado como a preocupação central.  

Nesse sentido, argumento que o discurso em defesa das NTICs articula demandas muito 
diferenciadas (por exemplo, demandas identificadas nos discursos de educadores progressistas 
com demandas identificadas nos discursos dos empresários neoliberais), nos dois casos a 
qualidade da educação se apresenta como um significante em disputa, nos dois casos as 
NTICs serão apresentadas como instrumento importante para o alcance da qualidade. No caso 
da proposta do PROUCA, a possibilidade de inclusão digital parece se confundir com a 
própria possibilidade de inclusão social e, consequentemente, do exercício pleno da cidadania.  

 
Indagando sobre inclusão e cidadania digital 

 
O discurso sobre a educação como uma das saídas para o enfrentamento de problemas 

não resolvidos da desigualdade e da não cidadania foi sendo estrategicamente construídos, 
pelo menos desde os anos de 1990. Surgiram demandas no interior do campo da educação – 
por novas formas de relação entre professores e alunos; pela inversão de modelos educativos 
baseados na transmissão de conhecimentos e correspondentes formas de “aferição da 
aprendizagem” por modelos baseados em diferentes formas de raciocínio crítico e complexo 
voltado ao desenvolvimento de uma capacidade de aprender; por reconhecimento de 
diferenças tradicionalmente escamoteadas ou de identidades emergentes no currículo escolar 
(BURITY, 2010). 

Com a chegada do século XXI, querendo as escolas ou não, as NTICs estão fazendo parte 
do cotidiano de nossos alunos e alunas e, sem pedir licença, vão adentrando as salas de aula e 
muitas vezes gerando conflitos entre professores e alunos, que podem ver-se mutuamente como 
verdadeiros “alienígenas”, conforme nos indicam Green e Bigum (1995). Vai se consolidando a 
visão de que os meios de comunicação, sobretudo as NTICs representavam um veículo 
privilegiado para um projeto de cidadania, o que demanda um novo perfil de docente que esteja 
preocupado não mais apenas com uma formação para a leitura de livros, mas que leve em conta 
outro tipo de alfabetização, a da informática e das multimídias (MARTÍN-BARBERO, 2000, 
p.57). Assim, a questão da cidadania tem sido muito associada à capacidade da escola de formar 
leitores críticos de textos e hipertextos e a escola como um dos espaços que precisa se adequar a 
esta sociedade cada vez mais informatizada. 

                                                           
2 Fonte: 
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Programas_e_Fundos/pro
uca.html (Acessado em 10/10/2013) 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Programas_e_Fundos/prouca.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Programas_e_Fundos/prouca.html
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García Canclini (2001) indica que o exercício da cidadania tem estado cada vez mais 
atrelado ao consumo de bens simbólicos e produtos midiáticos. Há que se deixar registrado 
que para parte da população, o contato com esses recursos tecnológicos é algo muito 
insipiente e fragmentado para que possamos dizer que estão conectados a essa teia 
informacional. A escola é para esses grupos o lócus por excelência onde podem usufruir de 
um computador sem que precisem pagar para isso nas lan-houses. 

Vale ainda ressaltar que, segundo o próprio Negroponte (1995) o mero processo de 
inclusão de certa tecnologia não necessariamente oportuniza maior participação social ou 
desenvolvimento integral dos discentes. A inserção de qualquer artefato tecnológico não 
garante por si só a tão almejada melhoria diferentemente significada “qualidade da educação”, 
pois somente através de um sério processo de revisão de paradigmas de ensino e aprendizado 
os objetivos do Projeto podem ser consolidados. 

 
Considerações e links 

 
Em termos de considerações acerca do trabalho desenvolvido, entendendo que muitos 

caminhos ainda terão de ser trilhados a partir da análise da experiência da Escola Conecta e os 
sentidos que são articulados na produção dos discursos acerca do uso destas tecnologias no 
ambiente escolar. Além de um questionário aplicado com os/as professores/as, foram 
realizadas entrevistas semiestruturadas com as docentes de História (e também a até então 
principal mediadora do PROUCA na escola), a de Sala de Leitura (considerado 
tradicionalmente pela SME/RJ um espaço que congrega diferentes mídias, tanto as impressas 
quanto audiovisuais) e a ex-coordenadora e no momento diretora adjunta da escola, que 
também tinha papel ativo nesta relação entre as diferentes instâncias envolvidas no Projeto.  

O que nos fica em termos dos discursos que circulam parece um descompasso entre as 
propostas de inclusão do projeto e o que o contexto da prática da escola expressa. Grande 
parte do corpo discente já possuía computadores em suas casas, tornando o equipamento do 
PROUCA apenas mais um acessório que era utilizado naquele momento das aulas.  

Podemos perceber é que, por mais que a Escola esteja buscando caminhos para integrar 
o uso dos computadores portáteis à suas práticas em sala, o maior foco de preocupação tanto 
por parte do professorado (que será cobrado nas avaliações locais e nacionais) e da própria 
SME/RJ continuam sendo os conteúdos específicos de cada disciplina. Nesse sentido, a ideia 
da inclusão via tecnologias parece-nos algo questionável, pois o que se coloca como 
preocupação central continuam sendo os resultados das avaliações que irão mensurar os 
“desempenhos” das escolas, algo que não acaba por não envolver o uso dos computadores.  
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LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA INGLESA E SUAS TAREFAS DE LEITURA 

Luciane Monteiro Azevedo1 
 

Fundamentação teórica 
 
A leitura é um fator primordial na vida social e cognitiva do sujeito, pois o ato ler e 

compreender textos está relacionado com as práticas sociais cotidianas. Desta forma, saber ler 
e escrever nos mais variados contextos, definido como letramento, tem impulsionado 
inúmeras pesquisas e discussões. 

 
Letramento é um conceito criado para referir-se aos usos da língua escrita 
não somente na escola, mas em todo lugar. Porque a escrita está em todos os 
lados, fazendo parte da paisagem cotidiana. (KLEIMAN, 2005, p.5). 

 
As práticas sociais, que requerem diferentes capacidades e habilidades para que a leitura 

e a escrita sejam efetivadas não somente na escola, mas também no nosso dia a dia, nos 
estimulou a observar mais detalhadamente como as as tarefas de leitura presentes nos livros 
didáticos contribuem para a formação de um leitor-cidadão crítico.  

Pesquisas referentes ao processo de leitura eficiente, envolvendo leitores proficientes e 
fracos (DUKE; PEARSON, 2002), indicam que o ensino de estratégias de leitura promove a 
compreensão eficaz de textos, propiciando ao estudante ferramentas para a conquista de sua 
autonomia enquanto leitor, haja vista que a leitura não se restringe à decodificação de 
palavras, mas é um elemento essencial no desenvolvimento do estudante durante e após a 
escolarização. A prática de sala de aula deve ser, portanto, mostrar ao estudante, nas 
diferentes disciplinas do currículo escolar, a importância e a eficácia do uso de estratégias de 
leitura, sendo o professor importante mediador deste processo de aprendizagem.  

Apesar da inserção de diferentes recursos tecnológicos no meio escolar, o livro didático 
(LD) permanece como importante, senão fundamental ferramenta do professor (AZEVEDO, 
2000; DIAS, 2009), que, em muitos contextos, ainda tem o LD como autoridade máxima, o 
padrão de excelência a ser adotado na sala de aula (GUERRA RAMOS, 2009). Desta forma, 
mesmo que seja adotado como suporte pedagógico para planejamento das aulas ou como 
fonte de pesquisa para seleção de textos e atividades para serem utilizados em sala de aula, o 
LD exerce sua influência nas ações de sala de aula do professor, ditando, muitas vezes, o que 
se ensina e como se ensina.  

Diante desta constatação e dos diferentes indicadores nacionais (e.g. Saeb, Prova Brasil, 
Inaf) e internacionais (Pisa) sobre o desempenho dos estudantes brasileiros em testes de 
leitura, que revelam a deficiência de nossos jovens para compreender textos escritos, esta 
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pesquisa tem como objetivo avaliar em que medida o LD de Língua Inglesa – que passa a 
fazer parte do PNLD (Programa Nacional do Livro Didático) somente em 2011 – contribui 
para a formação do leitor competente e crítico. Neste trabalho, relataremos os resultados 
preliminares do estudo piloto para uma pesquisa em nível de mestrado. 

 
Metodologia 

 
Os dados apresentados neste texto fazem parte das considerações iniciais de uma 

pesquisa mais ampla. Foi selecionada uma das 2 coleções de LD de língua inglesa, do 6ª ao 9ª 
ano do Ensino Fundamental, que fazem parte do PNLD e que serão adotadas entre os anos de 
2014 a 2016 na região centro-oeste do Paraná. O LD considerado para análise 7ª série, divide-
se em 8 unidades temáticas; sempre na primeira seção há uma tarefa de “warm-up”, com a 
introdução do tema que será abordado naquela unidade. Logo após, o LD apresenta a primeira 
seção de leitura, com diferentes gêneros textuais abordados em cada unidade. Na próxima 
seção, o vocabulário é explorado com tarefas relacionadas à leitura da primeira parte; a seguir, 
as unidades trazem atividades de compreensão oral, as quais são trabalhadas com o auxílio do 
CD-ROM, que acompanha cada volume. São também trabalhadas atividades de conversação e 
escrita. Para finalizar a unidade, há outro momento de leitura, referente ao mesmo tema da 
unidade, mas com texto e enfoque diferentes.  

O LD tem a proposta de trabalhar as quatro habilidades linguísticas: escrever, ler, falar e 
ouvir, com tarefas diversificadas; porém, para este estudo, as tarefas que envolvem a 
habilidade de leitura são o foco de nossa análise. O material que compõe este estudo piloto foi 
selecionado aleatoriamente: são 28 TL do LD da 7ª série, unidades 2, 4, 6 e 8. As TL dessas 
unidades foram selecionadas por fazerem parte do momento destinado à leitura no LD, sendo 
que todas possuíam um texto como base para execução das tarefas. 

O procedimento de análise de dados realizou-se tendo como base a taxionomia de 
leitura do PISA (2009), que é subdividida em três domínios: (a) identificação e recuperação 
da informação (IRI); interpretação de textos (IT); reflexão e avaliação (RA). Cada um destes 
domínios é dividido em 5 níveis (para detalhamento da subescala, acessar 
http://portal.inep.gov.br/internacional-novo-pisa-resultados).  

As 28 TL selecionadas foram analisadas pela pesquisadora (A1) e por um avaliador 
independente (A2), que recebeu informações sobre o PISA e a taxionomia; as TL foram 
categorizadas de acordo com o Domínio (IRI, I, R) e os níveis (1, 2, 3, 4, 5) de acordo com o 
proposto na escala.  

 
Considerações 

 
Nessas considerações serão discutidas questões referentes à análise das TL selecionadas 

para o estudo piloto. É importante lembrar que a presente análise baseia-se num número 
relativamente limitado de TL (n=28). No entanto, podemos perceber na Tabela 1, a seguir, 
que, apesar das TL contemplarem os três domínios (IRI: interpretação e recuperação de 

http://portal.inep.gov.br/internacional-novo-pisa-resultados
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informação, I: interpretação, R: reflexão), há uma concentração de TL que privilegiam os 
níveis mais básicos da escala (1 é o nível mais baixo e 5 o mais elevado). Pouquíssimas TL 
são classificadas no nível 3 e nenhuma TL está enquadrada no nível 4 ou 5. Este resultado, 
mesmo que preliminar, é um pouco preocupante, pois de 28 TL analisadas, nenhuma exige 
mais dedicação do aluno. 

Além disso, é importante destacar que a maior porcentagem de TL está no domínio IRI 
(35.7), que requer que o leitor revise, busque, localize e selecione a informação relevante, 
(PISA, 2009) necessária para responder à TL, tarefas essas, fundamentais para qualquer 
atividade básica de leitura. Comparativamente aos outros domínios, que envolvem 
competências mais elaboradas, como comparar e contrastar informações existentes em 
diferentes trechos do texto (I) e utilização do conhecimento sobre estrutura e gênero textual 
(RA), que apresentam porcentagem relativamente baixa, pode-se perceber que o LD analisado 
dá preferência por TL que privilegiam a compreensão literal do texto. 

Dessa forma, a partir da análise dos dados desta pesquisa, pode-se observar que, apesar 
da constante frequência das tarefas de leitura que envolve habilidades de interpretação e 
reflexão, ainda não é trabalhado o aperfeiçoamento dessas habilidades no estudo do texto em 
língua estrangeira. Percebe-se, a partir das porcentagens obtidas, que as tarefas de leitura 
presentes nesse material, procuram trabalhar além da compreensão literal das informações, a 
reflexão e a compreensão das informações que estão subentendidas no texto. No entanto, 
essas tarefas, desenvolvem as habilidades e competências básicas de leitura, deixando brechas 
para que o leitor torne-se um leitor critico e proficiente. 

 

 
 

Tabela 1: Tarefas de Leitura,7ª série 
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EM BUSCA DA CULTURA ALFABETIZADORA: A NARRATIVA DOS 
PESQUISADORES SOBRE O QUE SABEM E FAZEM OS DOCENTES NA 

ALFABETIZAÇÃO 

Luciene Cerdas1 
 
Em busca da cultura alfabetizadora, este texto aborda a alfabetização a partir do que 

narram os pesquisadores sobre o que sabem e fazem os professores, levando em conta tensões 
e desafios presentes no âmbito da produção científica, das políticas educacionais e das 
práticas de ensino da leitura e escrita. 

No contexto da produção científica as tensões e desafios se centram nos efeitos que a 
abordagem construtivista provocou no entendimento do processo de alfabetizar. Sem 
desprezar as contribuições trazidas pelo construtivismo, as críticas a essa abordagem 
sinalizam o repensar e o reconstruir a alfabetização, ou seja, recuperar o lugar do trabalho 
sistemático de ensino da língua escrita, e o papel do professor como mediador desse processo. 

As políticas educacionais para a alfabetização, por sua vez, ao implementarem ações 
para reorganizar a escola (mais recentemente pode-se citar a implantação do ensino 
fundamental de nove anos), na tentativa de dar condições para que os alunos tenham acesso, 
permaneçam na escola e se alfabetizem, não atingem seus objetivos. Verificam-se tensões 
entre o que elas propõem e as condições materiais e humanas de sua efetivação, agravando 
problemas já existentes e gerando outros, por exemplo, a antecipação do fracasso escolar. 

Em relação às práticas e saberes docentes, há tensões entre o conhecimento teórico 
sobre alfabetização, as exigências postas para o alfabetizador e o trabalho concretizado por 
esses professores no contexto escolar, em situações que revelam a precária formação dos 
professores, a falta de domínio teórico dos conhecimentos envolvidos na aprendizagem da 
leitura e escrita e a persistência em práticas tradicionais, pois ao tentar abandoná-las, os 
professores fragilizam a organização do seu trabalho.  

Assim, é evidente que as práticas de alfabetização não se dão como preconizam as 
teorias ou como desejam os administradores, mas tendo como base os conhecimentos e as 
práticas da cultura alfabetizadora. Os indícios dessa cultura é o que se pretende resgatar neste 
texto que traz resultados da tese de doutorado, na qual se fez a organização, síntese e análise 
de 8 teses e 23 dissertações produzidas entre 2005 a 2009 nos programas de Pós-Graduação 
em Educação do Estado de São Paulo sobre alfabetização com foco nas práticas e saberes 
docentes. Na perspectiva de que essas teses e dissertações caracterizam-se como produção 
narrativa de cunho científico (MARIN; BUENO, 2010), a análise das 31 pesquisas constitui 
uma tentativa de extrair do conjunto o que os pesquisadores dizem a respeito do que fazem e 
sabem os alfabetizadores. 
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Práticas e saberes de alfabetizadores: a narrativa dos pesquisadores  
 
 A ideia de prática como cultura está ancorada nos estudos de Gimeno Sacristán (1999; 

2000) que a considera como um saber coletivo sobre “o que” e o “como ensinar”. Entende-se, 
assim, que a ação do sujeito incorpora experiências passadas; apoia-se no saber fazer 
acumulado (o conhecimento do como), com uma bagagem cognitiva sobre o fazer (o 
conhecimento sobre) e com uma orientação que dá certa estabilidade (componente dinâmico, 
motivos estabilizados, valores, etc.). 

O autor destaca como estruturantes dessa prática as Atividades dos professores 
(preparação prévia ao desenvolvimento do ensino; ensino aos alunos; atividades orientadoras 
do trabalho dos alunos; atividades extraescolares; e atividades de avaliação); as Atividades de 
supervisão e vigilância; Atenção pessoal e tutorial ao aluno; as Atividades de coordenação e 
gestão na escola; as Tarefas mecânicas; as Atividades de atualização; e as Atividades 
culturais pessoais.  

Tardif (2002) e Gauthier, et al. (1998) evidenciam ainda que essa prática constitui-se de 
saberes, nem sempre de modo muito claro para os professores, no entanto, são concepções, 
representações, valores, crenças e expectativas de aprendizagem que delineiam as relações 
professor aluno, os conteúdos, e os procedimentos de ensino nos processos de alfabetização. 
Saberes adquiridos, construídos e reelaborados ao longo da vida pessoal e da experiência 
profissional na docência.  

Dessa perspectiva, ao se reportarem à ação do professor na sala de aula, os autores das 
teses e dissertações, analisadas neste texto, lançam luzes sobre essa prática acumulada como 
cultura e sobre os saberes que a constitui.  

Foi possível extrair do conjunto 31 teses e dissertações uma variedade de atividades que 
fazem parte do trabalho dos professores. Essas atividades, que narram sobre o cotidiano das 
classes de alfabetização, não estão circunscritas apenas ao espaço da sala de aula, mas 
referem-se à administração e gestão da escola, a atividades culturais e de atualização, ao 
planejamento e à avaliação. 

No entanto, as narrativas dos pesquisadores não deixam dúvidas de que o maior número 
de atividades realizadas pelos alfabetizadores está relacionado ao trabalho na sala de aula no 
ensino dos conteúdos curriculares, na supervisão, vigilância e atenção aos alunos e nas tarefas 
de rotina. Envolve processos comunicativos, o uso de recursos didáticos, e a ordenação dos 
espaços físicos no desenvolvimento de atividades que preenchem o tempo da aula visando à 
aprendizagem da leitura e da escrita.  

Nas classes de alfabetização, as atividades de escrita são as que preenchem a maior 
parte do tempo de ensino, sendo seguidas das atividades de leitura e depois daquelas que 
envolvem a oralidade. As atividades de escrita caracterizam-se por exercícios com o alfabeto, 
o estudo das letras, sílabas e palavras. São poucas as atividades de escrita realizadas com 
textos, que são mais utilizados nas tarefas de leitura.  

Apesar disso, as atividades de leitura, não variam muito, inclusive no que se referem aos 
gêneros textuais, limitados aos textos de memória, tais como parlendas e trava-línguas. Os 
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alfabetizadores, embora utilizem outros recursos além do livro didático, trabalham a leitura 
não com um fim em si mesma, mas para ensinar a gramática, para ensinar a ler e não para ler.  

Quanto à oralidade, pode-se perceber que é um aspecto pouco trabalho nas classes de 
alfabetização, não faz parte de um trabalho planejado, sistemático de ensino, embora as 
orientações curriculares oficiais a trate como um conteúdo da alfabetização, reconhecendo a 
língua falada como objeto de estudo e atenção. 

As pesquisas destacam também que essas práticas estão ancoradas nos saberes desses 
professores sobre alfabetização, leitura, escrita e oralidade; Ideias e valores sobre alunos, 
família e fracasso escolar; Conhecimentos sobre os processos de ensino e aprendizagem; 
Saberes sobre o modo de ensinar; Concepções sobre formação, docência e o papel do 
professor; Conhecimentos sobre as condições de trabalho; e Saberes relacionados à 
continuidade e inovação das práticas de alfabetização. Saberes que indicam um amálgama de 
concepções, crenças e princípios que orientam as práticas e evidenciam uma tensão entre a 
reprodução e a inovação das propostas de alfabetização. 

Aqui se destaca o construtivismo e a ideia de letramento, a partir dos quais se enfatiza o 
trabalho com texto e a valorização do processo de construção da escrita pela criança. No 
entanto, entre as atividades de escrita, verifica-se o predomínio de práticas de decodificação e 
codificação. A ideia de avaliação formativa convive com práticas que supervalorizam o 
conhecimento da escrita – em detrimento de outras dimensões como leitura e oralidade – por 
meio das quais as crianças são classificadas segundo a hipótese de escrita, na perspectiva 
psicogenética.  

Nesse sentido, a inovação dos saberes e práticas dos professores revela-se no modo 
como agem diante dos desafios postos pela tarefa de alfabetizar: organizam o que sabem, 
buscam novos conhecimentos, usam diferentes recursos para criar formas distintas de 
intervenção no processo pedagógico. Tentam abandonar velhas práticas, agregando outras ao 
seu repertório, refutam aquelas que não servem aos seus propósitos, mas não abrem mão de 
procedimentos que consideram eficientes.  

 
Considerações  

 
No âmbito das pesquisas sobre alfabetização, o conhecimento dessa cultura 

alfabetizadora contribui para uma maior aproximação da realidade escolar e dos fazeres e 
saberes acumulados pelos professores, muitos dos quais não são aprendidos na formação 
inicial, mas adquiridos na experiência e na troca com outros colegas mais experientes.  

A aproximação dessa realidade é importante também para que se possa repensar 
alternativas de preparação dos professores num contexto em que o ensino não tem mais a 
perspectiva da alfabetização em si mesma, mas esta se constitui um meio para se alcançar 
conhecimentos mais elaborados. Nesse sentido, a formação não pode ignorar as práticas e 
saberes dos professores, mas deve incorporá-los, questioná-los, proporcionando a esses 
profissionais uma base mais sólida que lhes permita ações mais adequadas para fazer 
adaptações e inovar suas condutas pedagógicas. 
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FORMAÇÃO DE CONTADORES DE HISTÓRIAS DENTRO DO ESPAÇO 
ACADÊMICO 

Luciene Freitas Mota1 
 Luciene Souza Santos2 

 
E como encontraram, 

Tal qual encontrei; 
Assim me contaram, 
Assim vos contei!... 

Luís da Câmara Cascudo 
 

“Vamos contar outra vez?” 
 
“Vamos contar outra vez? Oficina de contação de história” este é o nome da disciplina 

que frequentei na condição de observadora participante por dois semestres consecutivos, 
2013.1 e 2013.2, na Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Educação. Disciplina 
ministrada pelas professoras Mary de Andrade Arapiraca e Luciene Souza Santos. O que me 
motivou a estar nesta disciplina foi o desejo de entender como acontece o processo de 
formação dentro da academia de artistas de uma arte milenar tradicionalmente da cultura 
popular, na qual muitos dos que nela se destacavam não era nem alfabetizados. 

As aulas com as Professoras Mary de Andrade Arapiraca e Luciene Souza Santos 
possuíam um tema semanal envolvendo a contação de histórias e os textos da tradição oral. A 
metodologia sempre mesclava teoria e prática dando maior ênfase a segunda, já que o objetivo 
principal da disciplina era formar contadores de histórias. 

Participar desses dois semestres de aulas, ou melhor, de laboratório artístico de 
contadores de histórias, me permitiu acompanhar sentimentos e expressões diversos dos dois 
grupos distintos ao receberem o conteúdo de cada aula, que mudavam, variavam e se 
adaptavam de acordo a cada turma. As aulas começavam às 9 horas da manhã de terça-feira, 
os contadores em formação iam chegando aos poucos, mas sempre com um olhar de 
esperança, de esperar que naquelas quatro horas de encontros fossem encontrar palavras de 
acalentar a alma. 

 
Uma viagem pela tradição oral  

 
A Tradição Oral foi tema recorrente nas aulas, dado a sua importância e impossibilidade 

de dissociá-la com a arte de narrar. A tradição oral é fonte de saber para todas as áreas da vida 

                                                           
1 Luciene Freitas Mota Graduada em Letras, Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Feira de 
Santana ,Bahia,Brasil, lucieneaec@gmail.com. 
2 Luciene Souza Santos Doutora em Educação, Universidade  Estadual de Feira de Santana (UEFS), 
Salvador,Bahia, Brasil, lucienesantoz@gmal.com. 

mailto:lucieneaec@gmail.com
mailto:lucienesantoz@gmal.com


FORMAÇÃO DE CONTADORES DE HISTÓRIAS DENTRO DO ESPAÇO ACADÊMICO 

 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 2114 

como esclarece Hampaté Bâ. “A tradição oral é a grande escola da vida, e dela recupera e 
relaciona todos os aspectos” (2005. p.183). 

A tradição oral é responsável pela transmissão do conhecimento de um povo pela via da 
oralidade, o “boca em boca”. Este conhecimento ou sabedoria popular são os costumes de um 
povo como a música e a dança, os contos populares, as lendas, os mitos e demais textos 
guardados na memória das gerações “Também são conhecidos como patrimônio oral ou 
patrimônio imaterial. Através deles cada povo marca sua diferença e encontra-se com as suas 
raízes, isto é, revela e assume a sua identidade cultural.” (PARAFITA 2005, p.30). É com esta 
tradição oral que sugiram os contos.  

A oralidade permitiu que os contos se espalhassem por todo o mundo numa época em 
que nem se sonhava com o advento da imprensa. “Como aves migratórias, e de tanto viajar na 
‘palavra’ dos contadores de histórias, os contos populares vão construindo seus ninhos 
também no imaginário das gentes de terras distantes.” (MATOS; SORSY 2009, p. 60). 

Os contos tradicionais conseguem migrar de um povo para outro por causa da sua 
cultura oral, mas também por possuir uma essência universal. Esta essência permite que os 
contos viajem por diversas culturas sem perder “os fios”. “Os contos variam infinitamente, 
mas os fios são os mesmos. A ciência popular vai dispondo-os diferentemente. E são 
incontáveis e com a ilusão da originalidade”. (CASCUDO, 2004, p. 22) 

A tradição de contar oralmente histórias ultrapassa séculos e gerações sendo difícil 
definir com precisão dados como data e autoria de tais contos. Entretanto isso não significa 
que os contos não possuem uma estrutura e uma razão social, ao contrário, os contos tem se 
mostrado ser uma importante ferramenta social e cultural ao disseminar valores e costumes 
dos povos a qual pertencem. Como afirma Simonsen “ela está firmemente baseada em um 
contexto social e cultural preciso, e somente existe e se difunde em um sistema de instituições 
mais ou menos complexas.” (1987, p. 25) Cascudo (2004. p. 12) comunga do mesmo 
pensamento de Simonsen ao dizer que “o conto popular revela informação histórica, 
etnográfica, sociológica, jurídica e social. É um documento vivo, denunciando costumes, 
ideias, mentalidades, decisões e julgamentos”. 

 
A arte de contar história- tripé e ferramentas do contador 

 
Durante as aulas numa mescla de teoria e prática foram passadas as técnicas dessa Arte. 

Trabalharam-se dinâmicas que aprimorasse “o tripé do contador de história, voz, texto e 
olhar”. (Sisto, 2007, p. 39) O contador de histórias precisa estar sempre buscando formas de 
aperfeiçoar sua prática. De acordo com Sisto (2007) o contador não pode nunca ser um 
repetidor mecânico do texto que escolher contar para se garantir uma narração viva não 
podem faltar elementos como originalidade, surpresa, e conflitos instigantes. Todos esses 
pontos citados o contador só consegue e aprimorar contando e contando. E essa foi uma das 
principais orientações na oficina de contação, contar nos mais diversos espaços, em casa, roda 
de amigos, nas escolas, hospitais e asilos. 
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Foi discutido com os professores em formação que esses momentos de contação de 
história não podiam se tornar apenas pretextos ou abertura para uma atividade didática. Os 
momentos das histórias precisam ser um evento em si mesmo. Conta-se e ouve histórias pelo 
prazer e satisfação do artista e do seu público. Isso não significa que não se possa usar as 
histórias para fins específicos, como a mediação de leitura ou formação de leitores, mas não 
se pode limitar a arte de narrar a tais fins.  

Montar um repertório de cada contador de histórias em potencial presente nas aulas era 
um dos objetivos principais da disciplina. As perguntas que poderiam nortear este objetivo 
são: Como escolher os textos para este seleção? Por onde começar? As duas ministrantes 
afirmaram algumas vezes que “não escolhemos as histórias, são eles que nos escolhem”. 
Assim o grupo foi orientado a permitir a escolha, lembrando dos contos, mitos e fábulas que 
fizeram e fazem parte da sua memória afetiva, daqueles que lhes recordam bons momentos ou 
simplesmente lhes emocionam ao ouvi-los. Também foi proporcionado nas aulas o contato 
dos estudantes com obras de escritores que compilaram ou recontaram histórias da tradição 
oral. 

Cada contador foi deixado livro para montar seu repertório, mas a importância de 
incluir os contos da tradição oral sempre foi ressaltada, de acordo a Matos (2005) o principal 
repertório do contador de histórias são os contos que têm sua origem na tradição oral. A 
oralidade, a palavra pronunciada, é o meio de transmissão dos contos.  

 
O sabor do querer mais  

 
E entrou pelo uma porta  

E saiu pela outra  
E o rei meu senhor  

Que lhe conte outra. 
Domínio público 

 
Com o estudo de teóricos que discutem Tradição Oral, Conto Tradicional e Contador de 

Histórias atrelado as observações e vivências nas aulas de contação de história foi possível 
inferir que o processo de formação de novos contadores de história, no espaço acadêmico, se 
dá através da devida pesquisa e referência à tradição oral as quais se iniciam com a 
autonarrativa e acionamento da memória afetiva de cada contador em formação. 

Participar da disciplina Oficina de Contação de História ministrada, e/ou orquestrada, 
pelas professoras Mary de Andrade Arapiraca e Luciene Souza Santos me proporcionou uma 
experiência enriquecedora tanto na construção do meu caminhar como contadora de história 
como na minha vida pessoal, ambas indissociáveis. Esta foi a primeira vez que participei de 
um curso de longo prazo de contação de histórias, e nele pude me aprofundar nos teóricos que 
discutem a tradição oral e a contação de histórias, aprendi técnicas para aperfeiçoar-me na arte 
da narração, brincadeiras da tradição oral que podem incrementar os momentos de contação 
de histórias. Ampliei meu repertório e sai com a certeza que preciso buscar e aprender muito 
mais com e sobre a contação de histórias.  
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Em cada aula aprendi um pouco sobre a vida e como me portar diante dela. Ouvindo a 
“história do homem sem sorte” contada de forma entusiástica pela professora Mary me fez 
repelir pensamentos e sentimentos negativos, cumprindo assim o papel terapêutico dos contos 
em nossas vidas (outra aprendizagem da disciplina). Cada aula com as histórias trazidas por 
cada participante funcionava como momentos de celebração e reflexão, saia leve e pronta para 
enfrentar os desafios da semana. Pelos relatos dos colegas de turma sei que o sentimento não 
foi experimentado só por mim, a alegria de estar dividindo aquele espaço de contação de 
história era de todos nós.  

Agora, pretendo levar adiante essa arte que me é tão cara e inseri-la na vida de outros 
jovens, sejam eles meus alunos ou não, para que possam se desenvolver emocionalmente e 
cognitivamente e, para que possam levar para as suas casas os valores aprendidos através da 
arte de ouvir e contar uma boa história. 

 
Referências 
 
CASCUDO, L. da C. Contos tradicionais do Brasil. São Paulo: Global, 2004. 
 
HAMPATÊ BÁ, Amadou; BADAIRE, Jean-Gilles. La Parole, Mémoire Vivant de 
l’Afrique.Paris: Éditions Fata Morgana, 2008.  
 
MATOS, Gislayne A., A Palavra do Contador de Histórias: sua Dimensão Educativa na 
Contemporaneidade. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2005. 
 
MATOS, Gislayne Avelar; SORSY, Inno. O ofício do contador de histórias: perguntas e 
respostas, exercícios práticos e um repertório para encantar. 3. ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2009. 
 
PARAFITA, Alexandre. Histórias de arte e manhas. Lisboa: Texto Editores, 2005. 
 
SISTO, Celso. Contar histórias, uma arte maior. In: MEDEIROS, Fábio Henrique Nunes & 
MORAES, Taiza Mara Rauen (orgs.). Memorial do Proler: Joinville e resumos do Seminário 
de Estudos da Linguagem. Joinville, UNIVILLE, 2007. pp. 39-41.  
 
SIMONSEN, M. O conto popular. Tradução de Luís Claudio de Castro e Costa. São Paulo: 
Martins Fontes, 1987. 



 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 2117 

AS HISTÓRIAS E SEUS LEGADOS 

Luciene Souza Santos 
Mary de Andrade Arapiraca 

 
...a reminiscência funda a cadeia da tradição, que 

transmite os acontecimentos de geração em geração. 
 Walter Benjamin1 

 
Primeiras palavras  

 
Segundo Vansina, “A tradição pode ser definida, de fato, como um testemunho 

transmitido verbalmente de uma geração para outra. Quase em toda parte, a palavra tem um 
poder misterioso, pois palavras criam coisas. Isso, pelo menos, é o que prevalece na maioria 
das civilizações africanas.” (VANSINA, 2010, p. 140). A expressão “palavras criam coisas” 
dialoga com o verso “Ai palavras, ai palavras, que estranha potência a vossa!” de Cecília 
Meireles (MEIRELES. 1993, p. 575), e com “palavra na cabeça de gente faz história” de 
Mary Arapiraca (ARAPIRACA, 2008, p. 3). É ela, a palavra, que cria e desencadeia a 
tradição, ao mesmo tempo objeto e veículo do testemunho transmitido de geração a geração.  

E a tradição oral? Também Vansina (2010) clareia nosso entendimento:  
 

As civilizações africanas, no Saara e ao sul do deserto, eram em grande parte 
civilizações da palavra falada, mesmo onde existia a escrita, como na África 
ocidental a partir do século XVI, pois muito poucas pessoas sabiam escrever, 
ficando a escrita muitas vezes relegada a um plano secundário em relação às 
preocupações essenciais da sociedade. (VANSINA, 2010, p. 139) 

 
Descendentes dos ancestrais, dos quais herdaram a fidelidade à tradição e à sabedoria, 

os contadores de histórias formam seu repertório no vaievém do escutar, ler e contar, contar 
outra vez, escutar e ler outra vez. Nesse movimento, formam o “regaço das velhotas”, 
expressão de Calvino (2006, p. 18), ao evocar que as mulheres foram, ao longo do tempo 
histórico da contação de histórias, guardiãs importantes dos textos da tradição oral.  

Entretanto, com o advento da modernidade, “... o costume da contação foi deixado de 
lado em prol de novas tecnologias [...] e tudo o que se transmitia através dos contos e pela 
linguagem oral passou a ser considerado, muitas vezes, como superstições.” (MATOS, 1996, 
p. 9). Mas o mundo é circular. Hoje, a contação de histórias reencontra espaços e sentidos, 
como um reencantamento do mundo, não como negação da racionalidade, mas como 
compreensão de que somente a razão não é capaz de responder à complexidade humana.  

A composição dos testamentos das “gentes das maravilhas” se inaugura, pois, com a 
compreensão do inesgotável valor das narrativas orais como patrimônio cultural da 
                                                           
1 Benjamim, 1975, p. 211. 
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humanidade. Sua existência é fundante do elo infinito da contação de histórias, que faz fluir a 
dialética do escutar e contar para conservar e modificar...  

E para dar vazão a esse testamento, foram elencados entre os seis legados estudados: 1) 
As narrativas da tradição oral como fontes de encantamento e sabedoria; 2) As narrativas 
orais em sua dimensão educacional e terapêutica, geração após geração, para além de tempos 
e lugares; 3) A importância dos dielis ou griots, difusores de culturas africanas, que 
embelezam as narrativas orais pelo manejo afiado da palavra recolhida e espalhada; 4) Os 
saberes transmitidos pelas narrativas da memória cultural do povo indígena, no Brasil; 5) As 
narrativas bíblicas como constituintes do universo dos contos da tradição oral; 6) O papel das 
mulheres no universo dos narradores e das narrativas da tradição oral. Sendo destacados 
apenas dois deles. 

Os escritos seguintes, construídos a partir de especulações próprias e diálogos com 
estudiosos da questão, apresentam algumas contribuições – testamentos – da tradição oral, 
para que não se finde a teia que sustenta a contação de histórias, pelos séculos dos séculos, 
amém!  

 
Legado número um: de encantamento em encantamento, o texto da tradição oral faz-se 
fonte de sabedoria e ensinamento 

 
Diferentemente da informação, que só sobrevive quando nova, a narrativa da tradição 

oral é atemporal, não envelhece: “Ela conserva suas forças e, depois de muito tempo ainda, é 
capaz de se desenvolver.” (BENJAMIN, 1975, p. 201).  

O poeta, filósofo e historiador Friedrich Schiller (1794-1805) assegura que: “Há maior 
significado nos contos de fadas que me contaram na infância do que na verdade que a vida 
ensina”. Que significados são esses? Para Bruno Bettelheim, a compreensão do significado da 
própria vida (BETTELHEIM, 2011, p. 10-12). Existe maior aprendizagem do que encontrar 
sentido para a própria vida? 

Sendo a vida desconcertante para a criança, ela precisa entender o mundo complexo 
com o qual precisa aprender a lidar. Para ser bem sucedida, precisa dar sentido coerente a seus 
sentimentos e colocar ordem em sua casa interior, criando ordem na sua vida 
(BETTELHEIM, 2011, p. 1). Para Arapiraca (1996), a compreensão e o conhecimento de si 
próprio e de suas circunstâncias é vital para o desenvolvimento da autonomia, pois o desejo 
de conhecer e compreender as coisas conduz o espírito humano a pensar metodicamente e a 
refletir sobre problemas concretos. Compreender é, pois, essencial (ARAPIRACA, 1966, p. 
61). 

A imaginação, a fantasia e o encantamento encontram, nessas narrativas, espaço aberto 
para fermentação e continuidade, pois, sendo breves e econômicas, “cabe à imaginação dar 
continuidade às narrativas, esticando ou diminuindo os temas aí sugeridos. [...] No mais, cabe 
à imaginação.” (BUSSATTO, 2008, p. 18-9). Esticar uma história é prolongar sentimentos, 
incorporar ensinamentos ancestrais e universais que apaziguam, abrigam, auxiliam na cura 
espiritual e na transformação, essenciais aos processos de aprendizagem.  
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As considerações sobre esse legado número um – embora ainda bastante incompletas – 
fornecem subsídios para compreender que as narrativas de tradição oral contribuem no campo 
da educação formal e nos espaços diversos em que é possível aprender, pois, pela via do 
encantamento, elas conduzem à constituição da subjetividade humana.  

 
Legado número dois: as narrativas da tradição oral nos salvam.  

  
Eu penso em As mil e uma noites: falava-se, narrava-
se até o amanhecer para afastar a morte, para adiar 

o prazo desse desenlace que deveria fechar a boca do 
narrador. 

Foucault, apud Jarouche, 2006, p. 10. 
 
As histórias de As mil e uma noites ilustram a propriedade de as narrativas postergarem 

a morte. Apresentam Sahrazad, que conta histórias noite após noite, para salvar sua própria 
vida e a de outras moças, vítimas de um rei que, traído por sua esposa, decidira casar-se todo 
dia com uma mulher diferente, mandando matá-la na manhã seguinte. E ela cura o próprio rei. 
Ao lhe apresentar um repertório extraordinário, tornava-o personagem de narrativas com os 
mais contraditórios e ambíguos sentimentos e comportamentos que tanto o perturbavam: amor 
e ódio, brutalidade e delicadeza, coragem e covardia, malvadeza e piedade.  

Bettelheim (2011) assegura que os contos criam pontes com nosso inconsciente, nosso 
mundo interior. Por isso, nos levam muito além do respirar: ajudam a vencer nossa 
temporalidade, nossa morte. E isso ocorre porque algumas histórias ajudam a nos 
conhecermos melhor:  

 
Para dominar os problemas psicológicos do crescimento – superando 
decepções narcisistas, dilemas edipinianos, rivalidades fraternas, tornando-se 
capaz de abandonar dependências infantis; adquirindo um sentimento de 
individualidade e de autoestima e um sentido de obrigação moral – a criança 
precisa entender o que está se passando dentro do seu eu consciente, para 
que possa também enfrentar o que se passa em seu inconsciente. 
(BETTELHEIM, 2011, p. 13-14) 

 
Assumimos, com Bettelheim (2011), que os contos de fadas ajudam as pessoas a se 

entenderem melhor, porque apresentam, em seus personagens, os dois lados da ambivalência 
humana. Ainda sobre a função terapêutica dos contos de fadas, ele assevera que:  

 
... na medicina tradicional hindu, um conto de fadas que emprestasse forma a 
seu problema particular era oferecido para meditação a uma pessoa 
desorientada psiquicamente. Esperava-se que, ao meditar sobre a história, a 
pessoa perturbada fosse levada a visualizar tanto a natureza do impasse 
existencial de que padecia quanto a possibilidade de sua resolução. 
(BETTELHEIM, 2011, p. 35) 
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Busatto (2006) menciona o papel terapêutico dos contos de tradição oral: “A contação 
de história é um instrumental capaz de servir de ponte para ligar as diferentes dimensões e 
conspirar para a recuperação dos significados que tornam as pessoas mais humanas, íntegras, 
solidárias, tolerantes, dotadas de compaixão e capazes de ‘estar com’.” (BUSATTO, 2006, p. 
12). 

A compreensão e a reflexão sobre esse legado ressaltam a importância dos contos da 
tradição oral nos processos psíquicos e educativos, pois, ao apresentarem uma representação 
da realidade existencial, eles se tornam terapêuticos, colaborando em processos de 
autoconhecimento e de estabelecimento ou reestabelecimento de sentidos para a vida. 

 
Por fim... 

 
Já que é preciso encerrar, reiteramos que narrar é uma arte que atravessa os tempos e 

espaços, cumprindo seu papel de manter as pessoas encantadas, unidas pelas palavras. A 
fogueira pode ter sido substituída pela luz elétrica, os trovadores pelos cantores e poetas, mas 
as histórias continuam, e sempre haverá quem as conte e reconte, num processo de 
reencantamento, geração após geração...  
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O COMPONENTE CURRICULAR METODOLOGIA DO ENSINO DE 
LÍNGUA PORTUGUESA: CONTRIBUIÇÕES PARA A ORGANIZAÇÃO DO 
ENSINO DA LEITURA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Lucinalva Andrade Ataíde de Almeida1 
Maria Geiziane Bezerra Souza2 

Monique Maria Batista de Oliveira3 
 

Introdução 
 
Este trabalho se inscreve no campo das discussões sobre práticas curriculares e 

formação de professores e busca analisar a contribuição do currículo pensado do curso de 
Pedagogia relativo à área de Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa para a organização 
do ensino da leitura nos anos iniciais do ensino fundamental pelo professor em formação 
inicial que já se encontra em exercício. Para tanto, apoiamo-nos em autores como Felício e 
Possani (2013), Pacheco (2005), Busnardo e Lopes (2010) e outros. Dessa forma, a estrutura 
deste trabalho, traz a discussão teórica que o embasou, assim como o percurso teórico-
metodológico e por fim a discussão dos dados e as considerações finais. 

A nossa discussão teórica é em torno do currículo pensado para o curso de Pedagogia 
relativo às Metodologias do ensino de Língua Portuguesa e de sua contribuição para o ensino 
da leitura, onde partimos da compreensão de que o currículo, não é algo desvinculado de 
contextos como o das políticas e das práticas curriculares, pois entendemos políticas 
curriculares como uma ação simbólica, permeada por ideologias e relações de poder, que tem 
por objetivo a organização da autoridade e a regulamentação daquilo que deve ser ensinado 
em âmbito escolar, e que, portanto dizem respeito às decisões tomadas no âmbito macro, isto 
é, no contexto da Administração central, quanto em âmbito micro, referente às decisões 
tomadas nos diversos contextos das instituições escolares (PACHECO, 2005, p. 105). 

No que se refere ao currículo e tendo em vista que ele está relacionado de forma 
intrínseca com as políticas curriculares, concordamos com Felício e Possani quando dizem 
que ele é um processo historicamente situado permeado por uma série de influências 
ocorridas concomitantemente, tanto de forma coerente, quanto contraditória, e que por assim 
dizer é gerador de uma ação pedagógica que envolve tanto a teoria quanto a prática (FELÍCIO 
e POSSANI, 2013, p.131). 

Assim, o currículo não é estático, está em um movimento constante de integração da 
teoria e da prática, gerando uma ação pedagógica que também não é neutra ou estática, mas 
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que ao mesmo tempo em que reproduz as ideologias na qual foi pensado, cria, recria e 
ressignifica suas ações. 

Parafraseando Busnardo e Lopes (2010) compreendemos que a prática curricular faz 
parte das políticas curriculares, uma vez que seus discursos influenciam e são influenciados 
por ela, ou seja, muito da prática integra os textos e contextos das políticas. 

Isso nos leva a reflexão de que a prática curricular do professor responsável pela 
organização do ensino de leitura está permeada tanto por aspectos advindos de sua formação 
inicial e por elementos advindos das políticas curriculares, quanto por àqueles que advém do 
contexto escolar e social. 

 
Um olhar para a organização do ensino da leitura 

 
Ressaltamos que este é um estudo qualitativo que conforme Minayo (2008): trabalha 

com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das 
atitudes. E que tem como campo empírico escolas da rede municipal de ensino da cidade de 
Caruaru-PE e como sujeitos alunos que cursaram as Metodologias do Ensino de Língua 
Portuguesa e que estão em exercício no ensino fundamental I. 

Realizamos a análise do programa do componente curricular de Metodologia do Ensino 
de Língua Portuguesa I e II, mas especificamente a ementa, os objetivos e a metodologia. E 
nos utilizamos da observação participante, por esta consistir no contato direto do pesquisador 
com o campo de estudo, facilitando a compreensão da realidade. Desse modo, a partir da 
observação das aulas das Metodologias de Língua Portuguesa no âmbito da Universidade e da 
prática dos alunos/professores atuantes na rede regular de ensino, foi possível analisar os dados 
utilizamos também da Análise do Discurso-(AD) como instrumental teórico-metodológico, 
uma vez que ela é um instrumento mediador, indispensável, para entender a relação entre o 
homem, a mulher e a realidade social, em que o discurso é seu objeto (ORLANDI,2010). 

Identificamos no discurso do currículo pensado, que o programa do componente 
curricular refrente a Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa I enfatiza os processos de 
ensino e aprendizagem da alfabetização e do letramento, do sistema de escrita alfabética, da 
norma ortográfica e dos gêneros textuais, enquanto a Metodologia do Ensino de Língua 
Portuguesa II enfatiza conteúdos/conhecimentos voltados para os quatro eixos temáticos da 
disciplina de Língua Portuguesa, dos primeiros anos do ensino fundamental: Leitura; 
Oralidade; Produção escrita e Análise Linguística. 

No discurso de AP1 (aluno/professor 1) identificamos a importância da utilização dos 
gêneros textuais para dinamização da organização do ensino da leitura. De modo que a 
atividade de leitura desses gêneros esteja atrelada também as atividades de produção escrita 
dos mesmos. 

 
Os estudos dos gêneros textuais. Assim... como ele mostrou a relação dos 
gêneros, né? Pra gente trabalhar cada gênero específico, como eu me lembro 
muito da carta e como sempre fiquei com o terceiro ano, que é esse ciclo, a 
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gente trabalha muito leitura. Então eu trabalhei com eles também produzindo 
carta, bilhete (ALUNO/PROFESSOR 1, 2014). 

 
A partir das aulas do componente Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa I e II 

identificamos que ambos os componentes evidenciam uma postura que enfatiza o ensino da 
leitura a partir do trabalho com os diversos gêneros textuais e de modo integrado ao ensino da 
produção escrita. Desta forma, as atividades de leitura e escrita não se dão de modo isolado, 
mas encontram-se inter-relacionadas, havendo assim, uma relação intrínseca entre a leitura e a 
escrita. 

Durante as observações das aulas de AP1, a mesma propõe aos discentes que criem uma 
história através da leitura de imagens enquanto ela a escrevia na lousa, pedindo-lhes 
posteriormente que fizessem a cópia da história criada. Em seguida a mesma solicitou que os 
alunos lessem algumas palavras e frases que compunham o texto coletivo. Este discurso aponta o 
movimento existente entre a leitura e a escrita presente nas aulas de Metodologias do Ensino de 
Língua Portuguesa, possibilitando aos professores em formação a apropriação de um ensino de 
leitura que não se restrinja a decodificação dos signos linguísticos, mas esteja baseado em um 
processo de significação para os discentes de modo a envolver a produção de sentidos. 

Assim, identificamos que a base discursiva de tais Metodologias evidencia a relevância 
de que o ensino e as atividades de leitura estejam em consonância com o seu uso no meio 
social contribuindo com a ruptura do que muitas vezes é recorrente no contexto escolar, onde 
se efetivam práticas de leitura desconexas do uso que se faz dela na realidade em que os 
sujeitos encontram-se imersos. Nesse sentido, essas proposições trazem à tona o que Lerner 
chama a atenção quando diz que diversas vezes na realidade escolar “a leitura aparece 
desgarrada dos propósitos que lhes dão sentido no uso social” (LERNER, 2002, p. 76). 

Já o discurso de AP2 (aluno/professor 2) aponta: 
 

Eu gosto de trabalhar leituras coletivas... tem o momento que a gente para 
aula e disponibiliza pra trabalhar, pra eles fazerem uma leitura silenciosa, 
também há algumas atividades que levo livros pra eles, é... lerem e 
identificarem dentro daquele texto (ALUNO/PROFESSOR, 2014). 

 
Este discurso evidência a utilização das diversas formas de leitura em sala, algo que 

esteve presente nas aulas de Metodologia de Ensino da Língua Portuguesa ao enfatizar a 
necessidade do professor criar situações em que os alunos tenham contato com leituras 
silenciosas, em voz alta, individuais e coletivas. Isto é algo que também se faz presente nas 
situações do cotidiano da sala de aula de AP2, onde pudemos observar que em diversos 
momentos há a realização desses modos de leitura. 

 
Considerações finais 

 
Diante do exposto depreendemos que o currículo pensado e vivido para o componente 

curricular de Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa contribui para práticas de leitura 
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interrelacionadas com o ensino da escrita, valorizando o trabalho com leituras individuais e 
coletivas, em voz baixa e silenciosa, principalmente por meio da utilização dos diversos 
gêneros textuais. 
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RETRATOS DE UMA IMANÊNCIA: A VITALIDADE QUE RODEIA OS 
CORPOS MORTOS 

Lucineide Nascimento1 
 

Introdução: Pistas do traçado a construir2 
 
Ao acompanhar um velório de um estranho, excetuando-se as normas de sociabilidade 

ao mencionar “meus sentimentos” ou “meus pêsames”, praticamente não temos nenhum 
sentimento intenso, principalmente quando não estamos na condição de amigo de alguém que 
tivesse uma ligação muito próxima com o recém-morto.  

Pode parecer que a cena de um velório seja pura repetição no sentido coloquial: pessoas 
chorando, outras desesperadas, presença de dor, sentimento de falta, no entanto, tudo é 
diferente, nunca o mesmo. Excetuando-se o que é conveniente e “politicamente correto” em 
nossa sociedade, os velórios, são geralmente o espelho da vida daquele que morreu. 

Neste breve trabalho falaremos da morte como um álibi para encontrarmos a vida. Para 
alcançar essa vitalidade, dialogaremos com Nietzsche, Deleuze e Guattari, estes dois últimos 
autores que tratam da morte como o maior exemplo do conceito de Acontecimento, da 
imortalidade da vida, da vida como potência, como um “plano de imanência”. Faremos uma 
experimentação com três velórios que vivenciamos, tomados como hecceidades, buscando 
apresentar as linhas que conduzem os corpos vivos após o falecimento do corpo de outrem 
durante o velório. O trajeto será construído ao longo da própria experimentação do 
pensamento, “numa cartografia”, na qual “pode-se apenas marcar caminhos e movimentos, 
com coeficientes de sorte e de perigo” (DELEUZE, 2010, p. 48). Nessa proposta de trabalho o 
papel de quem investiga é central, uma vez que, “a produção de conhecimento se dá a partir 
das percepções, sensações e afetos vividos no encontro com seu campo, seu estudo, que não é 
neutro, nem isento de interferências e, tampouco, é centrado nos significados atribuídos” 
(ROMAGNOLI, 2009, p. 170), pelo investigador. 

 
Retrato I: ...Um Velório-Círio... 

 
Ele já tinha uns cinquenta anos, seis filhos, uma mulher e muitos amigos. Como todo bom 

boêmio, seu último desejo era que todos os seus parentes e amigos “bebessem o seu corpo”. 
“Beber o morto” é uma forma bem nordestina de homenagear um ente querido durante o seu 
velório, mas ele, o “Abelha”, era mesmo paraense. Era conhecido por todos como um bom 
pedreiro e verdadeiro “pé-de-valsa”. Amado por todas as meninas menores de idade porque, 
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Científica – IEMCI da UFPA; Professora da Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA (Belém-PA). E-
mail: n_lucineide@yahoo.com.br . 
2 O conteúdo deste texto é uma síntese do artigo original. 
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quando ia às festas juninas nas ruas e vilas de Belém, sempre levava as moças virgens para dançar 
a noite até o amanhecer. Dançava com todas elas e com as senhoras também. 

Durante seu velório, poucos lembravam de seu corpo definhando. Ouvi uma das 
meninas, que já não era tão menina assim, dizer a uma outra: “Lembra quando ele nos levava 
à festa? Ele pedia pra mamãe nos deixar ir à festa, que podia ficar despreocupada, que se 
responsabilizava por nós, mas quando chegava lá era sempre a mesma coisa...”. E, as duas 
responderam quase que ao mesmo tempo: “...Ó, não tô aqui pra reparar ninguém, não façam 
‘merda’ e me encontrem aqui quando tocar o prefixo3”! Parece meio estranho que rissem 
durante um velório, mas, de certa forma estávamos rindo com o morto e não dele. 

Como isso se concilia com a literatura ou com a filosofia? Permitam-me o traçado de 
uma linha, embora isso não seja fácil, como diria Uno ao falar sobre o pensamento de Artaud: 
“O pensamento é cruel porque ele sempre afronta o que vem de seu exterior, o que é 
impensável, o que continua a ameaça-lo, manifestando-se como caos ou desordem. A 
crueldade do pensamento é um signo da invasão do estrangeiro” (UNO, 2012, p. 24). Tal 
crueldade é o que nos constrange a pensar uma linha de conexão entre a morte e a vida sem 
cairmos numa perspectiva transcendental4 em seu sentido tradicional. 

Para Deleuze “são os organismos que morrem, não a vida. Não há obra que não indique 
uma saída para a vida, que não trace um caminho entre as pedras” (DELEUZE, 2010, p. 183). 
É nesse sentido que trato da morte, como orgânica. Quando o corpo de Abelha foi enterrado 
ele era o único a tratar da subsistência de sua família. O sofrimento e a preocupação estavam 
estampados no rosto de sua mulher, mas, ninguém morreu depois dele em sua família. Com 
todas as dificuldades que vieram, os filhos foram criados, estudaram, adquiriram profissões, 
maridos e mulheres e filhos. A vida continuou brotando, e mais, e mais... sem cessar. 

Mesmo durante o velório a vitalidade estava presente no contato dos vigilantes com o 
corpo. Todas as mulheres sabiam que ele, o Abelha, era matreiro e tinha um jeito muito 
particular de se vingar das moças que lhe faziam raiva: puxava-as para dançar lambada e fazia 
com que elas não acertassem nenhum passo! No velório, a dor e o desespero de fato existiam, 
pois “a morte, às vezes, faz descobrir os limites imperceptíveis da vida. Às vezes, é preciso 
que nos desesperemos, se a situação for realmente desesperadora” (UNO, 2012, p. 74) e, por 
isso mesmo, a vida envolve a beleza e o caos. Ninguém conseguiu ingerir bebida alcoólica 
naquele dia. A vila onde morava – que era relativamente extensa – ficou completamente 
lotada, parecia uma procissão, um círio, mas lembrava também a festa junina daquela vila. Foi 

                                                           
3 Prefixo é a última música da festa, que costumava encerrar as festas de aparelhagem. Hoje, poucas 
aparelhagens encerram com essa música orquestrada.  
4 Essa paralisação do pensamento ou constrangimento em estabelecer linhas ou conexões entre a vida e a morte 
se dá, principalmente, pela especificidade da “lógica” do raciocínio de Deleuze e Guattari, pois a mesma não foi 
construída para ser adaptada ou para servir de “base” ou “página” para a escritura e análise de qualquer situação 
ou fenômeno social, cultural, dentre outros. Portanto, o que tento fazer, de modo meio torto, é experimentar a 
potência conceitual desses autores para ver, sentir e pensar a vida a partir de outros ângulos (do exterior, do 
diferente), como por exemplo, capturar os resíduos de vida e a recriação da vida a partir da morte, ou, possíveis 
transmutações da morte orgânica em vida como intensidade. 
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uma morte adornada pela beleza das cores, das flores, das boas lembranças, dos sentimentos 
fraternos experimentados mutuamente entre os que participavam da procissão de despedida. 

 
Retrato II: ...Um Velório-Escola de Samba... 

 
Ele passou a vida toda num corpo gordo. Deveria ter uns quarenta e cinco anos quando 

de sua morte, tinha duas irmãs, sobrinhas e uma filha. As pessoas até lamentavam por ele ter 
feito aquela “maldita cirurgia” de redução de estômago, mas não se prenderam a isso, mesmo 
porque seu corpo continuava gordo. Havia uma bandeira de sua escola de samba enrolada em 
seu corpo. O “Baleia”, como carinhosamente era chamado por uns e desrespeitosamente por 
seus colegas de infância, tinha orgulho de fazer parte da Diretoria de uma Escola de Samba de 
Belém. Dedicava-se a ela. Possuía a vida explodindo em sua garganta e em todo o seu corpo 
quando cantava um samba e ensaiava os seus passos!  

Seu velório ocorreu sob a áurea religiosa e conservadora de uma capela mortuária. Os 
amigos se revezavam na vigília, percebi que as pessoas não estavam ali somente por uma 
questão de solidariedade à família. Ficavam, a maior parte do tempo – vários até faltaram ao 
trabalho – porque queriam de fato passar aqueles últimos momentos ao lado do corpo do 
amigo. Como nem todos os amigos eram íntimos da família, uma primeira movimentação se 
dava em torno da passagem de informação, em dar a notícia do falecimento. As irmãs iam a 
cada um dos presentes saber se em suas listas telefônicas havia outros que conheciam o 
Baleia, assim, multiplicaram-se os telefonemas e os acompanhantes do velório. 

Entre um choro e outro, sempre tinha alguém contando uma das façanhas do Baleia: 
“Eu não sei o que esse cara tinha, porque ele mesmo gordo desse jeito, acabava ficando com 
as mulheres mais bonitas da festa! Eu não sei o que ele tinha, mas que tinha alguma coisa, ah! 
Tinha!”. “Esse menino era uma peste! A mãe dele vivia andando pelas casas procurando por 
ele na época dos papagaios que ele adorava empinar...”. Os comentários iam se misturando 
entre os amigos do Baleia que não se conheciam, de modo que pelas conversas, acabávamos 
conhecendo suas outras facetas, outros Baleias. 

Lá pelas oito horas da manhã, todas as salas mortuárias foram invadidas pelos sons de 
aptos e alguns instrumentos musicais. Barulho! Música! Samba! Em plena capela! A vida 
invadindo o lugar reservado à morte, a morte dando passagem à vida! Por alguns minutos um 
novo tempo se instalou! Para os vizinhos das outras salas, um tempo desrespeitoso; para 
outros, um tempo de toda uma vida, mas, um tempo inesperado e inesquecível, um tempo 
não-cronológico, como se estivéssemos sob o efeito de uma filmagem em câmera lenta na 
qual se passassem várias cenas simultâneas com tempos diferentes.  

 
Um mesmo acontecimento distribuindo-se em mundos distintos segundo 
tempos diferentes (para um é passado, para outro presente, para um terceiro 
futuro – mas é o mesmo acontecimento). Tempo sideral ou sistema da 
relatividade, diz Deleuze, porque inclui uma cosmologia pluralista, onde um 
mesmo acontecimento se distribui em versões incompatíveis em uma 
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pluralidade de mundos... um ‘processo’ que passa por todos eles, afirma-os 
‘simultaneamente’(PELBART, 2010, p. 17). (Grifos do autor). 

 
Deleuze vê a morte como o exemplo máximo do Acontecimento, pois, assim como na 

morte, “não há acontecimentos privados e outros coletivos; como não há individual e universal, 
particularidades e generalidades. Tudo é singular e por isso coletivo e privado ao mesmo tempo, 
particular e geral, nem individual nem universal” (DELEUZE, 2011, p. 155). Um acontecimento 
não é o que acontece – enquanto fato ou acidente – mas “no” que acontece. Assim, as 
singularidades das relações entre a morte, o indivíduo, o coletivo e o Acontecimento se 
assemelham. “De um lado, a parte do acontecimento que se realiza e se cumpre; do outro lado, ‘a 
parte do acontecimento que seu cumprimento não pode realizar’...Cada acontecimento é como a 
morte, duplo e impessoal em seu duplo”. (Idem, p. 154). 

O acontecimento tem uma parte que se realiza, no presente, a “efetuação”, o momento 
que se encarna ou é encarnado num indivíduo ou num “estado de coisas”, e outra parte na 
qual futuro e passado se desdobram em um presente como “instante móvel”, a “contra-
efetuação”. Há no acontecimento aquilo que não se pode prever ou impedir - efetuação, para o 
qual, apesar de não se poder desfazer, não encerra uma resignação, mas, tão somente, liga-se a 
uma espécie de aprendizagem, aquilo que o acontecimento não pode matar ou acabar, a 
contra-efetuação, aquilo que se faz com o que foi feito, a partir de uma valorização do próprio 
acontecimento. Ser digno daquilo que lhe acontece. A vontade e a sensação de ter feito tudo o 
que se pôde, que faria novamente sem pestanejar, o não-arrependimento de ter vivido com 
toda a sua intensidade. Numa expressão: o amor fati de Nietzsche, que nos ensina:  

 
...Minha fórmula para a grandeza no homem é amor fati: nada querer 
diferente, seja para trás, seja para a frente, seja em toda a eternidade. Não 
apenas suportar o necessário, menos ainda ocultá-lo – todo idealismo é 
mendacidade ante o necessário – mas amá-lo... (NIETZSCHE, 2008, p. 49). 

 
A “intuição volitiva ou transmutação” (DELEUZE, 2011, p. 152) – a contra-efetuação - 

é o que dá sabor à vida, o que é capaz de superar até a morte orgânica. “Mesmo do interior do 
mais atroz sofrimento no corpo, construir a superfície em que seja possível reencontrar o 
incorporal através do qual apareça o ‘esplendor neutro’ do que acontece” (PELBART, 2010, 
p. 95). A vida não cessa porque há sempre a vontade, o desejo de transmutar o que se lhe 
acontece. Assim foi a caminhada de condução do corpo do Baleia até a sepultura: sambas 
cantados como eternidade instantânea de sua vida. Pessoas bebendo e brindando ao corpo no 
translado entre a capela mortuária e o cemitério. Havia quem sorrisse chorando e quem 
chorasse sorrindo. Seu velório-escola-de-samba formou uma estética da morte que ressoou 
nas vidas dos que o acompanharam até a sepultura. 
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Retrato III: ...Um Velório-Caboclo... 
 
“Prego” tinha quase oitenta anos quando chegou a sua hora. Detestava hospitais, dizia 

que não era bom ir aos médicos porque sempre descobriam alguma coisa. Gostava de falar 
difícil, metia o “r” em tudo que é palavra, dizia coisas do tipo: “Está um calor 
inconformidável”! Ou, “Eu vou lhe explicar o dertalhe do cientírfico”! Era um dos homens 
mais arremedado do lugarejo. Riam do jeito dele falar e andar, pois arrastava um dos pés num 
trejeito que dava com o quadril.  

Ele trabalhou durante toda a sua vida na roça, plantando mandioca e tudo o que dava 
fruto. Orgulhava-se de ter alimentado muitas bocas. Teve duas mulheres que faleceram e lhe 
deixaram duas enteadas que tinha como filhas. Era muito crente, muito grato por sua vida, 
mas, sempre que bebia, de sua boca saía uma mistura de orações com palavrões. Depois que 
descobriu que tinha diabetes e que nunca ficaria bom, assim como sua mãe, decidiu que já 
estava na hora de morrer. Parou de tomar os seus remédios, comia e bebia o que queria. Ficou 
cada vez mais magro, mas se dizia feliz, porque já tinha feito tudo o que queria da vida. 

Sua irmã insistia para que retornasse ao tratamento, mas ele dizia que queria mesmo 
morrer. Queria morrer longe dos médicos e dos hospitais, pois ele “não era cachorro pra 
morrer longe de casa”. Levou quase uma década para finalmente atingir seu objetivo. Sua 
irmã implicava dizendo que ele “estava tão feio que nem a morte o queria”! Teve tempo de se 
despedir e brigar com sua sobrinha quando esta queria levá-lo à força ao hospital: “Que nada 
de hospitar! Tu ér grande pra tuas carlças! Eu já tô com Deus”. 

Alguns ficavam tomando café na cozinha, uns na sala olhando o corpo e outros na 
frente da casa jogando dominó. Ao se revezarem nas partidas do jogo, iam até à casa vizinha 
tomar um gole de cachaça e sempre vinham com outra lembrança do Prego. Revezavam-se 
também entre as lágrimas e as gargalhadas. Não era proibido rir em seu velório5, como nunca 
foi em sua vida.  

 

 
 
Saciado que estava com tudo o que tinha vivido, da vida não levava saudades ou falta. 

De plena consciência de sua saúde e idade, sentiu que a morte seria inevitável e, ao invés de 
                                                           
5 A fotografia abaixo demonstra um desses momentos de risadas sobre a sabedoria de Prego durante o seu 
velório. 
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temê-la, a desejou. Ele quis sua morte como acontecimento. “Filho de seus acontecimentos e 
não mais de suas obras, pois a própria obra não é produzida senão pelo filho do 
acontecimento”. (DELEUZE, 2011, p. 152). 

Não se trata de aceitação tácita da fatalidade, mas do respeito profundo pela vida 
incluindo a morte orgânica que é condição para a renovação da vida. Tanto sua relação com a 
morte quanto o clima de seu velório demonstram também uma estética da morte, ou seja, sua 
morte, como acontecimento, tangencia a contra-efetuação daquilo que ela não pôde levar ou 
matar, mas, ao contrário, veio suscitar nos vigilantes a transmutação da vida através da 
destituição do temor diante da morte. Ele, o Prego, em toda sua humildade e coragem tornou-
se imortal, porque viu a vida além da morte biológica. Como nos diz Daniel Lins em uma bela 
passagem: “Ao escapar à dominante biológica e finita, a vida demanda a ser reinventada... o 
homem é o artista de si mesmo”. (2012, p.31). 

Uma vida bem vivida não requer reprise, sentimento de falta ou arrependimentos. Desde 
que se saiba que tudo se fez para que se tornasse a vida intensa e que, se pudesse, faria tudo 
novamente, então, ela se torna única e assim deve ser tomada em sua singularidade. A vida de 
Prego se concretizou como amor fati. Ele morreu de forma bonita. 

 
Hecceidade como singularidade: de uma vida, de um acontecimento 

 
O que se ramifica – conecta e (re)(des)conecta – entre as hecceidades tratadas? A 

vitalidade que rodeia os corpos mortos. Hecceidades são os indivíduos que morreram e se 
eternizaram, justamente porque souberam cultivar a vida e, por isso, suas mortes movimentam 
a vida daqueles com quem conviveram. Hecceidades são os indivíduos que seguem cruzando 
suas vidas a outras e aos mortos que enterram conforme exercitam a longevidade. 
Hecceidades são cada funeral em sua singularidade, como acontecimento ímpar, como um 
entre-tempo infinito que produz tantos instantes e sabedorias6. Passamos a valorizar nossa 
própria vida, a vida de outrem, a vida como um “plano de imanência”, a “vida imanente 
trazendo os acontecimentos ou singularidades que apenas se atualizam nos sujeitos e nos 
objetos”7. Faz-nos querer a construção de uma política da vida e do corpo pautada numa 
estética da existência, considerando uma estética da morte orgânica. Morrer sem saudades e 
sem falta do mundo porque dele se fez e se aproveitou tudo o que era possível. 

 
 
 

                                                           
6 O conceito de Hecceidade é complexo e não poderia ser desenhado a contento neste espaço, remeto os leitores 
à obra Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia, vol. 4, da qual extraio o seguinte fragmento: “Um grau, uma 
intensidade é um indivíduo, Hecceidade, que se compõe com outros graus, outras intensidades para formar um 
outro indivíduo”. (DELEUZE e GUATTARI, 2008, p. 38). Hecceidade se dirige a qualquer singularidade com 
todas as suas intensidades e relações com multiplicidades. 
7 DELEUZE, Gilles. A imanência: uma vida... Tradução de Alberto Pucheu e Caio Meira. Disponível em: 
http://www.letras.ufrj.br/ciencialit/terceiramargemonline/numero11/xiii.html. Acesso em: 26/11/2013. 

http://www.letras.ufrj.br/ciencialit/terceiramargemonline/numero11/xiii.html
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A MEDIAÇÃO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA JOVENS E 
ADULTOS: JOGOS E BRINCADEIRAS 

Lucyanne Cecília Dias Goffi1 
Edilene Cunha Martinez2 

 
O estudo, intitulado “A Mediação nas Aulas de Educação Física para Jovens e Adultos: 

Jogos e Brincadeiras” tem como objetivo analisar de que maneira os jogos e brincadeiras, nas 
aulas de Educação Física podem mediar o desenvolvimento de funções psicológicas 
superiores em alunos que frequentam a Educação de Jovens e Adultos. Para tanto, no presente 
texto apresentamos uma síntese das leituras realizadas sobre a temática proposta, 
fundamentada na Teoria Histórico-Cultural, compreendida em tópicos.  

No primeiro tópico: “As funções psicológicas superiores e os jogos, e brincadeiras” 
objetivamos apresentar as contribuições do autor da Teoria Histórico-Cultural – Vigotsky - 
sobre a importância dos jogos e brincadeiras na formação das funções psicológicas superiores, 
quais sejam atenção, memória, percepção, pensamento e linguagem.  

Na sequência, no tópico intitulado: “Mediação e prática pedagógica: Educação Física na 
Educação de Jovens e Adultos”, temos como objetivo enfatizar a mediação no processo de 
desenvolvimento psíquico, no qual os jogos e brincadeiras nas aulas de Educação Física têm 
importante papel.  

Nas “Considerações finais”, buscamos algumas respostas para as questões pertinentes à 
prática pedagógica de Educação Física na Educação de Jovens e Adultos, procurando dessa 
maneira, colaborar com novas pesquisas voltadas à melhoria da qualidade de ensino e à 
humanização dos sujeitos.  

 
As funções psicológicas superiores e os jogos e brincadeiras 

 
Para a realização desse estudo, pautamo-nos em pesquisas de Vigotsky, - para 

compreendermos a importância que jogos e brincadeiras possuem na mediação do 
desenvolvimento das funções psíquicas: atenção, memória, percepção, pensamento e 
linguagem. Corrobora, também, para o entendimento dessa temática, a autora Kishimoto 
(2005), que nos auxilia na compreensão dos vocábulos jogos, brinquedos e brincadeiras. 

Kishimoto3 (2005), relata em suas pesquisas que há uma dificuldade em definir a 
palavra jogo, pois existe uma série de fenômenos considerados jogos, tais como - jogos de 

                                                           
1 Graduada em Educação Física pela Universidade Estadual de Maringá; especialista em Educação Física para 
Pessoas com Deficiência pela Universidade Federal de Uberlândia-MG; Mestre em Educação pela Universidade 
Estadual de Maringá. Maringá- Paraná. E-mail: lucdias@hotmail.com  
2 Graduada em História pela Universidade Estadual de Maringá; Especialista em Educação Especial pelo 
Instituto Paranaense de Ensino; Especialista em Gestão Escolar pela Universidade do Centro do Paraná; Mestre 
em Educação pela Universidade Estadual de Maringá. Maringá-Paraná. E-mail: edilene.martinez@bol.com.br ou 
coordmaringa@gmail.com 

mailto:lucdias@hotmail.com
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mailto:coordmaringa@gmail.com
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regras, jogos políticos, jogos imaginários, jogos dramáticos - entre outros. Para a autora outro 
fato complexo para o entendimento deste vocábulo são as diferenças culturais entre os povos, 
pois uma mesma ação pode ser considerada jogo para determinada cultura e não-jogo para 
outra.  

Em relação ao desenvolvimento humano, a mediação é considerada fator principal para 
os estudiosos da teoria histórico-cultural, tais como Leontiev e Vigostky (1978, 2003), que 
afirmam ser por meio da mediação de outros sujeitos, que a criança compreende o mundo que 
a cerca, apropriando-se dos conhecimentos produzidos histórica e socialmente pela 
humanidade.  

Para Vigotsky (2003), na atividade lúdica a criança pode ser aquilo que ela ainda não é, 
ou seja, na brincadeira a criança pode agir e interagir de acordo com padrões que, ainda, estão 
distantes do que lhe é determinado pelo lugar que ela ocupa na sociedade. De acordo com esse 
autor, os jogos e brincadeiras são importantes para o desenvolvimento psíquico infantil.  

É provável que as funções psíquicas continuem a se desenvolver ao longo dos anos, já 
que utilizamos a memória, a atenção, o pensamento e a linguagem no decorrer de nossa vida. 
Sendo assim, como os jogos e brincadeiras poderiam beneficiar os sujeitos que frequentam a 
Educação de Jovens e Adultos?  

Encontramos nas Diretrizes Curriculares da Educação de Jovens e Adultos (2006), a 
definição do perfil desses educandos que é basicamente formado por pessoas que tiveram o 
ingresso prematuro no mundo do trabalho, evasão escolar ou repetência nos estudos e, que 
possivelmente tenham sido privados de uma infância que lhes permitissem o brincar.  

 
Mediação e prática pedagógica: educação física na educação de jovens e adultos 

 
Um dos conteúdos estruturantes da disciplina de Educação Física, são os jogos e 

brincadeiras, que estão estabelecidos nas Diretrizes Curriculares para Educação Básica do 
Estado do Paraná – DCE´s/2008 e a teoria histórico-cultural enfatiza a importância dessa 
temática para a interação social e o desenvolvimento psíquico. De acordo com as Diretrizes 
Curriculares da Educação de Jovens e Adultos/2006, é preciso que esse ensino proporcione 
aos educandos com situações socialmente diferenciadas um atendimento, por meio de outras 
formas de socialização dos conhecimentos e cultura.  

Dessa forma pretendemos analisar de que maneira os jogos e brincadeiras, nas aulas de 
Educação Física podem mediar o desenvolvimento de funções psicológicas superiores em 
alunos que frequentam a Educação de Jovens e Adultos.  

A necessidade na melhoria na qualidade do ensino em nosso país leva à preocupação 
por parte dos educadores e da comunidade, em geral, em buscar novos recursos e novas 
práticas pedagógicas que atentem para esse fim. Nesse sentido em conformidade com o que 

                                                                                                                                                                                     
3 A autora Tizuko Morchida Kishimoto, embora não pertença à escola Vigotskiana, corrobora nesse estudo com 
sua opinião sobre a definição dos termos jogos, brinquedos e brincadeiras, encontrados em sua obra “Jogo, 
Brinquedo, Brincadeira e a Educação”. 
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preconiza as DCE´s/2008 em relação aos conteúdos de jogos e brincadeiras, procuramos 
estudar essa temática com o enfoque da teoria histórico-cultural, destacando que essa 
abordagem epistemológica vai ao encontro da teoria marxista e teoria histórico-crítica, que 
fundamentam as diretrizes do Estado do Paraná.  

Assim, entendemos ser importante esse estudo para colaborar com a prática pedagógica 
do professor de Educação Física, haja vista que essa corrente teórica versa sobre a 
importância dessa temática para a interação social e o desenvolvimento psíquico, necessários, 
também, nos sujeitos que ficaram muito tempo fora dos bancos escolares e que são a temática 
do nosso estudo.  

As DCE´s/2008 preconizam que o trabalho do professor deva ser um trabalho crítico 
frente às práticas que enfatizam um modelo excludente, no qual ele deva buscar alternativas 
que possibilitem uma efetiva participação dos alunos nas aulas de Educação Física. O 
conteúdo – jogos e brincadeiras – segundo essas diretrizes, deve levar em consideração as 
questões culturais e regionais dos alunos, pois que os jogos e brincadeiras possuem regras, 
mas podem ser adaptados, conforme as necessidades dos sujeitos. O respeito à diversidade 
cultural, apresenta-se, também nas Diretrizes Curriculares da Educação de Jovens e 
Adultos/2006, quando destaca que “O universo da EJA contempla diferentes culturas que 
devem ser priorizadas na construção das diretrizes educacionais”.  

Dessa forma, torna-se interessante a participação dos alunos na reconstrução e 
ressignificação dessas regras, para que atendam os desafios estabelecidos, não mensurando o 
desempenho, mas sim, os princípios de concepção de mundo, cooperação e autonomia.  

Embora tenhamos na teoria informações sobre a importância dessa temática, na prática, 
não existe a sistematização desse conteúdo, de forma a contemplar adequadamente seus 
pressupostos.  

Sobre a prática pedagógica da Educação Física, destacamos o Coletivo de Autores 
(1992) que enfoca a importância em se entender, apreender e reconstruir o jogo e a 
brincadeira, como conhecimento que constitui um acervo cultural.  

Por meio desses pressupostos, pretendemos continuar esse estudo de modo a colaborar 
com novas pesquisas sobre a temática de jogos e brincadeiras como contribuição a uma 
melhoria na qualidade de ensino de Jovens e Adultos.  

 
Considerações finais 

 
Nesse tópico procuramos esclarecer alguns pontos em relação à prática da Educação 

Física e as possíveis relações que possam ser estabelecidas com a teoria histórico-cultural.  
De acordo com as DCE´s/2008, a disciplina de Educação Física deve interagir com 

outras disciplinas, afim de entender o corpo, de forma não fragmentada e sim, em toda sua 
complexidade, melhor dizendo, cabe à Educação Física o entendimento do corpo por várias 
abordagens, quer seja biológica, antropológica, sociológica, psicológica, filosófica e política. 
Para esclarecer melhor essa afirmação recorremos à seguinte citação: 
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Considera-se a Educação Física de modo mais abrangente, ou seja, está 
voltada a uma consciência crítica, em que o trabalho constitui categoria de 
análise e é princípio fundante da disciplina nestas Diretrizes Curriculares 
(PARANÁ, 2008, p. 20).  

 
Essa forma de entender a Educação Física, fundamenta o trabalho dos professores do 

Estado do Paraná e concomitante à importância que o conteúdo – jogos e brincadeiras – 
possui no entendimento da teoria histórico-cultural, ressaltam a necessidade da mediação 
adequada do professor, na utilização dessas atividades, para o auxilio do desenvolvimento 
infantil e do processo de humanização.  

Nesse sentido esse estudo constata que a prática pedagógica nas aulas de Educação 
Física, fundamentadas pela teoria histórico-cultural e pelas DCE´s/2008, pode ser um 
importante caminho na busca de novas estratégias na melhoria da qualidade de ensino nas 
escolas do Paraná, principalmente na Educação de Jovens e Adultos.  

Entretanto, ressaltamos, que essa pesquisa não tem a pretensão de solucionar a 
problemática da disciplina no contexto da Educação de Jovens e Adultos, mas sim contribuir, 
para novos estudos e pesquisas sobre a temática dos jogos e brincadeiras, que possam auxiliar 
no entendimento de que a Educação Física não se restringe à ação motriz, mas avança para 
uma dimensão histórico-cultural e social.  
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PRÁTICAS INDISCIPLINARES DE USO DA LINGUAGEM EM DIFERENTES 
CONTEXTOS DE ATIVIDADE HUMANA NA PROVA CAMPINAS 

Ludmila Giardini Noronha1 
 
A Prova Campinas é uma Política Pública de Avaliação aplicada aos alunos do 4º ano 

do Ensino Fundamental. Em sua versão 2010 pautou-se na reflexão sobre os usos da 
linguagem mobilizados nas práticas que se dão em diferentes contextos de atividade humana. 
A partir disso foi intencionalmente elaborada sob um “regime "indisciplinar" de mobilização 
cultural” (MIGUEL, MOURA, FERREIRA, SILVA, no prelo). Essa abordagem teve como 
objetivo romper com o princípio “disciplinar” (FOUCAULT, 1997) que organizou os saberes 
escolares em conjuntos fixos e hierarquizados, principalmente a partir do século XVI, no 
processo de pedagogização do conhecimento e na consolidação de uma forma de poder que 
segundo Foucault (1999) foi responsável por colocar cada saber em seu “próprio” campo 
disciplinar. 

Nesse sentido, a Prova Campinas indisciplina as normatizações que fundamentam não 
só o modo como o conhecimento escolar é compreendido, mas a própria prática de avaliação 
do ensino e formação, pois todo o processo de elaboração da Prova foi realizado com a 
participação de professores, especialistas da Rede, Departamentos Pedagógicos e docentes da 
Unicamp. Dessa forma, inverte a lógica presente em Políticas Públicas prescritivas de 
Avaliação, como também caminha em direção a um outro modo de compreender o 
conhecimento escolar através das práticas de uso da linguagem em diferentes contextos de 
atividade humana, permitindo-nos ampliar a compreensão do que seja a prática escolar e 
assim exercermos de certa forma uma prática de resistência aos modelos fundamentados em 
“habilidades” e “competências”. 

 Ao se utilizar a expressão “contextos de atividade humana” o que se pretende é uma 
compreensão mais ampla do conhecimento, de sua mobilização e configuração sempre aberta 
e mutável no tempo e no espaço. Os contextos de atividade humana são formas de 
organização que se constituem “em função de propósitos também mutáveis que orientam as 
ações e práticas de uma comunidade de pessoas que se empenham, interagem e colaboram 
entre si para atingir esses propósitos.” (MIGUEL, MOURA, FERREIRA, SILVA, no prelo). 
Esses contextos pressupõem “longevidades históricas diferentes” (Op. Cit.), representativas 
dos modos como os conhecimentos são modificados, adequados e ressignificados ao longo do 
tempo pelas pessoas que os constituem. Ao utilizar este conceito a Prova Campinas se propõe 
pensar de forma situada, entendendo que as práticas escolares da Rede de Ensino pertencem a 
um determinado contexto. Esta condição de pertencimento é que permite explorar as suas 

                                                           
1 Mestranda na área de Ensino e Práticas Culturais na Faculdade de Educação da Unicamp, Campinas, São 
Paulo. ludgiardini@gmail.com  
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PRÁTICAS INDISCIPLINARES DE USO DA LINGUAGEM EM DIFERENTES CONTEXTOS... 

 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 2138 

próprias “longevidades”, recolocando neste processo professores e alunos como aqueles que 
modificam, ressignificam e criam cotidianamente práticas socioculturais2.  

Quando se fala em contexto-S entende-se que valores, crenças, pessoas, práticas, modos 
de vida e de trabalho se alterem de um lugar para outro e de um tempo histórico a outro. 
Entretanto, o caráter histórico aqui não remete a uma busca no passado, procurando resgatar 
origens ou coisa semelhante, mas compreende o processo histórico como algo descontínuo, 
constituído nas práticas tecidas no tempo por historicidades múltiplas, que neste movimento 
transformam a si próprias.  

Desta forma a Prova Campinas 2010 mobilizou, segundo os autores (Op. Cit) Práticas 
de Uso do Espaço e do Tempo, Práticas de Gestão do Patrimônio Geopolítico – Ambiental e 
Histórico – Cultural, Práticas de Governo de Si e dos Outros, relacionadas às Práticas 
Biopolíticas e Ético-Estéticas de Condução.  

Para compreendermos o que estas práticas representam em uma avaliação de 
desempenho e o modo como desconstroem as práticas escolares engessadas e 
disciplinarizadas (FOUCAULT, 1997), uma vez que lidam com contextos de atividades 
humanas e usos da linguagem, faz-se necessário apresentar duas questões da Prova que 
remetem ao mesmo contexto. As questões apresentadas se referem às Práticas de Uso do 
Tempo e do Espaço, mobilizadas nos contextos de atividade humana da cartografia 
rodoviária. A Questão 3 mobiliza práticas da navegação aérea e a Questão 4 práticas da 
navegação terrestre. 

 

  
 

Figura 1: Questão 2 (Q2)- Caderno 1- Prova Campinas 
2010 

 
Figura 2: Questão 3 (Q3) – Caderno 1 – Prova 

Campinas 2010 
 
Os comandos textuais da Q2 e Q3, letras B e C, solicitavam usos normativos 

inequívocos, verbais e informativos da linguagem e se referiam, conforme apontam Miguel, 
Moura, Ferreira e Silva (no prelo), as práticas de deslocamento e orientação espacial. Sob a 
imagem da Q2 e ao lado direito dela havia uma seta indicando os pontos cardeais. A questão 

                                                           
2 Uma prática sociocultural é um conjunto coordenado e intencional de ações físicas que mobiliza 
simultaneamente objetos culturais, memória, afetos, valores e relações de poder produzindo nos sujeitos que a 
fazem circular com propósitos diversos o sentimento, ainda que difuso ou não-consciente, de pertencimento a 
uma comunidade de prática determinada. (MIGUEL, MOURA, 2010, p. 654). 
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solicitava: B. Se um avião partiu do Rio de Janeiro com destino a Campinas, ele se 
movimentou no sentido do leste para o oeste ou no sentido do oeste para o leste? C. Se você 
fosse de Campinas para Curitiba, você estaria viajando do norte para o sul ou do sul para o 
norte? Na Q3: B. Marque no mapa, com a letra A, o cruzamento das ruas Treze de Maio e 
José Paulino e, com a letra B, o cruzamento das ruas Conceição e Irmã Serafina. Descreva, 
em palavras, o menor caminho possível que uma pessoa faria, a pé, para sair do cruzamento 
A e chegar ao cruzamento B. C. Veja novamente os cruzamentos A e B que você marcou no 
item anterior. Um motorista de táxi sai do cruzamento A e quer chegar no cruzamento B, 
fazendo o menor caminho possível. Descreva, em palavras, esse caminho, sabendo que, no 
mapa, as flechinhas indicam o sentido obrigatório de percurso dos automóveis nas ruas do 
centro da cidade de Campinas.  

Embora as questões façam e solicitem os mesmos usos da linguagem nos textos e se 
refiram as mesmas práticas de deslocamentos e orientação espacial os resultados quantitativos 
demonstram que o desempenho dos alunos nelas é muito diferente, pois na Q2 os resultados 
apontam na letra B 57, 7 % de respostas adequadas e na letra C 57,1%. Já na Q3 os resultados 
apontam que o desempenho dos alunos na letra B foi de 1,9% e na letra C de 1,4% de 
respostas consideradas adequadas. Neste sentido, podemos inferir que o modo como a 
linguagem foi usada em cada uma das questões influenciou no modo como os alunos 
referenciaram as práticas de orientação e deslocamento espacial. Se tomarmos como exemplo 
as expressões “se um avião” e “se você”, como modos sugestivos de participação do aluno, ou 
do avião imaginado por ele na cena, ou ainda de um possível deslocamento do aluno para o 
contexto das práticas mobilizadas e inferirmos que este modo de usar a linguagem leva o 
aluno a referenciar melhor as práticas e os conhecimentos que ele tem delas neste contexto de 
atividade humana, então as expressões “marque”, “descreva”, e “veja” tipicamente escolares, 
ainda que sugiram uma certa participação do aluno no jogo de linguagem criado no texto, não 
permitem que as mesmas práticas e os mesmos conhecimentos sejam mobilizados. Talvez um 
indício deste desempenho esteja vinculado a diferença entre o modo imperativo e o modo 
hipotético e problematizador de lidar com a linguagem. Desta forma as questões em que 
aparecem as expressões “marque, descreva e veja”, relacionadas ao desempenho dos alunos 
também não são indicativas de que eles realmente não possuem conhecimento destas práticas, 
já que na Q2 o conhecimento mobilizado foi o mesmo, deslocamento e orientação espacial e o 
desempenho foi muito melhor. Neste sentido, podemos observar que o uso que se faz da 
linguagem na mobilização de práticas em diferentes contextos de atividade humana permite 
que os conhecimentos, crenças, valores, hábitos e até mesmo conteúdos escolares sejam 
mobilizados e acessados de forma diferente pelos alunos, permitindo assim uma compreensão 
também diferente da aprendizagem escolar. Dizer que o aluno possui certas competências e 
habilidades não é garantia de que ele seja capaz de mobilizá-las em diferentes contextos de 
atividade humana, já que para cada um é o uso que se faz da linguagem que determina o modo 
como os conhecimentos são acessados. Desta forma não é possível garantir que, se o aluno 
possui uma habilidade, ele saberá utiliza-la nos incontáveis contextos em que se insere porque 
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em cada jogo de linguagem3 (WITTGENSTEIN, 1975) presente nestes contextos há 
diferentes regras a serem seguidas. Sendo assim pensamos que problematizar e explorar os 
usos da linguagem, como propôs a Prova Campinas 2010, pode significar uma melhor 
compreensão do que esses mesmos usos fazem em diferentes contextos de atividade humana.  
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3 O conceito de jogos de linguagem desenvolvido por Wittgenstein (1975) torna-se pertinente para pensar a 
mudança linguística ocorrida no processo de elaboração da Prova Campinas, pois a noção de jogo de linguagem 
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estão interligadas (WITTGENSTEIN, 1975, p. 16). 
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APRESENTAÇÃO DE PRÁTICAS: (IM)POSSIBILIDADE DE FORMAR 
PROFESSORES AUTORES? 

Ludmila Thomé de Andrade1 
Aline Lanzillotta2 

Beatriz Donda3 
 
Discutimos uma concepção de formação de professores autoral, concentrando-nos sobre 

professores participantes da pesquisa “As (im)possíveis alfabetizações de alunos de classes 
populares pela visão de docentes na escola pública”4. O campo de pesquisa constitui-se nos 
Encontros de Professores para Estudos de Letramento, Leitura e Escrita, EPELLE, abertos à 
formação continuada de docentes atuantes majoritariamente no ensino público, convidados a 
frequentar uma vez por semana a universidade e debater, estudar e dialogar acerca de questões 
relacionadas à alfabetização.  

Desde o início do projeto, nossa aposta incide numa perspectiva de formação 
interdiscursiva, em que os participantes lançam seus saberes e dilemas na arena de debates, 
sobre concepções e acontecimentos da prática, que vão ganhando novas entonações, 
(re)significados na multiplicidade de vozes do espaço formativo. Os envolvidos na formação 
– professores, formadores, pesquisadores – são interpelados por seus pares e por formadores: 
provocam situações dialógicas (confronto, compreensão, espelhamentos e refrações). Em 
relações de alteridade, os indivíduos se inscrevem e se alteram, o que para Bakhtin (2003) 
seria afirmado como o movimento do discurso de sujeitos, refletindo a palavra alheia, 
retomando o discurso do outro. Retomada é repetição, sem acréscimos de sentido, mas 
simultaneamente refração, de novos sentidos. O deslocamento enunciativo se dá pelas 
interações entre palavras, que ganham sua dimensão de signos linguísticos, pela enunciação 
de sujeitos. 

Se Bakhtin (2003, p. 297) afirma que “é impossível alguém defender sua posição sem 
correlacioná-la a outras posições”, dessa maneira, a construção de identidade do sujeito – 
pensamentos, opiniões, visão de mundo -, constitui-se e elabora-se de relações dialógicas com 
outros sujeitos. Pautamos a perspectiva de formação docente na autoria constituída por 
alteridades em jogo e a marca autoral é considerada como refração (BAKHTIN, 2006). 
Acreditamos nas possibilidades do professor de criação, de conhecimentos, de inauguração de 
sentidos e de produção de um dizer, organizando-se discursivamente, se for autorizado a falar 
sobre sua própria prática, de maneira singular e autoral. 

Neste trabalho, analisamos a produção de duas apresentações de práticas –gênero 
discursivo que se configurou no processo de formação -, de uma mesma professora, 
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apresentadas nos meses de maio de 2012 e 2013. Trabalhamos sobre estes dois momentos, 
que retratam mudanças desta professora em seu modo de agir docente, refletindo a formação 
na qual está imersa. As “camadas” da formação em curso (ANDRADE, 2011) abriram 
possibilidades de expressão e mudam o próprio discurso desta docente5, que focalizamos, a 
partir do binômio reflexo/refração (BAKHTIN, 2006). Detectamos “dosagens” das vozes do 
discurso que pudemos identificar como repetições, retomadas, reflexos, e refrações, 
alterações, adaptações, que indicam o trabalho do sujeito particular, com a palavra alheia. 

 
Apresentação de práticas 

 
O gênero discursivo apresentação de prática configurou-se como uma das estratégias 

formativas no contexto desta pesquisa formação. Os formadores solicitam aos professores que 
se agendem voluntariamente para apresentarem processos de práticas pedagógicas 
efetivamente realizadas, em algum momento de sua vida profissional. Categorizamos as 
distintas organizações discursivas compostas pelos docentes, seu entretecimento de teoria e 
prática e as remissões a conteúdos tratados no âmbito das formações, refletindo acerca desse 
gênero discursivo. 

Traçamos alguns pontos de diferença entre “apresentação de práticas” e “análise de 
práticas”, para reafirmar o porquê dessa escolha formativa. Na proposta da “apresentação de 
práticas”, intenciona-se o caráter autoral, visto que o professor faz suas escolhas, no recorte 
de sua prática, do que considera importante trazer aos pares. Delimita sua fala, organizando 
seu saber já lá em palavras, escolhidas como propícias à comunicação aos membros do grupo 
de formação. Expõe a identidade de seu trabalho, se abrindo à possibilidade de diálogos. 
Diferentemente, nas propostas que temos estudado sobre “análise de práticas” em contextos 
de processos formativos docentes, ganha dimensão central a avaliação dos pares, uma 
reflexão microscópica sobre os gestos docentes, superexpostos, num paradigma que quer 
elucidar a gramática da atividade docente, para corrigir as inadequações explicitadas. 
Priorizamos uma forma de exposição de caráter menos puramente descritivo e avaliativo e 
mais enunciativo. As escolhas de conteúdos são necessariamente propostas e defendidas pelo 
próprio professor que se expõe, mesmo que voltadas também para a observação e apreciação 
dos formadores e de seus pares. 

A primeira apresentação da professora Janete6 foi realizada em parceria com a colega 
com quem dividia a turma7. Perpassava, nas atividades apresentadas da leitura literária do 
livro “O mágico de OZ”, a teoria da psicogênese da língua escrita, de Emília Ferreiro. A 

                                                           
5 Temos considerado a formação docente pela perspectiva discursiva que visamos implementar a partir da 
metáfora polissêmica do ato de folhear: como gesto de leitura, como germinação, como trabalho artesanal de 
ourives ou ainda de camadas arqueológicas em sedimentação. 
6 Os nomes utilizados foram escolhidos e autorizados pelos próprios sujeitos analisados. 
7 Em uma escola de período integral, cada professora fica um período com a turma. 



APRESENTAÇÃO DE PRÁTICAS: (IM)POSSIBILIDADE DE FORMAR PROFESSORES AUTORES? 

 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 2143 

escolha do tema da apresentação explica-se pelo momento formativo das docentes, de 
apropriação da teoria do construtivismo.  

Durante a apresentação das professoras, o grupo foi muito participativo e questionador, 
chegando, em alguns momentos, a colocar em “xeque” a forma de trabalho da professora 
Janete e de Antonia. Destacamos as retomadas de vozes alheias, como modo de afirmar suas 
escolhas, que revelou-se uma maneira particular de refletir e refratar discursos enunciados 
em encontros anteriores, por formadores, por professores ou, ainda, por vozes que nem se 
encontraram no mesmo espaço e tempo. Segundo Bakhtin (2006), o reflexo na linguagem 
ocorre quando determinado discurso retoma um discurso estabelecido, se vê atrelado a ideias 
gerais, a pontos de vista de outros discursos e a refração remete à mudança de direção do 
discurso, distinguindo-se em relação aos discursos alheios refletidos. Ao citar o discurso do 
outro, ou reapropriar-se de suas formulações, o sujeito modifica o seu discurso e aponta 
diferentes ideias e possibilidades de significação. A apropriação do discurso alheio compõe o 
próprio, mas a refração produz o novo. Nossa análise aqui apenas brevemente pontuada 
buscou observar no discurso das professoras as macrocategorias reflexo e refração. 

Da primeira apresentação de práticas de Janete, extraímos trechos de falas suas e de 
Antonia:  

 
ANTONIA: (…) desenvolver atividades que estimulem a consciência 
fonológica a partir das palavras chave. A gente percebeu que eles têm muita 
dificuldade com a rima, têm dificuldade e colocam coisas que não têm nada 
a ver, mesmo. 
JANETE: Por exemplo: “O que rima com lata?” [resposta:] “Caranguejo!” 
(...) Isso foi uma coisa que nos preocupou mesmo, a dificuldade que eles têm 
de perceber esse som, e me fez lembrar muito a M. [formadora, quando diz]: 
“esquece o papel, vai brincar, olha o sonoro, brinca, bate na mesa, bate 
palma”. (20’) 

 
Na segunda apresentação de prática, Janete trouxe à arena formativa a apresentação do 

“Projeto Nomes”, que visava utilizar o nome próprio de seus alunos como palavras estáveis, 
já identificadas pelos alunos, como recurso para escrita de outras palavras. Esse trabalho 
ocorreu apoiado na leitura literária “Dilermando Constantino Albuquerque Raposo”, da 
coleção “A Casa Amarela”. Segundo a professora, a escolha desse livro deu-se devido ao 
nome da personagem principal ter nome e sobrenome, questão importante para seus alunos, 
para diferenciar nome composto e nome completo. Janete buscava formas de usar os nomes 
dos alunos que tinham sílabas fora do padrão silábico da língua portuguesa, para servir de 
apoio para escrita de outras palavras. 

  
Quando eu comecei a me deparar com esse problema, eu pensei: “meu Deus, 
o projeto que pensei e o artigo que pensei para escrever, ao longo do ano, tá 
indo por água a baixo”, porque eu tinha pensado exatamente sobre isso. E aí, 
quando a L. trouxe aquele texto da Cagliari, que fala exatamente sobre esses 
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nomes, né, mais complicados, que dificultam o processo da criança na 
aquisição da língua escrita, eu pensei que podia falar exatamente pelo 
contrário... a Nina até me deu a ideia... você pode falar do quanto é difícil em 
sala de aula você ter esses nomes como recursos para a escrita de novas 
palavras.” (15’) 

 
A partir desses dois trechos, muito brevemente, observamos que Janete calca-se na 

palavra alheia (nos extratos acima, de duas formadoras diferentes, M. e L., e de uma colega 
professora, Nina), como subsídio de seus momentos reflexivos sobre a sua prática. Depois de 
descrever a sua atividade pedagógica junto a seus alunos, seu fazer propriamente, ela passa a 
analisá-lo e tem nesses momentos o auxílio de palavras alheias refletidas que lhe permitem 
constituir-se discursivamente para elaborar seu próprio texto de professora que expõe sua 
prática.  
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ESCRITA ACADÊMICA, USO DE SUPORTES DIGITAIS E CARTOGRAFIA 
DE BRECHAS: POR UMA AUTORIA DISRUPTIVA EM CURSOS DE PÓS-

GRADUAÇÃO 

Luiz Alexandre da Silva Rosado1 
 

Computadores, internet e o avesso da autoria 
 
Este trabalho narra alguns dos resultados de minha tese de doutorado (ROSADO, 2012). 

Ele teve por objetivo cartografar os rumos que o processo de autoria de caráter formal, 
institucionalizado através de curso universitário de pós-graduação, está tomando quando se 
depara com modos emergentes de pesquisa, leitura, escrita e publicação não formal 
observados na internet.  

Em pesquisa anterior (ROSADO, 2008), constatei que a cultura derivada do uso de 
plataformas de autoria coletiva vem atingindo variadas classes de autores-produtores, sejam 
institucionais como os não-institucionais, com indícios de mútua influenciação. A tensão 
trazida dessa relação gera discursos alarmistas sobre o amadorismo dos autores da web 
(KEEN, 2009) e também discursos sobre movimentos coletivos de criação que alteram de 
maneira objetiva a sociedade em sua forma de fazer política, educar e organizar sua produção 
e comércio (SHIRKY, 2011; 2012).  

A partir da constatação desse momento de transição, resolvi voltar a minha atenção para 
os autores acadêmicos e toda tradição histórica que os cerca (VERGER, 1999; LE GOFF, 
2010). Procurei alterações em suas práticas quando se deparam com computadores conectados 
à internet. Através de uma maior aproximação, em estudo qualitativo, busquei entender com 
detalhes em que dimensões os suportes digitais, com seu modo de armazenamento, tratamento 
e acesso à informação, estão sendo apropriados em suas rotinas durante a escrita de suas teses 
acadêmicas. 

 
Buscando recém-doutores para entrevistar 

 
Este estudo apostou na hipótese de mudança quando um elemento novo, no caso o 

suporte de configuração digital, entra em cena. Não parto aqui de um determinismo 
tecnológico, em que a tecnologia impõe às pessoas o que elas devem fazer, sem permitir atos 
criativos e inesperados. A intenção é analisar aquilo que é feito no cotidiano a partir da 
introdução desses novos suportes-objetos técnicos. 

Posso afirmar, de modo geral, através dos estudos da cibercultura surgidos nos anos 90 
(LÉVY, 1999; LEMOS, 2007; KERCKHOVE, 2009), que estamos passando de estruturas 
analógicas de difusão e compartilhamento de saberes, representadas por livros em papel e 
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revistas científicas impressas, para novas formas de construção e compartilhamento digitais, 
representados por bancos de dados online, adicionando novos elementos na ecologia das 
possiblidades e dos objetos que dão suporte a dados e informações. 

Com isso, fui em busca de uma metodologia que tornasse visíveis as práticas que 
surgem na tarefa de elaboração de teses acadêmicas, segundo a visão e o próprio relato dos 
pesquisadores. Em que pontos elas se diferenciam das realizadas com os suportes analógicos? 
Existem brechas para a ruptura de padrões estabelecidos? Para encontrar pistas que 
respondessem a tais questões, evoquei as lembranças (memória relatada) de dezesseis 
doutores recém-formados, entrevistando metade no Brasil (PUC-Rio) e metade na Itália 
(UCSC-Milano), constituindo-se, em seu conjunto, um estudo de casos múltiplos (YIN, 
2001).  

A motivação por este recorte de estudo vem da fase atual da internet, que se tornou mais 
convidativa à colaboração e à autoria dos interagentes (PRIMO, 2007). É uma fase que gera 
apreensões pela percepção da suspensão dos filtros formais (certificações) de especialistas 
(KEEN, 2009), em que cada indivíduo se torna um emissor potencial (LEMOS, 2003).  

Complementar a esse movimento, fiz um levantamento de estudos empíricos feitos nos 
últimos 20 anos (ROSADO, 2012), em que se notou forte tendência à conservação de 
modelos de pesquisa tradicionais (recusa de fontes escritas coletivamente; busca de fontes 
certificadas), embora as fases de pesquisa de dados (materiais disponíveis online) e 
comunicação com os pares (e-mails e listas de discussão) tenham se acelerado e se 
diversificado a medida que a internet e os computadores entram na vida cotidiana dos 
acadêmicos. 

 
Práticas emergentes de autoria entre os acadêmicos 

 
O estudo me permitiu detectar algumas brechas que estão sendo abertas na autoria 

acadêmica com o uso de suportes digitais, apesar da persistência do mesmo produto final 
exigido: uma tese em formato escrito e impressa. Uma brecha é uma abertura em estrutura 
sólida que passa a apresentar pontos de passagem, ajudando a modificar o seu interior e 
transformar de dentro para fora. Parti da hipótese de que os suportes digitais estariam abrindo 
essas brechas e elas poderiam ser vistas nas práticas dos acadêmicos. 

Após a transcrição das entrevistas e a aplicação de exaustiva análise de conteúdo 
(BARDIN, 1977), pude registrar práticas emergentes nos relatos dos entrevistados. Algumas 
serão resumidamente descritas aqui. 

A busca circular contínua, em que o pesquisador salta entre suportes diferentes e busca 
continuamente fontes “em cascata” esteve presente na maioria dos relatos. A internet facilitou 
o aprofundamento em camadas a partir da busca de conceitos e a checagem de referências a 
partir da leitura de outras obras, de maneira quase instantânea, exigindo maior habilidade de 
“garimpagem de materiais”. Outro ponto foram as novas fontes empíricas, bancos de dados e 
fontes já disponíveis online para reanálise por parte do pesquisador, evitando altos custos de 
coleta de dados. 
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Quanto à leitura, aos poucos vemos a migração para a leitura em telas de dispositivos 
móveis, especialmente os tablets e os monitores. A migração das obras escritas para o formato 
digital, algumas sendo publicadas exclusivamente nesse formato, tem concentrado acervos 
equivalentes a amplas bibliotecas, permitindo ao acadêmico portar suas referências onde quer 
que esteja. Apesar da facilidade de fichamentos e destaques de trechos diretamente nos 
arquivos digitais, os acadêmicos resistem em compartilhar seus achados na internet, mantendo 
comportamento semelhante ao dos estudos em suportes impressos. 

Destaco a escrita em camadas, possibilitada pelos editores de texto, permitindo ao 
acadêmico a inserção e transporte constante de textos, ao modo do pintor retocando a obra 
com diversas camadas de tinta. Os elementos de obras impressas permanecem no digital 
(sumário, capítulos, numeração de páginas). Alguns auxílios à escrita foram citados, como os 
mapas mentais e a esquematização de sumários para guiarem a escrita e o uso de cores para 
diferenciar estágios de amadurecimento do texto. 

Por fim, a comunicação pareceu estar mais restrita aos pares próximos, como suporte a 
atividades presenciais em grupos de pesquisa e tarefas de trabalho (revisões). Houve baixa 
participação em comunidades virtuais (receio de exposição de ideias), sendo que as atividades 
de escrita coletivas ou não existem ou são no formato escrita-colagem. Os modos emergentes 
de comunicação foram pouco usados, com certa aversão a redes sociais online e à Web 2.0, 
predominando a troca simples de arquivos (artigos, teses, links). 

 
Cartografia de brechas...  

 
É possível romper com os padrões de autoria acadêmica? 
O formato final da tese, impressa e linear, não permite ainda a ruptura radical com os 

processos historicamente construídos com os suportes analógicos.  
Percebemos alguns pontos de ruptura, especialmente nos modos de escrita, com a não-

linearidade e o uso de esquematizações, e nos modos de busca e armazenamento de dados, 
através da internacionalização do acesso a bases de dados e convergência de materiais para a 
internet, permitindo uma busca contínua e circular.  

Este trabalho pode ajudar na construção de atividades que levem a uma autoria 
disruptiva com o uso dos suportes digitais em cursos de pós-graduação, desde que a formação 
de pesquisadores inclua atividades de exploração de práticas emergentes com o uso de 
suportes digitais e de outros formatos que estão ainda por vir. 
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O ENUNCIADO VERBO-VISUAL COMO ARENA DE LUTAS: IMAGEM E 
IDENTIDADE DA LITERATURA MARGINAL/PERIFÉRICA 

Luiza Bedê1 
 
A percepção do conceito de enunciado dos autores do círculo de Bakhtin não é definida 

de maneira acabada em uma obra específica, a compreensão deste conceito se dá ao passo em 
que adquirimos uma leitura geral de todas as obras e conforme entendermos a relação 
dialógica deste conceito com outros conceitos fundamentais que nos são apresentados no 
conjunto das obras. 

Torna-se importante rompermos com uma percepção limitada do conceito de enunciado. 
É possível, inclusive, realizar uma leitura da teoria bakhtiniana de forma que o enunciado não 
se restrinja somente as modalidades verbais da linguagem, já que nesta teoria não há uma 
definição fechada deste conceito. Assim, o enunciado pode ser entendido tanto por uma frase, 
um texto, um diálogo entre amigos ou, indo além, um gesto, uma música, uma pintura, uma 
fotografia, uma capa de livro. Pois se entendemos enunciado como texto, logo o  

 
texto no sentido amplo como qualquer conjunto coerente de signos, a ciência 
das artes (a musicologia, a teoria e a história das artes plásticas) opera com 
textos (obras de arte). São pensamentos sobre pensamentos, vivências das 
vivências, palavras sobre palavras, textos sobre textos. ( BAKHTIN, 2010b, 
p.307)  

 
Assim, o que garante a existência de um enunciado é a sua relação com que é real e com o 

que pressuponha “um sistema universalmente aceito (isto é, convencional no âmbito de um dado 
grupo) de signos, de uma linguagem (ainda que seja a linguagem da arte)” (2010b, p. 309).  

 
As concepções de mundo, as crenças e mesmo os instáveis estados de 
espírito ideológicos também não existem no interior, nas cabeças, nas 
“almas” das pessoas. Eles tornam-se realidades ideológicas somente quando 
realizados nas palavras, ações, na roupa, nas maneiras, nas organizações das 
pessoas e dos objetos, em uma palavra, em algum material em forma de um 
signo determinado. (MEDVIÉDEV, 2012, p. 49).  

 
Tudo o que é ideológico, que está no âmbito da vida, deve se materializar 

obrigatoriamente  assim como Medviédev afirma em O método formal nos estudos 
literários “o meio ideológico é a consciência social de uma dada coletividade, realizada, 
materializada e exteriormente expressa” (2012, p. 56). Assim, a ideologia exteriormente 

                                                           
1 Mestranda vinculada ao departamento de Linguística e Língua Portuguesa, orientada pela Professsora Drª 
Marina Célia Mendonça - Faculdade de Ciências e Letras, UNESP, Araraquara, SP. Endereço eletrônico: 
luiza_bede@hotmail.com. 
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expressa se dá tanto por meio dos modos que o sujeito se comporta e/ou na forma em que 
manifesta suas concepções de mundo, quanto por meio dos signos ideológicos, na obra 
artística, na literatura, por meio de palavras ou nos enunciados verbo-visuais.  

Ora, se o enunciado como propomos não pertence apenas ao âmbito verbal, seu 
formulador não é necessariamente um escritor ou um falante, o autor deste enunciado pode ser 
um fotógrafo, um design, um pintor, um músico, etc. Dentro desta natureza dialógica, este 
autor ─ independentemente da modalidade da linguagem que assume, seja verbal ou verbo-
visual ─ é um participante ativo deste acontecimento artístico e torna-se responsável por isto, 
fazendo com que sua arte interfira diretamente na vida.  

 
Imagens e identidades na literatura marginal/periférica 

 
A literatura marginal/ periférica é uma literatura brasileira contemporânea que possui 

como temática central a experiência de viver nos espaços marginalizados da sociedade atual. 
Cada manifestação cultural possui seu traço distintivo, de identidade perante o seu possível 
ouvinte, no caso desta literatura, a palavra como indicador carrega traços específicos como o 
uso de gírias e expressões, por meio de uma forma despojada e simples de utilizá-las, traços 
da modalidade oral da língua e a junção de elementos híbridos que podem ou não ser 
considerados literários. Todas essas características fazem menção e estão intimamente ligadas 
a vida, ao cotidiano, a realidade concreta daqueles que compartilham desses espaços.  

A revista Caros Amigos, nos anos compreendidos entre 2001 a 2004, lançou três edições 
especiais sobre a literatura marginal, cada edição foi nomeada por atos. O projeto e a edição 
destes números especiais da revista foram elaborados por Ferréz, um dos precursores da, até então 
recente, literatura marginal. A veiculação destes três atos é fundamental para a compreensão desta 
literatura que aparece pela primeira vez com a rubrica de literatura marginal.  

Na capa da edição especial de 2004, temos como significação do enunciado concreto 
um jovem rapaz negro, com lágrimas nos olhos, sem camiseta, de forma que se torna possível 
ver a palavra “Capão” escrita do lado esquerdo do peito; este jovem com o olhar desesperado 
se depara com uma caixa, aparentemente de presente, já que no suporte em que está a caixa, é 
possível ver um embrulho rosa e amarelo. Deste embrulho, é retirada uma arma, que brilha 
sob o reflexo de uma estrela do céu, já engatilhada. 
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Como pano de fundo, temos um amontoado de casas, com caixas d’água expostas, 
antenas e fios de eletricidade saindo do único poste visível da imagem; no topo da capa vemos 
o enunciado “A cultura da periferia – ato III” escrito com letras pequenas acima do nome da 
revista, escrito em vermelho sob um pergaminho já gasto. 

Nas laterais da capa temos um espaço branco com os nomes dos autores que possuem 
texto nesta edição da revista.  

Tendo “a significação como um aparato técnico para a realização do tema” (BAKHTIN/ 
VOLOCHÍNOV, 2010, p. 135) partimos agora para a análise do tema deste enunciado que se 
materializa como capa de revista.  

Outro aspecto interessante de se destacar no enunciado é a palavra gravada no lado 
esquerdo do peito do jovem: Capão. Nome de um distrito da subprefeitura de Campo Limpo, 
na capital paulista: Capão Redondo. Esta região periférica possui muitos problemas 
relacionados a moradias irregulares, há cerca de 580 favelas nessa região2. Vemos que o 
sujeito representado no enunciado analisado possui um grande afinco com espaço que mora, 
já que está marcado em seu próprio corpo, este sujeito está inserido neste bairro, como vemos 
no plano de fundo da imagem, mas mais do que isso, Capão Redondo está neste sujeito, pois 
ele é constituído e constitui este espaço, esta realidade. 

É comum encontrarmos em enunciados verbo-visuais que fazem menção à literatura 
marginal a presença das favelas, não porque meramente é um espaço representado nesta 
literatura, mas a favela, essas comunidades, traz consigo uma cultura específica e um 
sentimento contraditório de orgulho de pertencer àquele espaço e do sofrimento por conta do 
descaso do poder público, pela falta de saneamento básico e de condições dignas de moradia.  

O terceiro ato da revista Caros Amigos, por ter um caráter inaugural, (re)produz este 
afinco com este espaço. Essa forma de identificação aparece até os dias atuais quando 
tratamos desta literatura. São exemplos os enunciados a seguir, encontrados na página do 
facebook do Coletivo Literatura Marginales, de Vitória – ES.  

Na imagem (1), as cores de fundo do enunciado são provenientes da bandeira do estado 
do Espírito Santo, sob as cores temos, do lado direito, uma mão que escreve com uma caneta 
em um papel do lado esquerdo uma pilha com quatro livros, no centro temos a imagem de 
uma favela. Na parte inferior temos o escrito: Literatura Marginal ES.  

A favela neste enunciado pode produzir um sentido de intermediação entre o ato da 
escrita e a produção já finalizada (os livros). A favela é a forma e o conteúdo, pois é nela que 
estão os traços próprios e únicos desta literatura. 

 

                                                           
2 Dado retirado do site: capao.com.br/capao.asp visitado em 28/07/13. 
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Imagem (1) 
 

 
 

Imagem (2) 
 
Na imagem (2) encontramos mais uma vez a favela como pano de fundo da literatura 

marginal, consolidando a importância deste espaço nos escritos literários e na (re)formação 
dos discursos que são vinculados a ela.  

 
Considerações finais 

 
A análise dos enunciados verbo-visuais, assim como os enunciados verbais, na teoria 

bakhtiniana leva primordialmente em conta o sujeito e a alteridade, partindo disto, o outro 
define não só a identidade do sujeito, mas também delimita o espaço social deste. Assim, há 
uma relativa harmonia com o discurso daquele outro que se auto- denomina como marginal, 
daquele que vê a favela como seu berço cultural e artístico. Em contra partida, vemos a 
constante luta e conflito do sujeito que produz os discursos sobre a literatura 
marginal/periférica com o outro que o marginaliza, este outro, díspar, coloca este sujeito 
como marginal, aqui, este termo assume um caráter depreciativo, daquele que está à margem 
da cultura canônica, tradicional, daquele que é incapaz de produzir sua própria cultura. Ou 
seja, a produção do sentido do espaço favela é preenchido de acordo com a alteridade, o 
sujeito da literatura marginal/periférica toma o termo marginal como afirmação e protesto.  

Essa identidade é formada tanto pela aproximação daquele que compartilham desta 
realidade social, quanto com o distanciamento e a crítica daqueles que promovem a 
marginalização. Marginal torna-se, portanto, um termo dialético-dialógico: se por um lado 
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carrega um caráter depreciativo, promovido por aqueles que se julgam no centro, por outro 
lado, o termo é eleito como bandeira e identidade daqueles que sofrem com a exclusão e que 
fazem deste sofrimento um compromisso ético e estético com a transformação.  
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ANÁLISE DAS ATIVIDADES DE LEITURA DO PROJETO TRILHAS NO 
CONTEXTO DOS DIREITOS GERAIS DE APRENDIZAGEM DO PNAIC 

Luiza Kerstner Souto1 
Camila Osório Dutra2 

Gilceane Caetano Porto3 
 

Introdução 
 
O trabalho analisa as atividades de leitura propostas pelo Projeto Trilhas, relacionando-

as com os Direitos Gerais de Aprendizagem da Língua Portuguesa, propostos pelo Pacto 
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), com foco no eixo da leitura.  

O Projeto Trilhas é uma iniciativa do Instituto Natura que contou com o apoio do Ministério 
da Educação (MEC). Este projeto envolve 3.300 municípios, envia 72.051 materiais às escolas, tem 
140 mil professores trabalhando com os materiais e 3 milhões de alunos sendo beneficiados.4 

O PNAIC é um programa nacional de formação continuada para professores do ciclo de 
alfabetização cujo objetivo é atualizar os docentes quanto aos conceitos e metodologias 
vigentes relacionados à temática da alfabetização e do letramento. 

 
Breve contextualização 

 
O Ministério da Educação empenhou-se para que o ensino fundamental fosse ampliado 

para nove anos (MEC, 2006). Esta modificação gerou muitos questionamentos sobre o que e 
como fazer para desenvolver atividades com crianças de seis anos de idade na escola, “[...] 
especialmente no que tange aos espaços e práticas pedagógicas e sua adequação à faixa etária 
das crianças [...]” (KRAMER, NUNES, CORSINO, 2011, p. 71). 

Neste contexto, o Projeto Trilhas iniciou em 2009. Em 2011, o Instituto Natura firmou 
uma parceria com o Ministério da Educação (MEC). Assim, o projeto passou a ser 
reconhecido pelo MEC como “um projeto educativo eficaz para ser implementado no ano de 
2012 como política pública, junto às metodologias e projetos de alfabetização já 
desenvolvidos nas escolas públicas5”. 

 
Metodologia 

 
Os textos do material Trilhas e os Direitos Gerais de Aprendizagem do PNAIC foram 

analisados e cotejados tomando como referência a análise documental (OLIVEIRA, 2007, 
                                                           
1 Graduanda do curso de Pedagogia e Bolsista  PIBID/CAPES; UFPel, Pelotas/RS. E-mail: luizaksouto@gmail.com 
2 Graduanda do curso de Pedagogia e Bolsista PIBID/CAPES; UFPel, Pelotas/RS. E-mail: camilinhaosr@gmail.com 
3 Doutora em Educação/Coordenadora PIBID/Pedagogia; UFPel, Pelotas/RS. E-mail: gilceanep@gmail.com 
4 Os dados citados são de 2012. Disponível no site: http://www.portaltrilhas.org.br/. 
5 Disponível no site: http://www.portaltrilhas.org.br/ 
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MINAYO, 2008). A questão que norteou a investigação foi: “Quais os direitos de 
aprendizagem são possíveis de desenvolver a partir do uso do material do Trilhas?”  

A análise foi estruturada a partir dos estudos da psicolinguística sobre a aprendizagem e 
o ensino da leitura, teoria que fundamenta os dois materiais analisados.  

 
Concepções de leitura 

 
A aquisição da leitura é um aspecto fundamental no processo de ensino e de 

aprendizagem dentro da escola e fora dela, e esta precisa ser compreendida em suas 
particularidades e processos. 

Para Solé, “[...] a leitura é um processo de interação entre o leitor e o texto [...]” (SOLÉ, 
1998, p. 22), o que implica saber quais são os objetivos da leitura e olhar para o leitor como 
um sujeito ativo neste processo. Desta forma, os objetivos da leitura são fundamentais quando 
se quer trabalhar o “ler” com as crianças, já que é o leitor que constrói o significado do texto. 
A leitura não é simplesmente o decodificar, mas também envolve as situações reais no mundo 
letrado que a pessoa vivencia. Portanto, existe uma interação entre ambos. 

Jolibert (1994) acrescenta outras características para a leitura, para ela “[...] ler é atribuir 
diretamente um sentido a algo escrito [...], [...] é questionar algo escrito como tal a partir de 
uma expectativa real, [...] é ler escritos reais, que vão desde um nome numa placa até um livro 
[...].” (JOLIBERT, 1994, p. 15). Ou seja, o ler está muito mais relacionado com vivências 
reais do que com as práticas escolares de leitura. A criança já tem contato com todo o mundo 
da leitura e escrita antes mesmo de começar a falar sobre isso na escola. 

 
Análise: Trilhas/PNAIC 

 
Os materiais que constituem o Projeto Trilhas são dez jogos, vinte livros de literatura 

infantil e materiais pedagógicos, incluindo materiais de estudo para os professores. 
Uma das tarefas mais árduas que o professor deve assumir em sua atividade pedagógica, 

é a de selecionar materiais de leitura para os alunos (KAUFMAN, RODRIGUEZ, 1995). 
Desta forma, o material Trilhas propõe atividades que possibilitem aos professores explorar a 
leitura de uma forma prazerosa incluindo-a em seus planejamentos. O material colabora para 
que os alunos vivenciem situações reais em que possam desenvolver alguns dos direitos de 
aprendizagem propostos pelo PNAIC. Sendo esses direitos, importantes direcionadores no 
planejamento de ensino e nas formas de avaliação do professor, pois como sabe-se  

 
[...] o planejamento e a busca de continuidade e sistematização do trabalho 
com a leitura e a literatura, desde a seleção criteriosa dos textos até a 
elaboração e organização sequencial das diferentes atividades de exploração 
e questionamento, são fundamentais; do contrário, a exploração do livro fica 
casual, espontânea, e, muito provavelmente, bem mais pobre do que poderia 
ser planejada. (BALDI, 2009, p. 14). 
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As atividades de leitura podem ser diversas, dependendo do objetivo que se pretende 
alcançar. Além disso, as propostas do Trilhas fomentam a criação do gosto pela leitura nas 
crianças, propondo atividades que possam aguçar a curiosidade, possibilitando que as mesmas 
se sintam interessadas pelo o que estão fazendo. Nesta proposta, o professor tem papel 
fundamental, pois tem a oportunidade de explorar as atividades e criar o interesse pela leitura, 
já que assim como diz Solé (1998): 

 
[...] o interesse também se cria, se suscita e se educa e em diversas ocasiões 
ele depende do entusiasmo e da apresentação que o professor faz de uma 
determinada leitura e das possibilidades que seja capaz de explorar. (SOLÉ, 
1998, p.43) 

 
O material do Projeto Trilhas propõe as seguintes atividades: Leitura em voz alta pelo 

professor; Leitura compartilhada; Leitura teatralizada; Leitura em voz alta acompanhada com 
o dedo; Identificação de nomes no texto; Atividades com textos lacunados. Levando em 
consideração que o material Trilhas é destinado para o 1º ano do ciclo de alfabetização, 
cotejou-se essas atividades com os direitos de aprendizagem a serem consolidados no 
primeiro ano no eixo da leitura.  

Portanto, ao desenvolver as atividades mencionadas, os professores estarão 
contemplando os seguintes direitos de aprendizagem: Compreender textos lidos por outras 
pessoas, de diferentes gêneros e com diferentes propósitos; Antecipar sentidos e ativar 
conhecimentos prévios relativos aos textos a serem lidos pelo professor ou pelas crianças; 
Reconhecer finalidades de textos lidos pelo professor ou pelas crianças; Localizar 
informações explícitas em textos de diferentes gêneros, temáticas, lidos pelo professor ou 
outro leitor experiente; Realizar inferências em textos de diferentes gêneros e temáticas, lidos 
pelo professor ou outro leitor experiente; Estabelecer relações lógicas entre partes de textos de 
diferentes gêneros e temáticas, lidos pelo professor ou outro leitor experiente; Apreender 
assuntos/temas tratados em textos de diferentes gêneros, lidos pelo professor ou outro leitor 
experiente; Interpretar frases e expressões em textos de diferentes gêneros e temáticas, lidos 
pelo professor ou outro leitor experiente. 

Observou-se que os materiais se complementam. Os direitos de aprendizagem indicam 
o que as crianças devem aprender ao longo do primeiro ano e o material do Trilhas propõe 
situações de aprendizagem que contribuem para a conquista dos direitos.  

 
Considerações finais 

 
Ao explorar os materiais de leitura do Trilhas e os cotejar com os direitos de 

aprendizagem do eixo de leitura do PNAIC, conclui-se que estes são instrumentos bastante 
valorosos para o uso do professor. Com estes materiais, é possível desenvolver determinadas 
exigências do currículo do 1º ano e inserir diversas aprendizagens para serem aprofundadas e 
consolidadas nos dois próximos anos do ciclo de alfabetização. 
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Além disso, é importante ressaltar que estes materiais são de fácil acesso e que podem 
ser utilizados pelos professores como apoio no planejamento das atividades. Partindo das 
análises, é possível afirmar que os materiais são embasados na teoria da Psicogênese da 
língua escrita, constituindo-se em importantes orientações para a formação de sujeitos leitores 
colaborando para a inserção de atividades que desenvolvam os direitos de aprendizagem 
propostos pelo PNAIC.  
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A ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA NO INÍCIO DA ESCOLARIZAÇÃO: 
DA LEITURA À REPRESENTAÇÃO 

Luiza Pereira da Silva1 
Vania Maria Batista Ferreira2 

 
Alfabetização matemática: da leitura à representação  

 
A matemática vista como uma linguagem deve ser trabalhada de forma articulada com o 

desenvolvimento da língua materna, numa ação em que uma dá suporte à outra; dessa forma, 
é fundamental estabelecer relações entre a língua escrita e o conhecimento matemático na 
criança, buscando compreender na escrita as características comuns ou complementares à 
aquisição da escrita alfabética e da escrita matemática.  

Para tanto, neste estudo, propomo-nos a analisar as escritas matemáticas de alunos dos 
três primeiros anos do Ensino Fundamental, observando que uso o aluno faz das ferramentas 
de comunicação: oralidade, representação pictórica e escrita (SMOLE e DINIZ, 2001), 
utilizadas pelo professor na sala de aula por meio da linguagem e comunicação das ideias 
matemáticas, através das habilidades de ler, escrever e resolver problemas. Duas questões 
nortearam o estudo: (1) que relação há entre aquisição da língua escrita e da linguagem 
matemática? (2) que recursos da escrita os alunos utilizam para a representação do 
pensamento matemático? Para responder essas duas questões foram analisadas atividades 
matemáticas resolvidas por alunos. 

Para Soares (2001), a alfabetização se dá pela aquisição do sistema convencional de 
escrita; logo, para a aquisição da linguagem matemática é necessário o desenvolvimento de 
habilidades de uso desse sistema em atividades de leitura e escrita, nas práticas sociais 
(situações de letramento). Fonseca afirma (2005, p.4) que não se entende “Alfabetização 
Matemática como apenas o reconhecimento dos símbolos adotados na escrita matemática 
ensinada na escola, mas também um modo de proceder matematicamente identificado com os 
princípios e os procedimentos do registro escrito”. 

Considerando a matemática como uma linguagem que comunica diversas competências, 
esta, tendo por referência os estudos de Smole e Diniz (2001), utiliza os recursos da 
comunicação (oralidade, representação pictórica e a escrita) e a resolução de problemas para o 
desenvolvimento da aprendizagem em matemática. 

Para Smole e Diniz (2001), desenvolver a capacidade de comunicação na linguagem 
matemática denota desenvolver a capacidade de apreender significados, transformá-los e 
combiná-los para construir novas aprendizagens, objetivando levar a criança a estabelecer 
conexões entre o que já sabe e o que está aprendendo, a fim de gerar uma nova aprendizagem. 
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A oralidade, as representações pictóricas, a escrita e a leitura na resolução de 
problemas. 

 
Inicialmente, a criança se utiliza da oralidade e das representações gráficas (desenhos), 

quando ainda não dominam a escrita convencional. O diálogo nas aulas de matemática 
possibilita ao aluno reconstruir e ampliar suas aprendizagens além de desenvolver as 
interações sociais. Segundo Cândido (2001), quando se trata de matemática, a oralidade 
permite ao aluno refletir sobre os conceitos e os procedimentos adotados, apropriar-se e 
revisar o que não entenderam para ampliar o que aprenderam e explicitar suas dúvidas e 
dificuldades.  

Um exemplo da relação do aluno com o objeto de estudo em sala de aula foi relatada 
por uma professora em momento de formação continuada. A consigna foi a seguinte: 

 

 
 

Figuras 1: Atividade proposta pela professora. Arquivo pessoal. 
  
Aluno: - professora se os coelhinhos estiverem segurando o ovo, eles fazem duas 

pegadas, mas, se eles estiverem saltitando terão quatro pegadas.  
A situação problema apresentada aos alunos oferece além da história que tinha relação 

com a temática trabalhada em sala, o apoio da imagem como suporte para a análise e 
descoberta das possíveis soluções à pergunta. A fala desse aluno demonstra que a leitura da 
imagem, a situação problema e os seus conhecimentos prévios sobre o animal, são suportes 
para análise. Apresentamos três esquemas distintos utilizados pelos alunos para resolver a 
consigna. São interpretações diferentes para o mesmo problema. 

  

 
 

Figuras 2, 3 e 4: Atividade de aluno. Arquivo pessoal 
  
Na figura 2, o aluno conta as pegadas de 4 em 4 e inclui o coelhinho que esta na 

imagem. Na figura 3, conta as pegadas de 4 em 4, enumerando os agrupamentos, para chegar 

OS COELHINHOS ESTÃO PINTANDO OS OVOS. VEJA AS PEGADAS E DESCUBRA 

QUANTOS COELHOS ESTÃO PARTICIPANDO DA ATIVIDADE. 
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ao resultado. Na figura 4, o aluno conta as pegadas de 2 em 2, fazendo adições sucessivas, 
uma a uma até chegar ao resultado, sem incluir o coelhinho da imagem. 

O desenho se constitui para a criança em processo de aquisição da leitura e escrita, 
como a sua primeira escrita, como uma possibilidade da criança iniciar a construção de 
significados para suas ideias e conceitos iniciais tanto para fins da linguagem escrita quanto 
para a linguagem matemática.  

Pode ser utilizado de diversas formas nas aulas de matemática: desenho para resolver 
um problema, representar um jogo, ilustrar uma história e uma brincadeira. 

  

 
 

Figura 5: Representações de conceitos matemáticos pelo desenho. Arquivo pessoal. 
 
Conforme ilustra a Figura 5, o desenho foi usado como recurso de escrita na resolução 

de problemas. Os esquemas, desenhos e símbolos matemáticos utilizados para representações 
dos alunos servem de instrumento de analise ao professor do que estão aprendendo e o que 
ainda precisam aprender.  

Esses recursos devem ser usados como resgate das ideias e como veículo de comunicação à 
distância no espaço e no tempo, possibilitando a troca e a descoberta de informações entre 
pessoas, evidenciando as diferentes funções da escrita e seus diferentes usos.  

Para Cândido (2001, p. 23), “na matemática a escrita não se constitui como um segundo 
código, mas um único código; os símbolos de matemática, como as letras ou outros caracteres 
em outras linguagens, formam a linguagem escrita de matemática”, sendo, portanto, a escrita, 
essencial para a comunicação da linguagem matemática, pois, ajuda aos alunos a refletir, 
clarear ideias e ampliar conceitos.  

Produzir textos coletivos, em grupos, em duplas ou individualmente são formas de 
propor que os alunos representem e comuniquem suas aprendizagens, favorecendo maior 
interação com a matemática. 

As atividades de leitura de imagens, estabelecendo relações entre a imagem e os 
conceitos matemáticos em desenvolvimento, de textos com informações matemáticas 
veiculados em jornais e revistas, a elaboração de problemas e histórias matemáticas e outras 
são estratégias que o professor deve usar para a comunicação das aprendizagens sobre um 
tema ou ideia matemática. 

A leitura e interpretação de situações problemas desenvolve no aluno, a competência de 
identificar dados, mobilizar conhecimentos, construir estratégias ou procedimentos para 
resolução, organização, análise e validade das respostas e a formulação de novas situações.  
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No Ciclo da Alfabetização, a resolução de problemas possibilita além da aplicação dos 
diferentes conteúdos a situações práticas, desenvolver a habilidade de elaboração, escrita e 
leitura de textos matemáticos.  

A leitura em matemática, como mostra a figura 6, deve abranger diferentes tipos de 
textos, ou seja, com escrita e imagens, e requer habilidades diferenciadas das exigidas nos 
textos na língua materna. 

 

 
 

Figura 6: Atividade de resolução de problemas com apoio de imagens. Arquivo pessoal. 
 
Na matemática, a leitura deve ser um suporte para sua aprendizagem, pois na sua 

linguagem específica há os símbolos e regras que dão sentido ao que se lê. A compreensão de 
textos com situações e problemas deve ser incentivada e trabalhada cotidianamente, para que 
seja possível trabalhar conceitos matemáticos, o uso de termos específicos da área, o uso de 
palavras que tem significados diferentes na matemática e na língua.  

 

 
 

Figura 7: Atividade de resolução de problemas sem imagens 
 
A resolução de problemas, como mostra a figura 7, é um portador textual para o 

desenvolvimento da leitura, compreensão de conceitos e execução de algoritmos. A leitura de 
problemas deve ser orientada pelo professor, quando os alunos leem com ou sem fluência. A 
proposição de problemas deve ser planejada de modo que favoreça a aprendizagem dos alunos 
sem que seja obstáculo à alfabetização matemática.  
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Considerações finais 
 
Desenvolver a leitura e interpretação de textos matemáticos com as crianças permite 

levá-las a organizar estratégias de pensamento, levando-as a refletir sobre o que faz e por que 
faz, objetivando desenvolver o pensamento lógico buscando a representação formal da 
linguagem matemática. Esta prática deve ser um aprendizado significativo em que o aluno é 
participante ativo e que lhe proporcione aprendizagem, compreensão e reelaboração do saber 
matemático. A criança deve ser colocada frente aos desafios que as levem a desenvolver a 
linguagem matemática a leitura em suas múltiplas dimensões, levando-as a pensar, a construir 
hipóteses, a se expressar oralmente, organizando suas construções mentais, permitindo 
construir registros que evidencie a sua forma de pensar.  
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O TRABALHO DO PROFESSOR DE PORTUGUÊS COM O ENSINO DE 
LEITURA E COMPREENSÃO DE TEXTOS, SOB A PERSPECTIVA 

INTERACIONISTA DA LINGUAGEM 

Luzia Francisca dos Reis Rodrigues1 
Juscelino Pernambuco2 

 
O trabalho do professor com material didático de ensino tem despertado o interesse dos 

estudiosos da língua, da educação, e de outras áreas. 
Jean Paul Bronckart (2006) analisa o trabalho do professor diferenciando o que se 

prescreve em documentos normativos elaborados pelos órgãos reguladores da educação, o que 
se realiza em sala de aula e o modo como o professor faz a representação de seu trabalho. 
Pernambuco (2007) realiza pesquisa sobre o trabalho do professor de português em busca das 
concepções que ele tem a respeito das diferentes práticas pedagógicas próprias do seu 
trabalho, o que ele consegue fazer efetivamente na sala de aula. No campo da Sociologia do 
trabalho Maurice Tardif e Claude Lessard (1999), citados por Pernambuco (2007) 
pesquisaram a profissão de professor evidenciando defasagem entre o trabalho prescrito e o 
trabalho realizado e a representação que o professor faz do seu trabalho. Estes estudiosos 
confirmam em suas pesquisas o grau de complexidade do trabalho docente e julgam 
pertinente a investigação do “fazer” desse trabalhador. Por que esse interesse pelo trabalho do 
professor? Bronckart responde:  

 
À emergência da problemática do trabalho educacional foi, em primeiro 
lugar, resultado da evolução “natural” dos trabalhos de didática das 
disciplinas, principalmente da didática das línguas; em segundo lugar e 
complementarmente, foi resultado do encontro relativamente recente do 
campo da didática das disciplinas escolares com o da ergonomia ou o da 
análise do trabalho (BRONCKART, 2006, p.204). 

 
No que se refere ao trabalho com a leitura e compreensão de textos, o próprio texto 

passa a ser lugar de interação e a escola, o espaço privilegiado para pensar a relação de ensino 
como lugar de práticas de linguagem. 

Assim é essencial considerar a concepção da linguagem adotada para entender esse 
projeto de trabalho do professor de português.  

Geraldi cita três concepções que orientam os processos de ensino da língua materna, a 
saber: “a linguagem é a expressão do pensamento, a linguagem é instrumento de comunicação 
e a linguagem é uma forma de inter-ação” (GERALDI, 1984, p.43). 
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A primeira concepção apresentada é abordada também por Koch e esta “corresponde a 
de sujeito psicológico, individual, dono de sua vontade e de suas ações. Trata-se de um sujeito 
visto como um ego que constrói uma representação mental e deseja que esta seja “captada” 
pelo interlocutor da maneira como foi mentalizada” (KOCH, 2002, p. 13.14). Para a autora, 
esse sujeito é essencialmente histórico e social, pois constrói-se em sociedade, portanto, 
sujeito social interativo, mas que detém o domínio de suas ações e de seu dizer, aqui o texto é 
visto como um produto lógico do pensamento do autor e o sujeito assume papel passivo. A 
leitura é considerada como atividade de captação das ideias do autor. 

Sobre a segunda concepção, Geraldi aponta-a como “ligada à teoria da comunicação e 
vê a língua como código (conjunto de signos que se combinam segundo regras) capaz de 
transmitir ao receptor uma certa mensagem” (GERALDI, 1984, p.43). Koch e Elias (2012) 
consideram essa concepção como mero instrumento de comunicação. O texto é visto como 
produto da codificação de um emissor destinado a um leitor/ouvinte, bastando a este, apenas o 
conhecimento do código utilizado. A leitura é nessa concepção uma atividade que requer do 
leitor o foco no texto, cabendo a ele reconhecer o sentido das palavras e estruturas do texto. 
Aqui o sujeito é determinado, assujeitado pelo sistema. 

Na terceira concepção: 
 

A linguagem é uma forma de inter-ação: mas do que possibilitar uma 
transmissão de informações de um emissor a um receptor, a linguagem é 
vista como um lugar de interação humana: através dela o sujeito que fala 
pratica ações que não conseguiria praticar a não ser falando; com ela o 
falante age sobre o ouvinte, constituindo compromissos e vínculos que não 
pré-existiam antes da fala (GERALDI, 1984, P.43). 

  
Segundo Koch e Elias (2012) a concepção de língua como lugar de interação situa o 

sujeito como entidade psicossocial, os sujeitos são considerados como atores/construtores 
sociais, sujeitos ativos que, dialogicamente se constroem e são construídos no texto agora, 
visto como lugar de interação. A leitura nessa perspectiva é uma atividade interativa 
altamente complexa de produção de sentidos. 

Pensar a respeito do ensino de leitura e compreensão de textos sob a perspectiva 
interacionista da linguagem nos remete às ideias de Marcuschi: 

 
Se a língua é atividade interativa e não apenas forma, e o texto é um evento 
comunicativo e não apenas um artefato ou o produto, a atenção e a análise 
dos processos de compreensão recaem nas atividades, nas habilidades e nos 
modos de produção de sentido bem como na organização e condução das 
informações (MARCUSCHI, 2008, p.242). 

 
Para o autor, o texto como um evento, se dá na relação interativa e na sua 

situacionalidade, os efeitos de sentidos são produzidos pelos leitores ou ouvintes na relação 
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com os textos, assim as compreensões decorrentes dessas relações são o resultado do trabalho 
conjunto entre produtores e receptores em situações reais de uso da língua.  

Essa abordagem sobre a leitura e a compreensão de textos vem ao encontro com os 
Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa que diz: “A leitura é o processo no 
qual o leitor realiza um trabalho ativo de compreensão e interpretação do texto, a partir de 
seus objetivos, de seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo que sabe sobre a 
linguagem” (PCN, 1998, p.69.70). 

Neste mesmo sentido, sobre a atitude “responsiva ativa” do leitor durante todo o 
processo de leitura Bakhtin afirma que: “Toda compreensão é prenhe de resposta, e nessa ou 
naquela forma a gera obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante” (BAKHTIN, 2011, p.271).  

Por estas considerações, percebe-se que tratar do trabalho do professor de português 
com o ensino da leitura e compreensão de textos é preocupar-se com o uso da língua nas 
relações de ensino como o lugar de práticas de linguagem e refletir a possibilidade de ampliar 
capacidades de leitura e compreensão dos alunos, assim como torna-los sujeitos de sua 
própria linguagem. 
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REPRESENTAÇÕES DA LEITURA E SEU USO NA CONSTRUÇÃO DE 
ETHOS NA POLÍTICA BRASILEIRA 

Luzmara Curcino1  
 
Em conjunto com os pesquisadores do LIRE - Laboratório de estudos Interdisciplinares 

das Representações do leitor brasileiro contemporâneo2, temos nos dedicado a levantar e a 
analisar regularidades e peculiaridades na circulação de discursos sobre a leitura, assim como 
em seu exercício por comunidades leitoras da atualidade.  

Esses discursos e práticas de leitura, cuja emergência, circulação e atualização são 
tributárias de temporalidades e de razões socioculturais e técnicas diversas, podem ser 
descritos a partir da apreensão de indícios materiais diversos (linguísticos ou não) obtidos 
graças à análise de fontes variadas. Uma delas diz respeito a textos de gêneros e objetivos 
distintos que, embora não focalizem centralmente o tema da leitura, evocam-na em seu valor 
simbólico, para promover ou criticar instituições, comportamentos e também certos sujeitos.  

Essa evocação se deve ao valor simbólico bastante eufórico de que dispõe essa prática 
entre nós, fruto de certos consensos culturais que internalizamos historicamente a respeito do 
que é ser leitor e de quais são as práticas consideradas legítimas de leitura.  

Pierre Bayard (2007) aborda pelo menos três consensos acerca da leitura que vigoram 
atualmente. O primeiro refere-se à obrigação de ler (é preciso ser leitor numa sociedade em 
que a escrita adquiriu papel distintivo de indivíduos); o segundo, à obrigação de ler tudo e 
com frequência (ler sempre, muitos livros e em sua totalidade, de modo a se integrar a uma 
sociedade da informação e da ostentação da condição de ser bem (in)formado); o terceiro, à 
obrigação de se falar do que se leu (não de qualquer modo) e de se mostrar leitor (tendo 
sempre um livro à mão, fazendo sempre referência a livros e autores, fotografando-se com 
livros etc.).  

Esses consensos remontam a um imaginário que, segundo Márcia Abreu (2001a; 2001b) 
difunde-se principalmente no final do século XVIII e ao longo do século XIX, tributário de 
uma cultura burguesa na qual o diletantismo dispunha de muito privilégio sociocultural. Esse 
diletantismo, restrito a uma elite, fruto do tempo ocioso, e relacionado ao exercício intelectual 
e não braçal, era visto como uma qualidade em si, como um valor, e como uma prática 
distintiva dos sujeitos. A leitura de livros desempenhou importante papel como símbolo dessa 
distinção e, no interior dessa cultura burguesa do diletantismo, constituiu-se grande parte 
daquilo que sabemos, acreditamos, dizemos e mostramos de nós como leitores hoje. 

 A breve análise que aqui propomos é um exemplo do uso do valor simbólico da leitura 
na promoção ou crítica de indivíduos, em específico, na qualificação ou desqualificação de 
personalidades políticas de relevo no Brasil. Selecionamos um texto de origem virtual 

                                                           
1 Doutora em Linguística e Língua Portuguesa pela PPGLL-UNESP/FCLAr. Professora da UFSCar – SP. E-
mail: luzcf@ufscar.br 
2 Para acesso a informações e trabalhos dos pesquisadores do grupo, cf. <www.lire-ufscar.com.br>. 
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(publicado sob a forma de post em blog) em cujas declarações sobre essa prática encontram-
se manifestos discursos predominantes sobre a leitura que subsidiam o que se diz sobre 
políticos (leitores e não-leitores). 

Em sua maioria em tom derrisório, e graças a sua condição de produção e circulação 
digital relativamente nova, desinstitucionalizada, informal, e popular, pululam textos que se 
valem da força desses discursos eufóricos sobre a leitura para construir e reforçar traços 
(positivos ou negativos) do caráter, da figura e das ações de políticos brasileiros. Neste texto 
nos deteremos à representação de não-leitor relativa ao ex-presidente Lula, manifesta no post 
publicado no blog intitulado “Marli Gonçalves: aqui você encontra tudo e muito mais”3 de 29 
de abril de 2013.  

 

 
 

Figura 1: Fotomontagem 
 
Trata-se de uma fotomontagem baseada em um quadro de uma propaganda audiovisual 

da instituição bancária, Caixa Econômica Federal, que circulou amplamente no Brasil, cujo 
tema enfatizava a importância e a singeleza do momento em que uma criança bem pequena 
demonstrava ter aprendido a ler, para a alegria e surpresa de toda a sua família que se 
encontrava no carro com ela, ao decodificar sistematicamente as sílabas do nome “Caixa”, à 
medida que passava em frente de prédios dessa instituição.  

Exploram-se, de forma bastante derrisória, nessa fotomontagem, duas críticas ao ex-
presidente Lula, ambas constantemente reiteradas na mídia brasileira4.  

A primeira delas reitera o fato de Lula ser um grande consumidor de bebidas alcoólicas 
e, dada sua origem popular, citam uma bebida também popular e normalmente muito 
acessível às pessoas mais humildes. Pela falta de prestígio da maioria de seus consumidores, o 
gosto pela cachaça sinalizaria um mau gosto do ex-presidente, assim como o exercício de uma 
prática não condizente com suas funções e figura públicas.  

                                                           
3 Disponível em: <http://marligo.wordpress.com/tag/lula-lendo/>. Consulta em 10 de Fev. 2014.  
4 Cf. Curcino (2011). 

http://marligo.wordpress.com/tag/lula-lendo/
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A segunda crítica remeteria à sua baixa escolaridade formal se comparada com a de seus 
antecessores nesse cargo político. Tratada muitas vezes como analfabeto, nessa fotomontagem 
explora-se a comparação entre o ex-presidente e a criança da publicidade da Caixa Econômica 
Federal, que estaria aprendendo as primeiras letras. O ex-presidente é retratado lendo de 
forma caricatural porque silabada e primária e, cuja pouca competência com o código escrito 
se manifestaria ainda pela representação da ‘pronúncia’/grafia ortograficamente equivocadas 
da palavra ‘cachaça’, escrita com o acréscimo de um ‘i’, traço comum à pronúncia de certos 
grupos sociais de menos prestígio, e com o emprego de ‘x’ e não ‘ch’, conforme 
recomendaria a ortografia oficial. Para essa crítica a uma personalidade política é exatamente 
a competência de leitura que é trazida como mote para a alusão a essas características 
depreciativas que lhe foram atribuídas.  

A exploração da representação de não-leitor, atribuída a Lula, é reiterada em vários 
posts que se referem ao ex-presidente e desdobrada nos comentários de internautas acerca da 
postagem.  

Essa postagem que traz Lula lendo, e que se vale da leitura (ou da não-leitura) para 
construir ou reforçar uma dada imagem negativa do homem político, assim como de uma 
autoimagem positiva daqueles que denunciam a falta, a carência, é uma das fontes para 
acessarmos a um certo imaginário que compartilhamos como sociedade sobre a leitura. A 
força de verdade desse discurso liga-se à sua reprodutibilidade, à sua reiteração em diversos 
meios, textos, assumidos por posições sujeito relativamente distintas (jornalistas, blogueiros, 
amantes da literatura etc.) que se assemelham por se colocarem no lugar contrário àquele de 
quem fazem a crítica, em relação à prática de leitura. Essa força é constituída por sua 
remanência e pela posição hierárquica dos sujeitos que assumem esse discurso que norteia 
grande parte de nossas afirmações, avaliações, julgamentos, dessa prática e dos sujeitos que a 
atualizam (ou não, tal como deveriam segundo esse imaginário predominante).  

Por seu valor sociocultural historicamente estabelecido, a leitura é concebida como 
prática distintiva dos indivíduos, que, por ser considerada essencialmente boa em si, 
transferiria para aquele que se afirma leitor ou de quem se afirma ser leitor o prestígio 
histórico, os valores simbólicos que lhe foram agregados. Assim, como prova inconteste de 
competência intelectual, e afastada das práticas de menor prestígio ligadas ao caráter braçal, a 
posse de livros, a pose com livros, a leitura de livros agregariam ao perfil do sujeito que se 
mostra leitor essa competência intelectual.  

A exploração desses discursos sobre a leitura é constante e profícua quando o objetivo é 
produzir distinção e estigmatização de certos sujeitos. Na política ela é explorada com 
frequência, por sua força em reiterar outros traços que se quer atribuir àquele que lê ou àquele 
que não lê: sua capacidade intelectual, sua competência administrativa etc. Embora sejam 
atribuídos esses traços, a leitura não deveria ser vista como uma prática que, por si só, goze de 
valor estético ou moral, seja boa em si mesma, emancipadora, atestadora de outras qualidades 
eufóricas daquele que lê5. A leitura, diferentemente, é uma ação transitiva, cujo objeto de 
                                                           
5 Cf. Soares (s/d); Britto (1999). 
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leitura, os usos que dela fazemos, os modos como e as razões pelas quais a promovemos, e os 
discursos que sobre ela reiteramos deveriam ser fonte de esclarecimento, abertura cultural e 
compromisso com o seu ensino em nome de uma formação cidadã mais ampla, justa e 
efetivamente democrática, e não formas de estigmatização e distinção social herdeiras de 
discursos que remontam a um passado que já não mais condiz ou não deveria condizer com 
quem somos hoje. 
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UM OLHAR SENSÍVEL SOBRE AS VIVÊNCIAS DOS TEMPOS E DOS 
ESPAÇOS DA ROTINA ESCOLAR 

Maiara Ferreira de Souza1 
Ariane Rodrigues Gomes Leite2 

 
Muito se tem discutido acerca dos espaços escolares e dos tempos destinados as 

atividades pedagógicas no âmbito escolar, assim é importante destacar os desafios e 
repercussões causado ao ensino, tanto no que diz respeito à atuação dos professores e das 
instituições educacionais, quanto às consequências que as crianças pequenas têm sofrido com 
as mudanças advindas da lei nº. 11.272/2006. 

Partindo do principio de que a rotina pedagógica é compreendida como um elemento 
fundamental na organização institucional e de normatização da subjetividade dos sujeitos 
(crianças e adultos) que frequentam os espaços coletivos de cuidados e educação, o presente 
trabalho tem como objetivo compreender a organização das rotinas, como elas contribuem 
para a formação dos sujeitos (professores e alunos) e para as práticas pedagógicas, bem como 
as implicações dessas práticas no desenvolvimento dos sujeitos.  

Para tanto apresentamos uma reflexão sobre as vivências dos tempos e dos espaços 
escolares, a partir dos dados produzidos por um estudo longitudinal de abordagem qualitativa. 
Tomando como base o conceito de atividade-guia, cunhado no âmbito da psicologia histórico-
cultural, por Vigotski e seus colaboradores.  

As reflexões e indagações apresentadas nesse texto fundamentam-se nas observações e 
análise de notas de campo produzidas a partir da inserção de pesquisadores em uma Escola da 
Rede Municipal da cidade de Juiz de Fora – Minas Gerais, a qual caracteriza-se pelo 
funcionamento em tempo integral (8 horas diárias), apenas para os alunos, na qual foram 
realizadas observações ao longo de quatro anos.  

Numa perspectiva etnográfica, a observação, possibilita através de um olhar sensível 
aos indícios deixados pelos sujeitos pesquisados no âmbito escolar, realizar aproximações 
sucessivas aos sentidos produzidos por esses sujeitos no decorrer de seu processo de 
escolarização.  

É nesse contexto que compreendemos a indissociabilidade entre os conceitos de 
infância e crianças, entendendo as crianças como categoria social constituída por sujeitos 
concretos e a infância como a experiência que lhes é própria. (PEREIRA, 2012). 

No que concerne à prática pedagógica, é possível notar que a professora regente da 
turma observada deixa transparecer sua concepção de criança como um ser em construção, em 
formação, que inclui base individual, social, histórica e cultural. Seu trabalho está pautado em 
                                                           
1 Graduada em Pedagogia, pela FACED-UFJF. Especialização em Psicopedagogia pela Faculdade Estácio de 
Sá/Juiz de Fora. Professora da educação infantil pela rede privada. Maiaraf.souza@gmail.com 
2 Graduada em Pedagogia, pela FACED – UFJF. Especialização nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental pelo 
Colégio de Aplicação João XXIII. Professora do ensino fundamental pela rede estadual. ariane-
csc@hotmail.com 
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ouvir, olhar e pensar as necessidades das crianças como sujeitos únicos e singulares que 
expressam vontades e desejos. 

A psicologia sócio-histórica caracteriza a cultura como o conjunto de produções 
humanas e pelas interações sociais estabelecidas entre os sujeitos, que em contrapartida ao 
que é oferecido pela natureza, é o fruto da criação e da imaginação do homem. Dessa forma, 
quando a criança está em interação com outros sujeitos, brincando, imaginando, criando e 
atribuindo significados e sentidos às suas experiências, está também produzindo cultura e 
consequentemente se constituindo como sujeito humanizado. 

Partindo desse principio, ao tentarmos compreender os sentidos que as crianças 
produziam durante o processo de escolarização observado, focamos o processo de 
alfabetização, visto que a inclusão das crianças de seis anos no ensino fundamental tem sido 
associada a uma aprendizagem mais eficaz da leitura e da escrita, muitas vezes numa 
concepção de alfabetização enquanto aquisição de habilidades mecânicas. Dessa forma as 
atividades lúdicas – o brincar, o faz de conta - estão sendo substituídas, muitas vezes, por 
práticas mecânicas de codificação e decodificação, ou seja, uma pedagogia centrada na figura 
do professor e na exposição de conteúdos a serem memorizados. 

No entanto, como pesquisadoras sensíveis às práticas das crianças, observamos algumas 
práticas significativas de leitura e escrita, especialmente a leitura literária. As crianças 
internalizavam as histórias narradas de um modo muito particular, proporcionando as mesmas 
interações e trocas, uma rica produção de sentidos para o lido e o enriquecimento da 
imaginação criativa na infância.  

Dessa maneira, enquanto prática cultural, a leitura literária desempenha um importante 
papel na formação das crianças enquanto sujeitos, possibilitando o intercambiar de 
experiências coletivas e individuais no ambiente escolar. É preciso entender a importância das 
relações sociais para o processo de criação e imaginação, principalmente na infância. Essas 
capacidades só são desenvolvidas porque os sujeitos se relacionam com os aspectos culturais 
já existentes e a partir deles conseguem criar e imaginar algo novo. 

Em decorrência desse contato e interesse das crianças pela literatura infantil, uma das 
crianças, que irei chamar de Rodrigo3 com o intuito de resguardar sua identidade, tinha um 
desejo de gravar um filme e utilizando a oralidade apresentou à professora toda a história que 
construiu em seu pensamento, mesclando as experiências vividas por ele e trazendo para o 
mundo literário uma narrativa surpreendente. 

A fim de tornar esse desejo de Rodrigo uma atividade significativa e prazerosa para 
todas as crianças,a professora iniciou, juntamente com as crianças, um processo de descrição 
dos personagens, do espaço da narrativa, ensaio das cenas, criação dos figurinos e escrita do 
roteiro da história, a fim de despertar em Rodrigo a necessidade e importância da leitura e da 
escrita em todos os tipos de linguagem, inclusive na cinematográfica. A docente se tornou a 

                                                           
3 Rodrigo é uma criança que demonstrou no decorrer dos anos de observação algumas dificuldades de 
apropriação da leitura e escrita. Ele se manifesta principalmente pela língua falada e pelo desenho. Todas as 
crianças acolheram sua proposta e começaram a trabalhar juntas na construção do filme. 
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escriba das crianças, e as mesmas contribuíam para a escrita, trazendo novos elementos 
caracterizados pela realidade e pela imaginação infantil. A escrita da história não era a única 
linguagem utilizada pelas crianças, ao contrário, elas se expressavam por meio de desenhos, 
músicas, teatro entre outras. 

Não existem limites entre imaginação e realidade. Prestes (2010), ao refletir sobre a 
tradução das obras de Vigotski, nas quais o psicólogo russo aborda a especificidade da 
atividade de brincar como atividade-guia para a formação da psique e da consciência da 
criança, nos contempla dizendo que “a brincadeira surge na história da sociedade de uma 
necessidade do contato social, pois se não houvesse separação entre o mundo das crianças e o 
dos adultos não haveria necessidade da brincadeira, principalmente da de faz-de-conta.” 
(p.157)  

Para Vigotski o faz-de-conta está além de uma simples satisfação de desejos, pois é por 
meio dessa brincadeira que a criança expõe o que internalizou das regras de comportamento 
do meio que a cerca e expresa suas impressões do que viveu. Ao fazer isso a criança combina 
elementos da realidade e elementos criados a partir de suas experiências. Constata-se então 
que é à luz da brincadeira que a imaginação da criança ganha força e transcende a realidade.  

A partir do conceito de atividade-guia, acreditamos que a experiência do filme 
“Zumbilândia” proporcionou às crianças momentos de interações significativas e experiências 
únicas, em que conseguiram expressar sua imaginação e ao mesmo tempo contribuir com o 
processo de ensino-aprendizagem das práticas de leitura e escrita que ocorrem durante o 
movimento de formação escolar e cultural das crianças. Percebe-se, através dessa prática, a 
importância do respeito ao protagonismo das crianças e o olhar sensível que o professor deve ter 
para observar os caminhos apontados por elas no processo de construção dos conhecimentos. 

O acolhimento a essa iniciativa provocou uma reorganização do tempo para o 
desenvolvimento desse projeto, como uma apropriação, pelas crianças, do espaço da sala, que elas 
modificaram para realizar a filmagem, e de outros espaços para além da escola, quando estiveram 
na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) para gravar a trilha sonora do filme.  

Por fim, cabe ressaltar a importância da organização dos tempos e dos espaços para a 
prática das atividades, uma vez que devem estar organizados de maneira que favoreçam a 
interação, a vivência e a experimentação das crianças perante as práticas diárias. Nesse 
sentido, o espaço educativo deve estar preparado, a fim de possibilitar aos alunos maior 
expressão e desejo. Deve ser então um espaço de confiança e liberdade. 

Constata-se, portanto, a necessidade de um olhar sensível para o modo como adultos e 
crianças vivem suas experiências com os tempos e os espaços escolares, de modo a garantir 
articulação entre as atividades da rotina escolar e que a tarefa de ensinar não se imponha ao 
brincar.  
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POR UMA POLÍTICA DE DESIGN NA LEITURA – APROXIMANDO 
JOVENS E LITERATURA 

Maíra Gonçalves Lacerda1 
Jackeline Lima Farbiarz2 

 
A literatura é um portal capaz de possibilitar o acesso a outras realidades, e o livro é seu 

suporte privilegiado, capaz de tornar tangível o imaginário. Por se caracterizar como fator 
indispensável à humanização (CANDIDO, 2004, p.174), a experiência literária possibilita um 
conhecimento único do mundo e dos homens, e resulta num conhecimento de si próprio que 
possui especial relevância para o jovem leitor, em processo de formação de subjetividade. 
Contudo, existe um discurso recorrente no campo da Educação no Brasil referente ao 
afastamento do povo brasileiro da experiência da leitura literária, que se inicia na juventude, 
dados ratificados pela pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (FAILLA, 2012).  

Identificando o Design como mediador de leitura e possível aliado no processo de 
aproximação entre o público juvenil e os livros de literatura, busca-se neste artigo um 
entendimento dos lugares do Design no mercado editorial contemporâneo e nas políticas 
públicas de fomento à leitura, por meio da análise quantitativa e qualitativa de livros 
pertencentes ao acervo para os anos finais do Ensino Fundamental do PNBE 2011 – Programa 
Nacional Biblioteca da Escola. 

 
Lugares do Design: Análise de um acervo 

 
A categorização realizada, organizada a partir dos conceitos de Linden (2011), Haslam 

(2007) e Lupton & Phillips (2008), compõe um panorama dos livros para jovens estudantes 
em relação ao espaço ocupado pelas ilustrações, ao diferencial gráfico apresentado, às funções 
do texto e da imagem, à relação entre texto e imagem nos aspectos narrativos, à tipologia de 
diagramação e à presença dos novos fundamentos do Design. Ao analisar as relações entre 
conteúdo textual e imagético nos livros para jovens, foi possível relacionar a presença de 
elementos do Design à valorização da fruição do leitor e ao diálogo entre as diversas 
linguagens do objeto-livro, contudo constatou-se que a maioria dos livros não considera o 
lugar social do jovem leitor e não explora as possibilidades de mediação oferecidas pelo 
Design. Seguem alguns dados encontrados: 

 
• alguns livros apresentaram uma temática inconsistente com o momento de constituição da 

identidade e de transformações características do jovem, descritas pelos PCNs (BRASIL, 
1998, p.45); 
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• apesar da grande presença de imagens na constituição dos livros selecionados para os 
jovens estudantes, os elementos de design relacionados à própria constituição do objeto-
livro são tratados, na grande maioria das vezes, de forma padrão, sem diferenciação; 

• na categorização referente às funções do texto e da imagem apenas poucos livros tiveram 
sua instância primária identificada como a interação entre conteúdo textual e conteúdo 
imagético, exceção feita às história em quadrinhos;  

• 59% dos livros que possuem ilustrações possuem conteúdos redundantes no texto e na 
imagem. 

 
Foi possível perceber que, apesar de algumas obras analisadas possuírem projetos que 

valorizam a fruição do leitor e o diálogo entre as linguagens que os compõem, a grande 
maioria dos livros que formam o acervo estudado não considera o lugar social do jovem 
leitor, o que se torna mais um fator de afastamento entre os jovens estudantes e a experiência 
literária. Por meio dos dados coletados, percebe-se que o Design tem sido considerado, na 
maioria das vezes, apenas como um agente produtor na cadeia do livro, e não como um 
campo de saber presente no próprio desenvolvimento do objeto-livro. Constatou-se então que 
as possibilidades instauradas pelo Design, enquanto atividade projetual interdisciplinar e 
mediadora de leitura, não estão sendo exploradas na constituição dos livros para jovens 
selecionados pelo PNBE. 

 
Considerações Finais 

 
O design de livros tem a função primeira de dar forma ao objeto. Contudo, uma vez 

criado, o produto não apenas contém a transcrição do texto do escritor em suas páginas, mas é 
capaz de estabelecer uma comunicação própria que se soma à mensagem que ele materializa. 
Ao pensarmos o Design também como mediador de leitura, percebemos seu papel para além 
da construção do objeto-livro, isto é, seu papel na produção de sentidos, como afirma Chartier 
(1999). 

Partindo desta concepção propõe-se uma ampliação do conceito de design do livro para 
o conceito de Design na Leitura (FARBIARZ, 2006) – um Design pensado como projeto 
interdisciplinar com vistas à fruição do leitor, pensado como ser social e dinâmico, e visando 
ao seu diálogo com o objeto-livro e todas as pessoas participantes de sua produção. 

A compreensão do Design na função de mediador de leitura e o estabelecimento do 
conceito de Design na Leitura possibilitam uma nova forma de olhar para os objetos-livros, 
considerando-os para além da perspectiva da fruição da experiência literária, como um projeto 
interdisciplinar que inclui a integração das linguagens do livro e a adequada compreensão do 
leitor enquanto instância cultural e social, perspectivas desejáveis em um cenário de políticas 
públicas de leitura. 

Apesar de algumas publicações analisadas se destacarem, com projeto que une as 
diversas linguagens existentes no objeto-livro em prol da experiência literária, concluímos 
que a grande maioria dos livros selecionados para o jovem estudante não exploram tal 
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possibilidade. O Design ocupa um espaço de redundância e de pouco diferencial, 
apresentando baixa interação com o conteúdo textual dos livros, seu potencial enquanto 
mediador de leitura foi percebido apenas em um seleto grupo de obras do acervo. 

Para que o Design se consolide junto às políticas públicas de fomento à leitura como 
mediador da experiência literária é necessária uma real compreensão do seu potencial como 
atividade projetual interdisciplinar, tanto por parte do designer como pelos demais 
profissionais da cadeia do livro, incluindo editores e os responsáveis pelas compras 
governamentais. O ciclo vicioso que se instaurou na produção editorial para crianças e jovens, 
entre as editoras e o comitê de seleção dos programas de compra do governo, parece gerar 
obras que repetem um padrão esperado, disponibilizando pouco espaço para projetos 
diferenciados, em que seja contemplado o potencial do Design para a educação de cultura 
visual em uma sociedade multimodal. 

Com a formalização do conceito de Design na Leitura e a compreensão da articulação 
possível entre a fruição do texto e o lugar social do leitor espera-se contribuir para modificar 
esse paradigma que circunda o mercado editorial contemporâneo, recomendando-se a 
incorporação do conceito de Design na Leitura aos critérios de avaliação de livros para o 
PNBE. Por meio de uma seleção que compreenda o Design como atividade interdisciplinar e 
mediadora de leitura, que privilegie livros que estejam comprometidos com o jovem, e 
considerem em seu projeto a fruição do leitor, acredita-se que seja possível alcançar um 
acervo que aproxime o jovem da experiência literária. Assim, de forma mais efetiva, pode-se 
ultrapassar a experiência de fruição pessoal, atingindo a formação de uma sociedade leitora 
hábil na compreensão do texto e da imagem. 

Em apoio às considerações acima, acredita-se que, juntamente com a efetivação do 
Design na Leitura como conceito participante da avaliação dos livros, é necessária a 
constituição de um conjunto de iniciativas com vistas a incorporar um projeto de formação 
continuada do magistério que propicie aos demais mediadores de leitura a percepção do 
potencial das contribuições do projeto gráfico. 

Se um país se faz com homens e livros, como nos antecipou Lobato (1946, p.45), e se, 
como nos antecipa Bomfim (1999, p.150), o Design pode se apresentar como mantenedor ou 
como anunciador de caminhos, acredita-se que as reflexões apresentadas aqui possam 
contribuir para que novos valores se constituam na formação de uma sociedade leitora. 
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LEITURA DE GIBIS EM ESPANHOL NA BIBLIOTECA: CONSTRUINDO 
CONHECIMENTO E VALORES 

Maíra Pereira Barbosa 
Ronaldo Santos Torres Silva 

 
Não há palavra verdadeira que não seja práxis. 

Daí que dizer a palavra verdadeira seja transformar 
o mundo. 

Paulo Freire 
 
As histórias em quadrinhos (HQs) podem ser definidas como uma "arte sequencial" 

(EISNER, 2001, p.38 apud TAVARES, 2011, p. 11), ou seja, uma "forma de expressão 
caracterizada não pela presença de quadrinhos ou balões, e sim pela articulação de imagens 
solidárias" (LINDEN, 2011, p. 25). Essas imagens transmitem informações e/ou pretendem 
produzir uma resposta no leitor (MCCLOUD, 2005 apud TAVARES, 2011). Tecnicamente, "a 
organização da página corresponde - majoritariamente - a uma disposição compartimentada, isto 
é, os quadrinhos que se encontram justapostos em vários níveis" (LINDEN, 2011, p. 25). 

Durante muito tempo, houve resistência ao uso das HQs em contexto escolar, pois estas 
não eram consideradas leituras 'nobres' e acreditava-se que geravam nas crianças e jovens a 
chamada 'preguiça mental', pois, ao associar imagem e texto escrito, afastavam o/a aluno/a da 
compreensão da literatura propriamente dita. Esse posicionamento foi superado e hoje as HQs 
estão inseridas nos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs - como gêneros discursivos 
adequados para o uso escolar por veicularem e discutirem questões da realidade social, muitas 
vezes apresentados de forma crítica e com humor (TAVARES, 2011). 

A tira cômica seriada é um dos gêneros que constituem o hipergênero das HQs. Seus 
principais elementos são o desfecho inesperado e cômico, uso de personagens fixos ou não, 
sendo as histórias produzidas em capítulos, sequenciais ou não (TAVARES, 2011). No Brasil, 
as mais populares tiras cômicas seriadas são as histórias da Turma da Mônica, de Maurício de 
Souza. A leitura da obra deste autor encanta as pessoas há cinco décadas, sendo exemplo de 
leitura prazerosa para várias gerações de crianças e adolescentes fora do contexto escolar. 
Atualmente, os gibis da Turma da Mônica são publicados também nas línguas inglesa e 
espanhola, intitulados “Monica’s Gang” e “Mónica y su Pandilla”, respectivamente.  

Nas aulas de língua estrangeira é comum o uso de obras literárias e também HQs 
provenientes de países cujo idioma oficial é estudado, com o intuito de aproximar o/a aluno/a 
da cultura relacionada àquele idioma e, assim, criar maior sentido ao estudo do mesmo. 
Propusemos aqui o caminho inverso: a partir de uma publicação culturalmente muito 
significativa no Brasil, as crianças vislumbraram um novo sentido à aprendizagem da língua 
espanhola, por meio da leitura da Turma da Mônica em espanhol. 

A leitura de HQs propicia diversos benefícios aos leitores, tanto em termos de aquisição 
da língua estrangeira como também na constituição do hábito leitor. Este hábito é 
potencializado pela leitura de HQs porque a sobreposição de palavra e imagem exige do leitor 
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habilidades interpretativas visuais e verbais mutuamente, ou seja, trata-se de "um ato de 
percepção estética e de esforço intelectual" (EISNER, 2001, p. 8 apud TAVARES, 2011, 
p.13). Em relação à aquisição da língua estrangeira, as HQs  

 
“apresentam um uso da língua muito avançado - em termos de conhecimento 
pragmático e cultural, jogos de palavras, figuras de linguagem e piadas - e, 
com isso, expõem os alunos física e mentalmente a uma noção de mundo, o 
que representa um estímulo para o ensino pragmático e cultural da língua” 
(SUCCI JUNIOR, 2007). 

 
Desenvolvido nas aulas de espanhol ocorridas na biblioteca de uma escola particular 

bilíngue no município de Barueri/SP, com os 4º e 5º anos do ensino fundamental 1, durante 
aproximadamente um semestre, o projeto de leitura dos gibis “Mónica y su pandilla” 
desenvolveu atividades de compreensão de leitura, busca de informações, dramatização, 
jogos, brincadeiras, escrita etc. sobre o enredo das histórias, o gênero das HQs e assuntos 
relacionados às histórias lidas. Além disso, as crianças organizaram uma campanha de 
arrecadação de gibis, que visou contribuir com o acervo da gibiteca da escola durante o ano de 
2013.  

As atividades de jogos, dramatização e brincadeiras realizadas na biblioteca serviram 
também para construir um novo sentido a este espaço, ao visar a construção de conhecimento 
diferente do tradicional espaço de leitura e silêncio ao qual a biblioteca é popularmente 
relacionada. Nestes momentos foi discutida com as crianças a possibilidade de extrapolar 
algumas regras como o próprio ato de brincar, o fazer barulho, etc. e o porquê estas atividades 
não eram permitidas fora das aulas agendadas, como os intervalos. “A transformação de um 
processo interpessoal num processo intrapessoal é o resultado de uma longa série de eventos 
ocorridos ao longo do desenvolvimento” (VYGOSTSKY, 2007, p. 58). Assim, esperamos que 
ao longo do tempo estes alunos dêem um sentido mais amplo à biblioteca, de modo a 
construir laços afetivos e novas condutas a este espaço. 

"As histórias em quadrinhos aumentam a motivação dos estudantes para o conteúdo das 
aulas, aguçando sua curiosidade e desafiando seu senso crítico" (RAMA e VERGUEIRO, 
2008, p. 21 apud TAVARES, 2011, p.13). Além disso, a discussão das histórias e temas 
correlatos coloca os estudantes frente e diversas opiniões. Esse confrontamento de pontos de 
vistas leva os/as estudantes a um processo de reflexão acerca das ideologias presentes nos 
discursos e dos assuntos que lhes são propostos, tanto na linguagem falada quanto na escrita 
(TAVARES, 2011). De fato, durante o projeto, ocorreram debates e outras atividades que 
geraram uma interessante reflexão coletiva acerca de algumas práticas, valores e normas 
sociais. Nossa existência exige a reflexão acerca da realidade social, pois “existir, 
humanamente, é pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua vez, se 
volta problematizado aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar" (FREIRE, 
2005, p. 90).  

Exemplo disso foram as discussões sobre questões de gênero, especificamente acerca 
das brincadeiras socialmente consideradas como de meninas e de meninos, produzidas a partir 
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da leitura de uma história em que Mônica era vista como um garoto por se comportar da 
maneira não recomendada para meninas em nossa sociedade. Nessa sequência didática, as 
crianças fizeram, inicialmente, a classificação de algumas brincadeiras entre os gêneros. 
Logo, fizeram a leitura da história e assistiram a um vídeo no qual alguns adultos da escola 
contavam quais eram seus brinquedos e brincadeiras preferidos na infância; em alguns casos, 
os relatos coincidiam com as brincadeiras socialmente estabelecidas para cada gênero, porém 
alguns relatos confrontavam tais regras sociais. "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)" 
(VYGOTSKY, 2007, p. 57-58). Assim, a partir desse diálogo entre crianças, adultos e texto, 
as crianças foram desconstruindo a norma social e construindo novas possibilidades de 
brincar juntos/as, meninos e meninas, para além do que é considerado de menino ou de 
menina na sociedade.  

O gênero do discurso HQ tem suas particularidades dentre outras características 
definidas pela sequência, utilização de imagens pictóricas, relação entre os quadrinhos, 
personagens e a representação de suas falas. (TAVARES, 2007, p. 11). Diversas atividades 
foram realizadas para a construção de sentido do gênero HQ: a narrativa que é constituída por 
começo, meio e fim, trabalhada através da criação uma tirinha utilizada na promoção da 
campanha de arrecadação de gibis; uso de onomatopeias e de diferentes balões para expressar 
as falas dos personagens, estudados por meio de atividades escritas e dramatizações. 

O projeto foi permeado por um diálogo constante entre educador, educadora, as crianças 
e o espaço da biblioteca, ou seja, encontros entre esses sujeitos mediatizados pelo mundo. “A 
existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem tampouco pode nutrir-se de 
falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, com que os homens transformam o mundo.” 
(FREIRE, 2005, p. 90). Neste sentido, o projeto de leitura de "Mónica y su pandilla" 
proporcionou não somente a aprendizagem da língua espanhola, mas principalmente o uso 
dela na leitura do mundo e da palavra pelas crianças. 
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TRABALHO DO PROFESSOR E MATERIAL DIDÁTICO: LEITURA SEM 
MARGENS? 

Maísa Alves Silva1 
Ana Lúcia Horta Nogueira2 

 
O presente trabalho está articulado a um projeto de pesquisa de mestrado em andamento 

que busca compreender o impacto de uma política pública, o PNLD (Programa Nacional do 
Livro Didático), e as possíveis implicações do uso de materiais didáticos para o trabalho 
docente. Dessa forma, as reflexões aqui apresentadas constituem-se enquanto análises 
preliminares que partem de um projeto maior, ainda em desenvolvimento. 

Definir o trabalho docente é tarefa de alta complexidade (se é que é possível defini-lo 
com precisão). É recente a consideração da atividade de ensino como um verdadeiro trabalho 
uma vez que não produz bens materiais e produtos. A atividade de ensino é uma atividade 
intelectual, que apenas recentemente vem sendo considerada trabalho no sentido marxista do 
termo. 

Entretanto, como podemos tentar defini-lo, tendo em vista o sentido dado pelo 
marxismo ao trabalho? Machado (2007, p. 93) afirma que o trabalho docente, resumidamente,  

 
consiste em uma mobilização, pelo professor, de seu ser integral, em diferentes 
situações – de planejamento, de aula, de avaliação -, com o objetivo de criar um 
meio que possibilite aos alunos a aprendizagem de uma conjunto de conteúdos 
de sua disciplina e o desenvolvimento de capacidades específicas relacionadas a 
esses conteúdos, orientando-se por um projeto de ensino que lhe é prescrito por 
diferentes instâncias superiores e com a utilização de instrumentos obtidos do 
meio social e na interação com diferentes outros que, de forma direta ou indireta, 
estão envolvidos na situação.  

 
Temos, assim, que o trabalho do professor não é algo simples, muito pelo contrário, é 

bastante complexo que, ainda que não produza bens materiais, é de alta elaboração que 
esbarra nas mais diferentes dimensões, sejam as pessoais, do próprio professor, mas também a 
de seus alunos e dos instrumentos que se fazem presentes e que acabam por determinar seu 
trabalho, as prescrições, entre diversos outros fatores. 

E um desses instrumentos são os materiais didáticos, que sempre estiveram presentes na 
vida escolar, constituindo-se enquanto uma marca tanto da escola, quanto do próprio trabalho 
do professor. Quanto a isso, destaca Munakata: 

 
Essas considerações, longe de pretenderem esgotar uma possível história do 
livro didático, servem apenas para indicar que este faz parte da vida escolar 
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desde que a escola é escola. Nesse sentido, ao contrário do que imagina o 
secretário Silva, de fato “o ensino, o livro e o conhecimento são elementos 
inseparáveis” na forma escolar, e o professor carregando livro não é imagem 
estereotipada da sua deficiência a ser compensada com muleta, mas a 
afirmação da sua distinção profissional! (MUNAKATA, 2002, p. 91). 

 
Porém, o que se tem observado é que cada vez mais o livro didático tem ocupado papel 

central nas salas de aula, ocupando até mesmo um espaço que deveria ser do professor: o 
espaço de planejar as aulas, pensar nas estratégias de ensino, organizar os alunos da forma que 
julga mais adequada, entre tantas outras. 

E além de tomar papel central nas aulas, tem se tornado também material de formação e 
informação docentes, característica esta que, a priori não deveriam ser dos livros didáticos, 
mas dos cursos de formação inicial e de formação continuada. 

Entretanto, é também este o caráter que cada vez mais os livros didáticos têm assumido. 
Silva (2012), retomando os trabalhos de Franco (1982), constatou que já naquela época, num 
universo de 347 professores de História, aproximadamente 80% tinham nos materiais 
didáticos seu instrumento pedagógico, mas também sua fonte de leitura e de pesquisa, 
tornando-se o grande atualizador e formador docentes.  

Ainda segundo Silva, tal fator acontece devido ao 
 

desdobramento da precariedade das condições de formação e trabalho dos 
professores brasileiros. As deficiências na formação e precárias condições de 
trabalho fomentam o uso massivo e pouco crítico do livro didático em sala 
de aula. Por outro lado, a própria existência dos livros didáticos atendendo a 
tais demandas retroalimenta este ciclo. Assim, os manuais didáticos são 
motivadores e resultado deste processo. (SILVA, 2012, p.817) 

 
O que nossas análises preliminares dos materiais didáticos têm sinalizado é que muitas 

vezes os livros, em especial os manuais do professor, não são suficientes para tal formação, e 
normalmente se eximem desse processo.  

Temos encontrado coleções nas quais a parte dedicada à fundamentação teórica do 
manual, que entendemos como um possível espaço de discussão dos temas tratados bem como 
da apresentação de autores, obras, documentos oficiais para aprofundamento por parte do 
professor, são muito mais um bate papo, uma explicação dos temas abordados que de fato 
uma fundamentação teórica. Não são apresentados autores, quase não são indicadas leituras. 
Não é, portanto, um suporte de formação do professor.  

E quando o material é bem fundamentado, incorre-se a uma outra questão: a coleção 
que mais dialoga com o professor, que mais se fundamenta fazendo uso de diferentes autores 
e programas oficiais, corre o risco de ser também a mais contraditória ao trabalho docente, 
uma vez que o que se encontra no manual e na fundamentação não se reflete nas atividades e 
nas orientações dadas ao professor. Dionísio (2002) também sinaliza tal tendência ao afirmar 
que 
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Os autores de livros didáticos costumam apresentar um Manual do professor, 
em que esclarecem sobre as correntes teóricas em que fundam suas obras, mas 
nem sempre há uma correlação entre tais teorias e as atividades propostas no 
livro do aluno. Algumas vezes, parece haver uma estratégia de marketing e não 
uma orientação teórico-metodológica. (DIONÍSIO, 2002, p. 85) 

 
Podemos ver tal acontecimento no exemplo a seguir. 
Encontramos no livro didático do 1º ano do ensino fundamental da Coleção Viraver, 

uma das coleções por nós analisada, mais especificamente no manual do professor, a seguinte 
colocação: 

 

 
 

(MIRANDA, MICARELLO, SCHAPPER, 2012, p. 6) 
 
Entretanto, nos deparamos com a seguinte atividade: 
 

 
 

 (MIRANDA, MICARELLO, SCHAPPER, 2012, p. 14) 
 
Uma coleção que se fundamenta afirmando que espera que o aluno seja capaz de 

relacionar textos e que entenda que vários sentidos podem ser atribuídos a eles, a nós parece 

 
(EVA FURNARI. BRUXINHA 1. SÃO PAULO: FTD, 1998) 

 
4. EXPLIQUE O QUE VOCÊ ENTENDEU SOBRE O FINAL DA HISTÓRIA. 
A Bruxinha vomita letras que, aparentemente, eram a causa de seu mal-estar. 

 O objetivo do trabalho com a leitura é a formação de leitores competentes. 
Segundo os PNC/LP, 

Formar um leitor competente supõe formar alguém que compreenda o 
que lê; que possa aprender a ler também o que não está escrito, 
identificando elementos implícitos; que estabeleça relações entre o texto 
que lê e outros já lidos, que saiba que vários sentidos podem ser 
atribuídos a um texto; que consiga justificar e validar a sua leitura a 
partir da localização de elementos discursivos [p. 54]. 
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contraditório que o professor se depare com uma atividade de interpretação na qual o material 
didático traz uma resposta correta, silenciando os vários outros sentidos que poderiam ser 
dados, conforme o próprio material argumenta. 

Temos assim, que o material didático não se presta enquanto um (in) formador, 
atualizador do trabalho docente. E quando o tenta, acabam por se tornar materiais incoerentes 
e contraditórios entre o que se diz e o que de fato se encontra nas atividades a serem 
desenvolvidas em sala de aula. E ao buscar os livros enquanto fonte de leitura e formação, o 
professor acaba, então, tendo o seu trabalho limitado pelas margens da inadequação de tais 
instrumentos para as reais necessidades dos docentes em sala de aula. Não permitem, 
portanto, uma leitura sem margens. 
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AMPLIANDO HORIZONTES DA LEITURA PELA ARTE DE CONTAR 
HISTÓRIAS 

Marcela Afonso Fernandez1 
 

 A arte vibra com a vida e contar histórias pede este 
pulsar para se configurar como comunicação 

emocional. 
 (Cléo Busatto)  

 
Neste trabalho, tenho o objetivo de compartilhar uma proposta de formação de 

estudantes-leitores com base em uma prática de apropriação do texto literário alicerçada na 
arte de contar histórias. Para tanto, me pauto em algumas reflexões decorrentes dessa 
experiência que vem sendo desenvolvida desde 2011 na disciplina Literatura na Formação do 
Leitor, com estudantes do Curso de Licenciatura em Pedagogia, da Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Saliento que este trabalho é um desdobramento de uma 
das linhas investigativas da pesquisa Contações de histórias, rodas e encontros com a leitura 
literária: das tradições à virtualidade.  

Um dos objetivos centrais dessa pesquisa foi investigar alguns modos de ser leitor com 
vistas à produção ampliada de sentidos, utilizando para tanto diferentes práticas leitoras com 
vistas a (mul)triplicar as margens de leitura literária dos estudantes provenientes do Curso de 
Licenciatura em Pedagogia. 

 
Narrar e ouvir: caminhos para a construção da subjetividade singularizada 

 
Dentre as experiências de leitura mobilizadora da condição humana a partir do pensar 

crítico sobre o mundo, destaco o modo de ler compartilhado marcado pela força da narrativa 
oral e da escuta sensível, prática que remonta às antigas sociedades centradas na cultura oral, 
nas quais o narrador tinha a função precípua de, animado por suas memórias, ler o mundo e 
narrar suas histórias para que distintas comunidades humanas pudessem se apropriar delas. 

Como prática ancestral, a arte de contar histórias, vem atravessando as experiências de 
grupos culturais diversos, marcada pela troca de sentidos entre narrador e ouvintes 
(BENJAMIN, 2012; MEIRÉLES, 1984; BUSATTO, 2011), pela palavra de cor (de coração) e 
pela força do imaginário (YUNES, 2009). Essa prática, herdada da oralidade e da partilha 
solidária de experiências transitou por diferentes espaços e tempos e hoje, contaminada pela 
linguagem escrita, continua, com a riqueza advinda das múltiplas vozes dos contadores de 
histórias, povoando a imaginação e a memória dos ouvintes, ao lembrá-los sobre o valor da 
palavra alada e criativa na constituição humana. 
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No contexto contemporâneo, a narração oral aproxima-se de uma oratura, um espaço de 
recriação simbólica e estética da palavra, que se corporifica por meio da experiência de troca 
tecida entre o narrador e o público que o assiste (BUSATTO, 2011). Influenciado pela cultura 
letrada, o contador de histórias carrega hoje, por vezes, a marca de variadas linguagens e artes 
na construção de seu ofício, mas nem por isso deixa de lado a intimidade e a cumplicidade do 
olho no olho a fim de despertar no ouvinte memórias vividas e emoções sentidas, significando 
sua relação com o mundo. A contação de histórias se materializa em diferentes ambientes, 
escolas, bibliotecas, hospitais, presídios e parques, a fim de aproximar o leitor da leitura 
literária, mas nem por isso perde-se o maravilhoso advindo da narração dos primeiros tempos, 
que continua brotando na imaginação criadora do ouvinte. 

Na disciplina Literatura na Formação do Leitor, a vivência da arte de contar histórias 
gerou uma significativa interação entre o estudante-leitor de Pedagogia e o texto literário, 
tendo como valor essencial a palavra emocionalmente confidenciada e sentida. Inserido no 
universo das artes, o ato de contar e ouvir histórias possibilitou um envolvimento com a 
criação literária e com a imaginação, ampliando as possibilidades de exploração dos múltiplos 
sentidos manifestos e latentes na obra pelo estudante-leitor-contador de histórias e pelo 
estudante-leitor-ouvinte. 

 
Professor, leitor e contador de histórias  

 
A disciplina Literatura na Formação do Leitor organiza-se em dois grandes blocos. No 

primeiro, procuro situar os estudantes-professores nos debates cotidianos sobre o trabalho 
com o texto literário, focalizando especialmente as diferentes concepções acerca da relação 
entre a leitura, o leitor e a literatura. No segundo bloco, discutimos especificamente a natureza 
e a função dos textos literários, enfatizando os livros destinados à infância. Nesse momento, 
refletimos sobre o percurso histórico da literatura voltada para o público infantil e juvenil, 
bem como seus elementos singularizantes, buscando fundamentar o estudo, a pesquisa e a 
prática docentes. Permeando a experiência curricular proposta, descobrimos o universo da 
literatura infantil e juvenil a partir de práticas leitoras solidárias (YUNES, 2012, 2009, 2002), 
dentre as quais vivenciamos a arte de contar histórias.  

Tomando por base a reflexão sobre os diferentes enfoques presentes na arte de contar 
histórias - o quê; para quê; para quem; como e onde contar histórias – e, sobretudo, a 
experiência de organização e apresentação de uma sessão de contação de histórias, 
gradualmente a sensibilidade estética e o apuro crítico decorrentes de uma interação com o 
universo das histórias da literatura oral e escrita são incorporados pelos estudantes-leitores. 

Ao longo de alguns encontros, enfatizo as distintas experiências na perspectiva de 
contadores e de ouvintes sobre a arte de contar histórias com ou sem a utilização de recursos 
como fantoches, dedoches, marionetes, dobradura, valorizando a palavra como principal 
elemento da narrativa. Além disso, discutimos sobre o entrelaçamento da narrativa com o 
canto, a expressão corporal, gestual e, sobretudo, a liberdade de escolha do contador, 
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buscando destacar que o valor desta arte está na impressão da marca da narrativa “como a 
mão do oleiro na argila do vaso” (BENJAMIN, 2012, pág. 221).  

Juntos, organizamos uma sessão de contação de histórias a fim de vivenciarmos todas as 
etapas envolvidas nessa prática. Os estudantes participam ativamente da seleção e 
organização de um roteiro de histórias, de acordo com suas escolhas e com o público-alvo, e 
ensaiamos para apresentação de uma sessão, de acordo com os recursos por eles privilegiados. 
No momento seguinte aos ensaios, comentamos as diferentes possibilidades de narrar, e todos 
se perceberem como narradores ativos. Os comentários apresentados nessa etapa envolvem a 
postura, o corpo e o gesto; a voz e a continuidade; o tempo e o ritmo de cada um, tudo o que 
chama a atenção do ouvinte, conquistando-o ou não. Durante essa reflexão coletiva fica claro 
para estudantes-leitores que um contador não tem necessariamente que encenar, como o ator, 
reforçando a idéia de que a narrativa deve basear-se na palavra oralmente sentida. 

A culminância dessa experiência ocorre com a apresentação de uma sessão de contação 
de histórias para um público-alvo ávido por ouvi-las: crianças de turmas da Educação Infantil 
de uma escola pública da rede municipal. A magia dessa troca reside na relação afetiva que os 
estudantes-leitores-contadores estabelecem com os textos lidos e guardados de cor, de 
coração, que são narrados com a força da emoção e captados pelas crianças com uma alegria 
contagiante.  

 
 Formando professores leitores pela arte de contar histórias 

 
A disciplina Literatura na Formação do Leitor continua trilhando seu caminho e 

abrindo picadas, vivenciando a literatura para além da teoria e se propondo a despertar e 
estimular o contador de histórias que há em cada um de nós. Tenho recebido ao longo desse 
percurso, incentivos orais e escritos dos estudantes, em relação à proposta de conhecer a 
literatura em seus múltiplos matizes e nuances, vivendo práticas leitoras e formando leitores.  

Nesse sentido, o enfoque teórico-metodológico proposto pela disciplina Literatura na 
Formação do Leitor vem cumprindo seu principal objetivo, no sentido de superar a leitura 
literária como pretexto para preleções morais, com propósitos didatizantes e, em 
contrapartida, valorizar a construção da existência humana, conquistada por meio da arte, 
como foco de resgate da condição de cidadão leitor do mundo e da palavra. 
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CÍRCULOS DE LEITURA SOLIDÁRIA 

Marcela Afonso Fernandez1 
 

As palavras sabem de seu tamanho e de sua 
incompletude. Para cada coração ela inaugura um 

sentido. 
 (Bartolomeu Campos de Queirós) 

 
Este trabalho se propõe a apresentar algumas reflexões decorrentes de uma das linhas 

investigativas da pesquisa Contações de histórias, rodas e encontros com a leitura literária: 
das tradições à virtualidade, desenvolvida na disciplina Literatura na Formação do Leitor, 
do curso de Licenciatura em Pedagogia, realizada de 2011 a 2013 na Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).  

A investigação buscou articular o referencial teórico estudado ao longo da pesquisa com 
algumas das experiências e relatos colhidos dos estudantes participantes da disciplina. Por 
meio da estratégia círculos de leitura literária os estudantes tiveram a possibilidade de resgatar 
e ressignificar suas concepções de leitura na condição de leitores, bem como as possibilidades 
de intervenção dos professores como mediadores da leitura literária nos ambientes educativos.  

 
Conhecendo o terreno semeado 

 
Um dos objetivos da pesquisa Contações de histórias, rodas e encontros com a leitura 

literária: das tradições a virtualidade, realizada na disciplina Literatura na Formação do 
Leitor, do curso de Licenciatura em Pedagogia da UNIRIO, foi investigar alguns modos de 
ser leitor e tecer a leitura produzindo sentidos forjados pelos estudantes do curso de 
Pedagogia da UNIRIO.  

A disciplina Literatura na Formação do Leitor subdivide-se em duas etapas. Na 
primeira, as leituras e reflexões coletivas giram em torno dos debates cotidianos sobre o 
trabalho com o texto literário, sobretudo no que tange à tríade conceitual leitura-leitor e 
literatura, alicerces centrais da disciplina.  

Na segunda etapa, discutimos a natureza e a função dos textos literários, 
contextualizando o percurso histórico da literatura e abordando seus elementos 
singularizantes. Nesse momento, adentramos no universo da literatura infantil e juvenil 
buscando, por meio da realização de círculos de leitura literária e da organização e 
apresentação de uma sessão de contação de histórias, práticas leitoras solidárias (YUNES, 
2002, 2009), a experiência de partilha de sentidos, inspirada em escritores tais como Cecília 
Meireles, Bartolomeu Campos de Queirós e Marina Colasanti, entre outros. 
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Quando proponho aos estudantes práticas leitoras nas quais eles se sintam não apenas 
como mediadores de leitura, mas também como leitores ativos de textos literários, tenho a 
intenção de evidenciar o compromisso que eles precisam ter quando igualmente propõem 
leituras ou atividades com a literatura nos contextos educativos formais, no sentido de 
fomentar a leitura literária dos leitores iniciantes e em formação.  

Concomitantemente, observo que essas experiências de leitura solidária contribuem no 
processo de formação e resgate do ser leitor desses estudantes, por meio do mergulho em 
variados textos literários sobre os quais, projetando seus conhecimentos, experiências, 
valores, sentimentos e imaginação, podem imprimir suas marcas de leitura, criação e 
produção de sentidos. Nessa perspectiva, “todo gesto de apropriação de um texto por um 
leitor carrega para esse texto as próprias marcas do leitor, do seu contexto, do seu tempo, da 
sua sociedade” (YUNES, 2009, p.45). 

Dentre as experiências de leitura mobilizadoras de ser, pensar sobre o mundo ressalto o 
modo de ler compartilhado baseado na força da narrativa oral e na escuta sensível. Herdada 
dos povos da antiguidade que inventaram a escrita, as primeiras narrativas originaram-se no 
trabalho manual dos narradores que imprimiam sobre elas a sua marca, “como a mão do 
oleiro na argila do vaso” (BENJAMIN, 2012, pág. 221), conservando e intercambiando a arte 
e o mito. Prática de partilha solidária de sentidos encontrada em rodas de trabalho e de lazer, o 
círculo era prática comum de nossos antepassados, que se reuniam para compartilhar notícias 
vindas de longe, e para dançar, cantar e perpetuar a cultura vivificada por todos.  

Na realidade contemporânea, por meio da constituição de círculos de leitura, distintas 
comunidades de leitores são formadas (CHARTIER,1999), proporcionando aos seus 
participantes uma ampliação do horizonte interpretativo da leitura individual através do 
compartilhamento dos sentidos tecidos em grupo. O caráter formativo dessas comunidades de 
leitores aproxima-se da experiência de conscientização denominada Círculo de Cultura, 
desenvolvida por Paulo Freire. 

 
A única maneira de ajudar o homem a realizar sua vocação ontológica, a 
inserir-se na construção da sociedade e na direção da mudança social, é 
substituir esta captação principalmente mágica da realidade por uma 
captação mais e mais crítica. Como chegar a isto? Utilizando um método 
ativo de educação, um método de diálogo – crítico e que convide à crítica. 
(FREIRE, 2001, pág. 60) 

 
No círculo de leitura o percurso de amadurecimento de interpretações pelo leitor 

também se dá por meio do diálogo. A tarefa de mediação cabe ao leitor-guia, que, com base 
em sua intimidade com o texto, encarrega-se de narrar oralmente, mobilizar, organizar, 
estimular o debate e ainda costurar as falas apresentadas pelos integrantes da roda, cuidando 
para que a sua não prevaleça sobre as demais. Nesse processo de escolha, todo texto 
decorrente dos interesses do grupo pode incrementar o envolvimento e o debate. Nesse 
cenário, o círculo de leitura permite o uso e a apropriação crítica e criativa do texto. 



CÍRCULOS DE LEITURA SOLIDÁRIA 

 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 2193 

Evidencia-se nessa experiência a abertura da obra, que demonstra suportar múltiplos olhares e 
vozes.  

 
O trabalho de um leitor-guia é fazer luz sobre as cenas de leitura, os atos de 
construção de sentidos na leitura, sem impor sua condição ou a do autor. O 
que se quer alcançar com o círculo de leitura é a descoberta da condição de 
leitor e uma qualificação maior para a leitura, por conta mesmo da troca, do 
intercâmbio, da interação de vivências e histórias de leitura. (YUNES, 2009, 
pág. 82) 

 
É interessante observar que o círculo de leitura, coerente com a ideia de construção 

colaborativa de conhecimento, não comporta a transmissão de saber. O texto estimula o 
diálogo, num percurso de cooperação e troca de experiências para produção de sentidos. 
Interpretações, devaneios e sensações evocam as memórias de leitura e o repertório de 
narrativas de todos que partilham dessa experiência solidária. Ademais, nos círculos de 
leitura, caminha-se no sentido da inclusão. Não há julgamento das leituras expostas pelos 
participantes, no sentido de invalidá-las. O leitor-guia não julga, provoca. O próprio debate 
instiga à reflexão e aprofundamentos na construção do tecido interpretativo.  

 
Um ritual de passagem para promover a literatura: os círculos de leitura  

 
A estratégia círculo de leitura, proposta na disciplina Literatura na Formação do Leitor, 

possibilita ao estudante-professor em formação fazer uma ponte entre as questões conceituais 
e metodológicas acerca da tríade leitor-leitura-literatura e a experiência de leitura tecida em 
rede e encarnada pelo grupo, o que pode contribuir para aquela visão de conhecimento 
ressignificado em relação a sua atuação como leitor, promotor e mediador das leituras de 
outros leitores. 

Como prática disparadora de cada aula, as leituras solidárias ocorrem em torno de um 
texto literário e são amparadas pela voz de um estudante-leitor-guia. A definição de quem será 
o mediador da leitura é combinada previamente pela comunidade leitora - estudantes e 
professora. Responsável por selecionar um texto literário e autor de seu interesse e 
compartilhá-lo, o estudante-leitor-guia é instigado a abrir-se para a leitura e o diálogo 
ancorado na cumplicidade que articula vozes, percepções, dúvidas, imaginários e emoções do 
grupo (YUNES, 2002).  

O que distingue essa experiência de outras práticas leitoras é a oportunidade de, a partir 
da disposição dos estudantes em círculo, cada encontro estimular a troca espontânea, 
divergente e/ou complementar de sentidos, memórias, repertórios de narrativas vivenciadas e 
ouvidas por cada estudante-leitor envolvido nessa torrente da palavra, que extravasa fantasias 
e necessidades (GARCIA, 2010). Além disso, é igualmente estimulante observar o estudante-
leitor-guia assumir cada vez mais a atitude de liberdade e de crítica diante do texto literário no 
qual imprime sua marca de sentidos e de tomada de consciência sobre o mundo que o cerca 
(FREIRE, 2001). 
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Colhendo frutos e formando leitores 
 
A experiência tecida na disciplina Literatura na Formação do Leitor contribuiu para a 

consolidação da tese de que a Universidade e seus cursos de formação de professores devem 
cada vez mais assumir e instituir processos formativos baseados em práticas leitoras que 
ressignifiquem a relação entre o leitor e a literatura. Seguindo essa trilha, tanto a disciplina 
como a pesquisa Contações de histórias, rodas e encontros com a leitura literária: das 
tradições à virtualidade, ambas comprometidas com a promoção da leitura baseada na 
pluralidade de sentidos, reforçaram a importância dos círculos de leitura como uma valiosa 
estratégia de acesso e apropriação solidária e dialógica da literatura. Nessa perspectiva, 
contribuíram significativamente para viabilizar um projeto político-social e pedagógico que 
tem como meta, sobretudo, (mul)triplicar as margens da leitura literária nos contextos 
educacionais.  
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EL PAPEL DE LAS UNIVERSIDADES DE BRASIL EN LA FORMACIÓN DE 
PROFESORES DE ELE 

Marcelo de Barros Ramalho1 
 
Este estudio se basa en el análisis contrastivo de los currículos de quince universidades 

brasileñas con la incorporación de las fechas de creación de los Cursos de Licenciatura en 
Letras Español2, a saber:  

53: Universidad de Sao Paulo (1934); 222: Universidad Federal de Santa Catarina 
(1960); 243: Universidad Federal de Rio Grande do Sul (1970); 247: Universidad Federal de 
Rio de Janeiro (1931); 329: Universidad Federal de Minas Gerais (1968); 340: Universidad 
Estadual Paulista (1976); 377: Universidad de Brasilia (1986); 457: Universidad Federal de 
Paraná (2006); 555: Universidad Federal de Bahía (1941); 570: Universidad Federal de Rio 
Grande do Norte (1942); 590: Universidad Federal de Pernambuco (1950); 598: Universidad 
Federal Fluminense (1951); 692: Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul 
(1940); 818: Universidad del Estado do Rio de Janeiro (1950); 945: Universidad Federal de 
Ceará (1946). 

Es importante destacar que la elaboración de los programas de los cursos de Letras de 
las universidades brasileñas toma como referencia la actual LDB (Ley 9394/96) y el Parecer 
nº: CNE/CES 492/2001. 

Así, todo el sistema educativo de Brasil está regido por ese fundamento legislativo, que 
define cómo debe ser la formación educativa en el ámbito nacional en el nivel superior. 

Los comentarios radican en que el diseño de los currículos de esas quince 
universidades, cada uno con su estilo y sus particularidades, representa la interpretación de los 
documentos legislativos y traduce las necesidades de formación de los ciudadanos bajo la 
óptica de la misión de la universidad y del objetivo del curso de Letras. 

De esa forma, las características inherentes a la estructura de los currículos pueden 
leerse en la propuesta de Directrices Curriculares del Parecer nº: CNE/CES 492/2001. 

De acuerdo con dicha propuesta, que considera la formación de los profesores en el 
marco de los desafíos de la educación superior frente a los cambios constantes que se han 
producido en la sociedad contemporánea, en el mercado laboral y en las condiciones de la 
actuación profesional, se entiende que la universidad desempeña un papel que no sólo se 
limita a la producción de conocimiento, sino que también constituye un locus en el que se 
atienden las necesidades de formación educativa y tecnológica de la sociedad. 

Además, la universidad debe ser un lugar de cultura y de imaginación creativa, capaz de 
intervenir en la sociedad y transformarla bajo un criterio ético.  

                                                           
1 Doutor pela Universitat de Barcelona e professor titular da Universidade de Sorocaba. Correio-e: 
ramalho.marcelo@gmail.com. 
2 El curso de Licenciatura en Letras español es equivalente  a la Filología Hispánica no solo  en la Universitat de 
Barcelona, sino también en otras partes de la geografía española.  
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En cuanto al área de Letras, que forma parte de las Ciencias Humanas , pone de relieve 
la relación dialéctica entre el pragmatismo de la sociedad moderna y el cultivo de valores 
humanistas. 

De acuerdo con el Parecer nº: CNE/CES 492/20013, los cursos de licenciatura en Letras 
deben tener estructuras flexibles que: 

  
• proporcionen al profesional opciones de conocimiento y de actuación en el mercado de 

trabajo; 
• creen oportunidades para el desarrollo de las habilidades necesarias para alcanzar la 

competencia necesaria para el desempeño profesional; 
• prioricen el enfoque educativo centrado en el desarrollo de la autonomía del estudiante; 
• promuevan la articulación constante entre la enseñanza, la investigación y la extensión 

universitaria, además de la articulación directa con el postgrado; 
• favorezcan el ejercicio de la autonomía universitaria, permitiendo a la institución de 

enseñanza superior definir el perfil profesional, el número de horas del currículo, las 
actividades curriculares básicas, las actividades complementares y las prácticas. 

 
Así, por su naturaleza teórico-práctica, esencialmente orgánica, el currículo debe 

constituirse tanto por el conjunto de conocimientos, de destrezas y de habilidades, como por 
los objetivos que pretende alcanzar.  

Dicho todo eso, el objetivo concreto del curso de Letras, por lo tanto, es formar a 
profesionales interculturalmente competentes, capaces de abordar, de una manera crítica, los 
lenguajes, especialmente el verbal, en los contextos oral y escrito. 

En lo que concierne a la investigación, a la extensión universitaria, y a la enseñanza, 
todas ellas deben articularse en ese proceso. El profesional debe ser también capaz de 
reflexión crítica sobre los temas y las cuestiones relativas a los conocimientos lingüísticos y 
literarios. 

Los contenidos del currículo deben articular también la reflexión teórica-práctica con 
los dominios de la práctica profesional, esenciales a los profesionales de Letras, a fin de que 
puedan priorizar el enfoque intercultural, desarrollar el pensamiento crítico y entender la 
realidad desde la acción reflexiva hacia la explicación de los acontecimientos del mundo. 

En el caso de las licenciaturas, deben incluirse en los contenidos definidos para la 
educación básica tanto el conocimiento didáctico de los contenidos como el conocimiento que 
resulta de la investigación. El proceso de articulación entre las habilidades y las competencias 
en el curso de Letras presupone el desarrollo de actividades de carácter práctico durante todo 
el período formación del alumno. 

                                                           
3 Información disponible en: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES0492.pdf [citado 21 enero 2010]. 
Para las informaciones del texto legislativo que se recorre, en este apartado, así como en otras ocasiones, se ha 
utilizado solo un espacio entre las líneas porque dicho texto reproduce, traducido, un texto oficial.  

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES0492.pdf
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Las conclusiones a las que se ha llegado sobre ese estudio son las siguientes: las 
asignaturas relacionadas con la lengua española de la Universidad de Sao Paulo, de la 
Universidad de Brasilia, de la Universidad Federal de Bahía, de la Universidad Federal de Rio 
Grande do Norte y de la Universidad Federal de Ceará (cinco centros) presentan la dimensión 
del estudio de la lengua española desde la perspectiva de la lingüística aplicada y de la 
metodología de la enseñanza y el aprendizaje del español como lengua extranjera. 

Las demás universidades (diez centros) presentan las asignaturas de lengua española 
enmarcadas dentro de una concepción filológica de la organización curricular del curso de 
Letras, pero no desatienden los conocimientos específicos de la lengua ni los conocimientos 
acerca de la metodología de la enseñanza y el aprendizaje de lengua extranjera que debe tener 
el profesor de español LE  

En lo que concierne a la formación del profesor de Letras en Español, la Universidad 
Federal de Santa Catarina, la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, la Universidad 
Federal de Rio de Janeiro, la Universidad Federal de Minas Gerais, la Universidad Estadual 
Paulista, la Universidad Federal de Paraná, la Universidad Federal de Bahía, la Universidad 
Federal Fluminense y la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul (nueve 
centros) proporcionan a los alumnos una formación sólida de teoría, de metodología para la 
investigación, de didáctica, de lingüística, de lengua, de literaturas y de prácticas en esa área 
de actuación profesional. 

Sin embargo, la Universidad de Sao Paulo, la Universidad Federal de Rio Grande do 
Norte y la Universidad del Estado de Rio de Janeiro (tres centros) no incluyen en su currículo 
la metodología para la investigación ni el proyecto de fin de curso que debería elaborar el 
estudiante al término de la licenciatura. La Universidad de Brasilia y la Universidad Federal 
de Pernambuco (dos centros) sólo mencionan la metodología para la investigación, pero no 
hacen constar en su currículo la elaboración del proyecto de fin de curso. 

Es importante poner de relieve que tres de las quince universidades no mencionan la 
asignatura específica de metodología para la investigación ni el proyecto final de curso; y sólo 
dos de ellas confirman la metodología para la investigación, pero sin hacer mención de la 
elaboración del proyecto de fin de curso en sus currículos. 

Con todo, no se puede afirmar que en dichos centros universitarios no se contemple la 
investigación en dichos cursos, por el hecho de que no conste una asignatura específica de esa 
característica. Es muy probable que los métodos para la práctica investigadora ya estén 
incorporados en las asignaturas que conforman los currículos de dichas universidades. 

Así, la formación de los profesores de español como lengua extranjera, que tiene una 
duración mínima de ocho semestres, en esas quince universidades estudiadas, presenta ese 
perfil formativo, el cual prepara al estudiante, con el espíritu científico y con el pensamiento 
reflexivo, para desempeñar el papel de mediador entre dos culturas y de difusor de los valores 
humanistas, en la sociedad en la que vive. 

Toda la descripción realizada para este estudio acerca de los currículos de las 
universidades seleccionadas muestra un retrato real de cómo se realiza la formación de 
profesores de español en Brasil con vistas a la implementación de la ley 11.161/2005.  

http://www2.usp.br/
http://www.ufrn.br/
http://www.ufrn.br/
http://www.uerj.br/
http://www.unb.br/
http://www.ufpe.br/
http://www.ufpe.br/
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O SILÊNCIO DE INOCENTES: AS RELAÇÕES DE PODER NOS 
DISCURSOS DE UM CONSELHO DE CLASSES 

Marcelo Leite 1 
Márcio Moterani Swerts2 

 
Dia de conselho escolar, momento em que diferentes visões do mundo escolar e suas 

circunstâncias avaliativas são colocadas em pauta. Aqui os discursos provenientes da 
reprovação de uma aluna em apenas uma disciplina entre as dezessete cursadas. Cabe ressaltar 
que a mesma já fora reprovada no ano anterior em outras disciplinas diferentes a atual, a qual 
havia sido aprovada. 

Os discursos deste momento do conselho são do professor que mantêm a reprovação, 
justificando a necessidade de valorização da disciplina e a autonomia dos professores, de 
professores que argumentam em prol da aluna, ade insurgentes que contestam a nulidade do 
conselho. Nesta encruzilhada, orbita o silêncio dos sujeitos-alunos, visto que apenas falam por 
suas performances nas avaliações.  

Este jogo de poder discursivo entre diferentes personagens, entre ditos e não-ditos, 
permite a reflexão sobre que aluno/sujeito que se quer (re)formar, bem como a possibilidade 
de outros discursos, insurgentes, contraditórios, para além das atuais fronteiras. Deste modo, 
os discursos de um conselho de classe são muito mais significativos do que normalmente se 
espera deles. 

Entre os diferentes discursos, aquele que tomamos como o primeiro discurso, o da 
totalidade do conselho, apontava para a aprovação da aluna. 

O segundo discurso, do professor da disciplina, ancorado na valorização da sua 
disciplina, remeteu para o fato de que a aprovação era um desmerecimento da disciplina, do 
docente da disciplina e ainda estaria abrindo um precedente negativo para a autonomia dos 
professores da instituição, uma vez que a aluna não poderia ser aprovada por não obter a 
pontuação necessária, e que o regimento do conselho lhe dava a decisão final. Este discurso, o 
oficial da instituição, ampara-se em suas leis, normas, regulamentos, projetos pedagógicos, 
etc. 

Um terceiro discurso, o insurgente, contestador ao discurso oficial, foi de um professor 
da instituição que argumentou sobre o desmerecimento do trabalho dos outros 16 professores 
e de suas disciplinas nas quais a aluna fora aprovada. Para tanto, apontou falhas na 
organização escolar e que propôs mudanças nas regras do conselho, optando em não 
reconhecer a autonomia do professor que reprovou aluna e sugerindo a aprovação desta. 

O último, o discurso não-dito, o da aluna representada apenas por suas avaliações, uma 
sua fala abafada pela performatividade do momento, que não lhe permite espaço para suas 
argumentações, suas memórias, visto que a mesma havia demonstrado seu desenvolvimento 

                                                           
1 Mestre em Educação; Universidade de Brasília; Brasília, DF. E-mail: mleite64@gmail.com 
2 Mestre em Educação; UNICOR; Três Corações, Minas Gerais. marcioswerts@hotmail.com. 
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cognitivo ao ser aprovada nas disciplinas que no ano anterior a forçaram a novamente cumprir 
a mesma série. 

Estes diferentes discursos, ou possibilidades discursivas, estão em contingência dentro 
da instituição escolar. Foucault (1996) observa que os papéis que os discursos desempenham 
na ordenação do mundo são mais importantes que o seus conteúdos, pois o discurso é uma 
prática social, um conjunto de regras anônimas importantes na fabricação de um real, e os 
sujeitos, nossos sujeitos-alunos, são construídos através destes discursos.  

Pensemos então o discurso curricular com o significado dado por Silva (2011, p. 150): 
 

O currículo tem significados que vão muito além daqueles aos quais as 
teorias tradicionais nos confinaram. O currículo é lugar, espaço, território. O 
currículo é relação de poder. O currículo é trajetória, viagem, percurso. O 
currículo é autobiografia, nossa vida, curriculum vitae: no currículo se forja 
nossa identidade. O currículo é texto, discurso, documento. O currículo é 
documento de identidade. 

 
Assim, todo processo educacional é considerado currículo. São jogos de poder que 

envolvem todas as fases de sua construção, ou seja, passam pela escolha do conhecimento a 
ser ensinado até a constituição dos sujeitos que passam por essa instituição. Deste modo, o 
evento acontecido revela a fragmentação do conhecimento e uma forte tensão entre os 
professores para legitimar o seu campo do conhecimento, sua disciplina e a valorização de sua 
identidade acadêmica. São disputas e tensões que apagam, geram o esquecimento dos 
sujeitos-alunos, através de uma luta de sobrevivência pela valorização de sua disciplina. 

Para Foucault (1995), o poder está centrado em alguém, em alguma instituição ou no 
estado. Não é coisa que se possua, é uma ação sobre a ação, ninguém tem poder, o poder se 
exerce, o que nos permite reflexão de Silva (2011, p. 120), sobre esta questão: 

 
Foucault concebe o poder não como algo que se possui, nem como algo fixo, 
nem tampouco partindo de um centro, mas como uma relação, como móvel e 
fluido, como capilar e estando em toda a parte. [...] É o poder que, para 
Foucault, está na origem do processo pelo qual nos tornamos sujeitos de um 
determinado tipo. [...] O sujeito é resultado dos dispositivos que o constroem 
como tal. 

 
Gallo(CEDIT, 2010) observa que a educação trabalha sobreo conceito iluminista de 

sujeito como algo dado, universal e que pode e precisa ser educado. Uma educação pensada 
como ferramenta para lapidá-lo e educá-lo, fazendo com que seja o que ele é. Gallo diz que 
para Foucault o sujeito é uma construção histórica, é um conceito, o resultado de um processo 
de produção cultural e social. Deste modo, os sujeitos são fabricados, construídos, 
produzidos, ou seja, há diferentes sujeitos para diferentes momentos históricos. Nossos 
professores foram construídos historicamente, em uma determinada época, em um 
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determinado lugar, e por isso reagiram ao evento de acordo como foram produzidos 
culturalmente e socialmente. 

Neste contexto, em que a escola formatada para um sujeito pronto, acabado, universal, 
tem-se “produzido sujeitos que, ilusoriamente, acreditam serem donos de seu dizer e dos 
efeitos de sentido de seu dizer, sem saberem que, na verdade, estão ‘sendo mais ditos do que 
dizem’” (MONTEIRO et all, 2010, p. 52). 

Veiga-Neto (2008) coloca a escola como uma grande maquinaria cultural e social em 
que o currículo é uma de suas principais engrenagens, constituindo e instituindo identidades 
em seus educandos. 

É neste imbricamento da construção de sujeitos pelos discursos e pelos jogos de poder 
na maquinaria escolar que podemos pensar como os discursos escolares são construídos para 
fabricar sujeitos, instituir e manter discursos que constituem e reconstituem nossas 
identidades. Disto advém possibilidades para algumas reflexões: Se a instituição escolar 
forma, que sujeito se quer formar? Se escola forma dentro de um currículo oficial que é 
constituído por discursos, esse formar aceita discursos contestatórios? Será que existe a 
possibilidade de outros discursos dentro da educação escolar? 

Deste modo, o que nos importa não é discutir a reprovação ou não da aluna, mas os 
papéis desses sujeitos na constituição e manutenção de discursos dominantes. Olhar para além 
do oficial é importante para se pensar em discursos e espaços escolares que permitam o que 
foge a regra, o que está além do limite. 

Se há rigidez na organização escolar, não há espaço para outras possibilidades 
discursivas. Deste modo, os alunos são colocados dentro de um quadro idealizado pelo 
currículo e alguns ficam para além das margens nesta pintura, encobertos pela moldura; estão 
além das fronteiras. No evento apresentado, quando foi colocada uma proposta para além da 
moldura, a maioria postou-se contra; queria-se a aprovação da aluna, mas não interferências 
sobre o discurso oficial. Quando o discurso dominante não é suficiente para uma situação, ele 
tem que extrapolar fronteiras. Assim, optou-se pela manutenção das relações de poder já 
existentes, anulando discursos que contrariassem o discurso dominante, evitando que seja 
contrariado posteriormente. 

Mas a simples menção a outros discursos demonstra que existe espaço para outros 
discursos, ainda incipientes ao momento. Podemos observar que estes discursos não são 
negados, eles existem, mas estão represados, ainda não encontraram um solo favorável para 
aflorarem e se tornarem equidistante, não dominantes, a outros discursos. Deste modo, ao 
problematizar-se o discurso institucional perante outros discursos, problematiza-se o mundo 
escolar, possibilitando que águas até então represadas, rompam o dique. 
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ROMPENDO AS MARGENS DO PRECONCEITO: O MATERIALISMO 
HISTÓRICO E DIALÉTICO COMO POSSIBILIDADE DE LEITURA DA 

REALIDADE 

Marcelo Martins Rezende1 
Anna Maria Lunardi Padilha2 

 
Introdução 

 
Neste texto, a partir das contribuições do método materialista histórico e dialético de 

Karl Marx, focalizamos noções de preconceito, de modo mais abrangente, e de homofobia, de 
modo mais específico. Buscamos apreender histórica e culturalmente tais noções dando 
visibilidade às condições e contradições das relações concretas vividas na sociedade, focando 
o papel da escola no desenvolvimento do conhecimento científico, filosófico e artístico que 
podem favorecer a emancipação humana, rompendo as margens construídas pelo preconceito. 
Para tanto é necessário apreender a realidade indo além das aparências imediatas que 
vivenciamos em relação ao preconceito e especificamente à homofobia e caminhar em direção 
ao conhecimento teórico acerca do objeto de estudo.  

Recentemente assistimos em horário nobre das TVs brasileiras a cenas de 
relacionamentos de casais homossexuais e foi possível ver o tão esperado beijo gay. 
Reportagens apresentam celebridades do mundo artístico assumindo publicamente sua 
homossexualidade e constatamos o crescente número de participantes da parada Gay, no 
Brasil.  

Se por um lado, tais fatos podem representar algum avanço em relação às conquistas 
dos movimentos que lutam pela superação do preconceito contra os homossexuais, por outro, 
ainda revelam uma profunda ingenuidade quando há pessoas declarando que hoje, 
praticamente, não existe mais preconceito em nosso país. Essa aparente superação nos faz 
lembrar o que afirma Prado (2012, p. 67) nos estudos sobre o preconceito contra 
homossexualidades: “o preconceito nos impede de identificar os limites de nossa própria 
percepção da realidade”. Dias (2011)3 começa um de seus artigos críticos destacando a 
pesquisa que foi realizada pelas fundações Perseu Abramo e Rosa Luxemburgo Stiftung que 
revelam o surpreendente dado: 99% dos brasileiros têm algum tipo de preconceito, ainda que 
velado, contra homossexuais. Dados alarmantes, frente a aparente aceitação da 
homossexualidade. 
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A escola, como instituição que deve possibilitar o acesso ao conhecimento 
sistematizado produzido pela humanidade, relativos às ciências, às artes e à filosofia, 
favorecendo a emancipação humana e rompendo com as margens construídas pelo 
preconceito, ainda está marcada pelo silenciamento e ausência de reflexões necessárias. 

Em uma organização social na qual as demandas competitivas exigem que tenhamos 
respostas rápidas, falta-nos o tempo para a reflexão. Sobre essa questão Crochík (2011, p.16) 
argumenta que “agir sem reflexão, de forma aparentemente imediata perante alguém, marca o 
preconceito”. Como o preconceito não é aceito como inato, por esse e tantos outros autores 
estudiosos da questão, são os processos educacionais que transmitem às novas gerações os 
valores e contravalores, os estereótipos, os tabus, portanto, os preconceitos.  

Para apreender a realidade para além das aparências imediatas e sensíveis em relação ao 
preconceito e especificamente à homofobia, é necessário o esforço de análise de alguns dados 
à luz das contribuições do método materialista histórico-dialético utilizado por Karl Marx; 
método de estudo científico comprometido com a transformação social, pressupondo a 
centralidade da história. Supõe que estejamos atentos ao que escreveram Marx e Engels 
(1996, p. 14, grifos dos autores): “[...] os filósofos se limitaram a interpretar o mundo de 
diferentes maneiras; o que importa é transformá-lo”. Estudar o fenômeno do preconceito por 
este caminho, assumindo-o como margens impostas e limitadoras do desenvolvimento 
humano, exige descrever a realidade, buscar a história de sua construção e anunciar caminhos 
de superação. 

Como Duarte (2010), acreditamos que:  
 

Sem o movimento, analisado por Marx [...], de apropriação da realidade pelo 
pensamento por meio da passagem do abstrato ao concreto, isto é, sem a 
mediação da análise teórica, esse contato direto com a realidade produz no 
pensamento apenas uma representação caótica, superficial e fetichista 
(DUARTE, 2010, p. 70). 

 
Lembranças e vozes do preconceito na escola 

 
Na escola, não entendia o porquê era chamado de frutinha, nem o significado 
dessa expressão. Também era chamado de "veadinho" e outros apelidos. 
Sabia que era diferente dos outros meninos, mas não sabia que era 
homossexual. Comecei a ficar ofendido e me perguntava por que tenho que 
ser gay, se não sou? Me sentia muito mal e tinha medo dos professores e 
fazia de tudo para ficar quieto para não ser descoberto. [...] A escola foi o 
meu maior machucado, os professores viam os alunos me maltratarem e não 
tomavam nenhuma providência. A escola era um tormento, principalmente 
quando era xingado sem saber o que era. O professor deveria dizer, 
olha você não pode tratar o seu colega dessa forma. O professor ao ver um 
aluno indefeso tem que ajudar e dizer ao outro aluno que não pode tratar 
o colega dessa maneira. O gay se descobre na escola, no gesto, no toque, no 
olhar, no xingo dos colegas. 
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Esses dois excertos revelam o sofrimento de um jovem na escola frente às objetivações 
do preconceito em relação à homossexualidade. Ao revelar como foi agredido podemos 
identificar como apenas mais uma expressão do preconceito e não como a objetivação mesma 
dele e, portanto se assim o fizermos, poderíamos também afirmar que outros homossexuais 
não revelam ter sofrido preconceito, e ainda que, afinal, na novela do horário nobre de uma 
emissora com alto poder econômico e de abrangente acesso popular, pôde se ver o beijo gay. 
Cabe olharmos para o fenômeno para além das aparências, sem deixar de descrevê-las, para 
tentar desnaturalizar o que chamamos de homofobia4. O que está naturalizado? O que é que 
desejamos que rompam as margens desta naturalização? 

 
A voz de alguns autores acerca do preconceito 

 
Segundo Crochík (2011) o preconceito surge no processo de socialização e é fruto da 

cultura e da história. Surge como resposta das necessidades de sobrevivência presentes nas 
relações da vida. Em seu aspecto individual, o preconceito é uma reação que surge como um 
mecanismo de defesa de ameaças imaginárias criadas pelos próprios indivíduos. Já no aspecto 
social, surgem em forma de estereótipos que são produzidos e fomentados por agências como, 
a família, a escola, os meios de comunicação de massa etc. que os promovem em formas de 
certezas. Em uma sociedade competitiva como a nossa, temos que parecer fortes, sendo que a 
fragilidade é para os fracassados.  

Prado e Machado (2012) em seu livro Preconceitos contra homossexualidades: a 
hierarquia da invisibilidade ensinam que as identidades sexuais foram sendo construídas 
historicamente e coube à homossexualidade um lugar de subalternidade, de menos direitos 
sociais do que os atribuídos à heterossexualidade burguesa. Segundo os autores, essa 
construção histórica ganhou força, principalmente nos século XIX, através do discurso 
religioso e médico-científico em um período que se visava o controle das sexualidades: 
construção de uma hegemonia para a heterossexualidade como moral, natural e normal. 
Somente neste século XXI é que se começa observar uma maior discussão, visibilidade e 
desconstrução de padrões historicamente estabelecidos.  

Acreditamos que o método materialista histórico e dialético é a ferramenta teórica e 
prática mais adequada para compreender a interrelação entre os aspectos imediatos e 
genéricos, entre a particularidade em que se expressa os fenômenos sociais e a universalidade 
da vida social (MOLLO; MORAES, 2011).  

Uma escola que se proponha responsável pela transmissão de conhecimentos 
historicamente elaborados pela sociedade através dos tempos e que prima pela formação 
humana, precisa posicionar-se contra qualquer forma de preconceito. Quanto mais se tem 

                                                           
4 Entende-se homofobia como rejeição a qualquer forma de expressão de sexualidade diferente dos padrões 
heteronormativos. Em outras palavras, atitude de hostilidade e de intolerância àqueles que supostamente sentem 
ou têm relações sexuais com indivíduos de seu próprio sexo. (BORRILLO, 2009). 
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acesso à história e à noção de processo de humanização, mais será possível superar o 
escandaloso índice da violência contra os homossexuais no Brasil. 
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OUTROS OLHARES, OUTROS SIGNIFICADOS: UM FILME NO ESPAÇO 
ESCOLAR 

Marcelo Vicentin1 
Marcio Moterani Swerts2 

Marcelo Leite3 
 
O que conhecemos como cinema era um antigo sonho humano: a reprodução do real 

através do movimento. Surgiu como um invento desacreditado pelos próprios inventores, os 
Irmãos Lumière - Auguste e Louis - que o tinham como mera curiosidade científica. Mas quis 
o destino que o imaginário mágico de Georges Méliès enxergasse para além da caixa e do 
conjunto de engrenagens, para além da ciência dos Lumière. Ele vislumbrou possibilidades de 
entreter e falsear a representação do cotidiano, dando-lhe vida e movimento, alterando assim 
seu destino inicial. 

O cinema se transformou durante os séculos XX e XXI, sempre incorporando novas 
tecnologias, como a cor e o som. Todas estas mudanças se tornaram memórias/histórias 
vivas/congeladas no celuloide; representações de diferentes circunstâncias e personagens. E o 
cinema também acompanhou, segundo Duarte (2002), as transformações urbanas, bem como 
as ideológicas, sociais, econômicas, políticas e científicas. Projeções de práticas culturais, 
artísticas e midiáticas com padrões e valores sociais, comportamentais e identitários. Como 
em uma escola. 

Nesta se escolhe o que deve ser ensinado ou não, que conforme Silva (2011) é um ato 
em que se escolhe qual sujeito é o ideal e desejado para a formação e ocupação dos espaços 
sociais. Assim, um currículo implica em um conjunto de saberes e práticas que instituem 
modos de vida, por conseguinte: identidade(s). 

E o momento contemporâneo se configura na instabilidade e no deslocamento sobre a 
escola e as identidades; promove novas experiências do estar junto, de um conviver 
heterogêneo dentro das cidades, dentro de um mundo que se reconfigura através de 
“movimentos de desterritorialização, internacionalização dos mundos simbólicos, de 
descolamento de fronteiras entre tradições e modernidade, entre local e global, entre cultura 
letrada e cultura audiovisual” (MARTÍN-BARBERO, 1998, p. 54). 

Momento de questões que atravessam a escola e o currículo - logo identidade(s) -, a 
percepção dos alunos sobre o mundo e suas relações. Possibilitar a discussão destas questões 
dentro da escola é um dos pontos centrais na proposta da Secretária de Educação do Estado de 
São Paulo (SEE) ao propor a experiência cinematográfica no currículo pelo projeto O Cinema 
Vai à Escola – A Linguagem Cinematográfica na Educação. 
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Articular o currículo escolar com questões socioculturais da atualidade de 
uma maneira instigante. Os roteiros para discussão dos filmes convidam a 
reflexão, sugerem pontos de vista para observação, lançam temas para 
debates, criam polêmicas que desafiam estudantes e professores a encontrar 
respostas e buscar explicações e, principalmente, formular novas perguntas 
para entender mais sobre o mundo. (LIMA; ARANTANGY, 2008, p. 5) 

 
Um mundo fragmentado por múltiplos sistemas de significação e representação cultural, 

atravessado pelo processo de globalização que irrompe sobre as fronteiras nacionais, alterando 
hábitos, costumes e estilos de vida; bem como pelas tecnologias da comunicação, que alteraram 
os fluxos de informações, as transações internacionais e as condições de produção e acesso ao 
saber, alterando o sentir do mundo, menor e mais curto. Há um perigo iminente na globalização e 
nas atuais tecnologias comunicacionais é o apagamento de memórias, ameaçando identidades, 
“pois são nelas que se configuram os imaginários em que se plasmam os novos sentidos que, em 
sua heterogeneidade, hoje cobrem tanto o local quanto os modos de pertencimento e 
reconhecimento que fazem a identidade nacional.” (MARTÍN-BARBERO, 1998, p. 58) 

Nesta situação a escola e o currículo podem ser mais do que espaço de postergação de 
um determinado grupo de saberes. Podem ser um espaço de encontro, de estar junto, dialógico 
entre diferentes; espaço para a alteridade entre diferentes grupos e práticas sociais e culturais. 
Uma escola e um currículo transmitindo e produzindo significados, formando identidades e 
(re)significando os corpos presentes em seu espaço. Logo, uma escola contingente. Uma 
escola como espaço legítimo de encontros múltiplos, de estar e conviver juntos, uma escola 
que incorpore novos discursos e condições técnicas para também produzir e disseminá-los. 

Como espaço contingente, a escola também deve ser espaço para a discussão de uma gama 
de assuntos e temas representativos da sociedade, como o diferente e as diferenças; os 
preconceitos e as minorias, possibilitando outras produções discursivas diferentes às dominantes. 
Uma escola que permita outras linguagens e meios serem parte do universo escolar. 

Um trabalho sobre percepções, do reconhecimento ao direito à diversidade social e a 
promoção de relações dialógicas entre pessoas e grupos pertencentes a universos culturais 
diferentes através da arte cinematográfica, tratando de “questões polêmicas e relevantes da 
contemporaneidade com o currículo e a sua concretização em sala de aula” (CASTRO, 2008, 
p. 5). Aqui, as representações sobre a velhice e a terceira idade, através dos textos produzidos 
pelos alunos ao (re)significarem o filme; sem a possibilidade de um resultado prévio no 
campo aberto das emoções e o humor humano; com liberdade sobre o tema, objeto ou 
conceito; sentimentos, motivações, interesses. 

Aqui, os textos produzidos sobre o “sutil, empolgante e feminino [Chega de Saudade, 
2007, de Laís Bodanzky], que aos poucos, faz o espectador se sentir íntimo dos personagens e 
dentro do salão”, como o define a sinopse oficial. 

E o que é a sala de aula, senão este grande salão de baile, uma metáfora sobre a vida. E 
nessa procura nos encontramos com detalhes sobre como a vida é percebida pelos alunos; 
discursos que os constituem como sujeitos. E por serem discursos, dizem o sujeito, sua 
história, suas experiências. 
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Chega de Saudade expressa, “o contraste entre a ideia de finitude e a vontade de viver 
que pulsava em cada corpo” (BOLOGNESI, 2008, p. 13), ou seja, uma relação entre um 
passado vivido e um presente sentido nas histórias, nos embates entre corpo, oralidade e os 
movimentos no salão de baile/sala de aula. Nos discursos dos alunos, a velhice se associa a 
um passado vivido e marcado no corpo, na compreensão da finitude, mas também nos novos 
ajustes sociais do contemporâneo. 

Todos têm direito a felicidade, tanto que a velhice deixa de ser associada ao final de 
uma existência para se tornar a expressão de corpos cheios de vida e desejos, chamas em 
corpos e almas que o tempo desconstruiu; possibilidade presente em quase todos os textos dos 
alunos: “Eu gostei do velho que dançava com a moça. O velho todo babando pela moça até 
perceber que ele estava gostando dela e ela dele” (SUELI4). 

É a possibilidade do amor e do desejo para aqueles que até pouco, seriam assim 
descritos: “Que ser velho [...] é só ficar cuidando dos netos e esperar a morte chegar” 
(ANDERSON). Mas o que se observa é a possibilidade de (re)encontrar-se com novas 
representações para amor: “uns querem se divertir, outros querem namorar e outros só querem 
curtir. [...] Ciúmes é o que mais rola um quer fazer ciúmes para o outro” (RICARDO). O texto 
do aluno Djair descreve melhor a circunstância: 

 
Alguns são casados e fingem que são solteiros, mas são muito felizes. 
Alguns são apaixonados a muitos anos, mas nunca se declararam, mas 
alguns acham um momento para se declarar e ficam muito felizes. No caso 
do casal, um apaixonado pelo outro, depois de uma discussão é que criaram 
vontade de se declarar um para o outro. 

 
Uma multiplicidade de significados para o amor num mundo onde a juventude vive a 

incerteza dos relacionamentos e o amor parece estar fora de moda. Mas para a terceira idade, 
essas situações são indicadores de bem-estar. Significados do contemporâneo, em que os 
discursos da terceira idade invadem o campo simbólico da juventude. 

Estas representações quebram estereótipos e preconceitos, promovem outros significados e 
valores, fomentam outras leituras, que levam ao reconhecimento dos idosos como pessoas; Este 
reconhecimento age sobre rupturas e distanciamentos, sobre a progressiva exclusão e separação 
do contemporâneo. Evita que os mais jovens esqueçam ou sejam esquecidos mais tarde: “Só 
vamos saber mais sobre isso quando nos também ficarmos velhos” (DIONES).  
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LIXO, POBREZA E UMA VIDA (IN)FAME: ROSTOS (IN)VISÍVEIS, 
SILÊNCIOS (IN)TANGÍVEIS NA INVENÇÃO DE SI POR ESTAMIRA 

Márcia Aparecida Amador Mascia1  
 

Introdução 
 
A necessidade de estudar e trazer à tona os discursos de pobreza tem sido, 

recentemente, uma tônica de alguns grupos de analistas do discurso, em especial, na América 
Latina, dentro dos quais faço parte e faz parte este artigo. Ancorado teoricamente pela Análise 
do Discurso de linha francesa e a genealogia de Foucault, este artigo tem como objetivo 
analisar uma voz feminina excluída, a voz de Estamira e levantar, em seus dizeres, os 
momentos de invenção de si. Estamira é o nome da principal personagem de um 
documentário sobre os catadores do lixão de Gramacho, no Rio de Janeiro, lançado em 2006, 
tendo como diretor Marcos Prado.  

A análise buscará focar no modo como Estamira representa a si própria como mulher, 
como mentalmente doente, como miserável, como vivendo no e do lixo, como sexualmente 
agredida e como abandonada pelo marido. Em sua invenção de si, Estamira resiste, criando 
um mundo simbólico para si: a esquizofrenia. E será dentro desse mundo que Estamira irá nos 
instigar a pensar o que temos feito com esse mundo no qual vivemos: em que é possível 
coabitar o Rio de Janeiro, uma cidade “maravilhosa” e o “lixão” de Gramacho.  

 
Teorias que subsidiam 

 
Tendo como seu principal representante Pêcheux (2002, 2009), a análise do discurso de 

linha francesa, entende o sujeito como efeito de sentido do discurso e, assim, atravessado pela 
ideologia e pelo inconsciente, sendo que o discurso transcende o meramente linguístico e 
deriva do histórico-social. A AD pretende focar os equívocos, as falhas da língua, a partir do 
pressuposto de que o real da língua é o real da história e que toda e qualquer análise se dá no 
entrecruzamento entre o acontecimento, a estrutura e a tensão entre descrição e interpretação 
(PÊCHEUX, 2002).   

Na obra “A vida dos homens infames”, Foucault empreende uma história de vidas 
miseráveis e medíocres, de (in)fames, aqueles que não tiveram fama, destinadas a passar sem 
deixar rastros, mas que, de algum modo resistiram. O autor define essa obra como uma 
“antologia de existências. Vidas de algumas linhas ou de algumas páginas, desventuras e 
aventuras sem nome, juntadas em um punhado de palavras. Vidas breves, encontradas por 
acaso em livros e documentos.” (FOUCAULT, 2006, p. 203).  
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Sobre o documentário – Situando a história de Estamira 

 
O filme traz a história de Estamira, uma mulher de 63 anos, na época, e que vive em um 

bairro periférico da cidade do Rio de Janeiro. Estamira sofreu, ao longo da vida, uma série de 
abusos: aos 12 anos, é doada pelo avô paterno a um bordel. Ela acaba tendo dois maridos, mas 
se separa de ambos, levando seus 3 filhos. Passa a ter um emprego em um supermercado, 
porém, ao ser estuprada duas vezes, uma no centro da cidade e outra na rua de sua casa, 
quando voltava para casa, à noite, após o trabalho, passa a desenvolver um tipo de 
esquizofrenia e se torna desiludida e insana.  

 
Análise: A invenção de si de Estamira 

 
Estamira, ao longo do documentário, mostra-se, o tempo todo, falando de si e dos 

outros. Optamos por apresentar alguns excertos que se encontram em diversos momentos de 
suas falas. Trata-se, portanto, de recortes por nós selecionados:  

 
A minha missão, além de deu ser a Estamira, é revelar... é a verdade, 
somente a verdade. Seja a mentira, seja capturar a mentira e tacar na 
cara ou então... ensinar a mostrar o que eles não sabe, os inocentes... 
Não tem mais inocente, não tem. Tem esperto ao contrário, esperto 
ao contrário, tem, mas inocente não tem não. 
 
A minha missão, além de deu ser a Estamira, é revelar... é a verdade, 
somente a verdade. Seja a mentira, seja capturar a mentira e tacar na 
cara ou então... ensinar a mostrar o que eles não sabe, os inocentes... 
Não tem mais inocente, não tem. Tem esperto ao contrário, esperto 
ao contrário, tem, mas inocente não tem não. 
 
Vocês é comum.. Eu não sou comum... Joga água ni mim... só o 
formato que é comum. Vou explicar pra vocês tudinho agora, pro 
mundo inteiro. É cegar o cérebro.. o gravador sanguino... de vocês E 
o meu eles não conseguiro, conse... porque eu sou formato gente, 
carne, sangue, formato home, par... eles não conseguiram. É a 
bronca deles é essa! Do trocadilo! Do trocadilo! 
 
O trocadilo... amaldiçoado, excomungado... hipócrita, safado, 
canalha... indigno, incompetente, sabe o que que ele fez? (...) É ruim, 
hein! Ele é tão poderoso... ao contrário, que eu, até depois de... a 
carne, veinha desse jeito, feia desse jeito, boba desse jeito, ele ainda 
quer mais... ah! Ai, ai! É mole? Você é bobo, rapaz... 
 
(...) 
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A lá... os morros, as serras, as montanhas... paisage e Estamira... 
estamar... esta... serra... Estamira está em tudo quanto é canto... tudo 
quanto é lado... até meu sentimento mermo veio... todo mundo vê a 
Estamira! 
 
(...) 
 
Eu Estamira, sou... a visão de cada um. Ninguém pode viver sem 
mim... ninguém pode viver sem Estamira. Eu... me sinto orgulho e 
tristeza... por isso... 

  
Em nossa análise, estamos postulando que Estamira se constrói através do processo 

simbólico da esquizofrenia que se materializa por um discurso profético sobre si mesma: ela 
se vê como alguém especial, iluminada e escolhida para ver coisas que os homens comuns 
não são capazes de ver. Nesses termos, ela se coloca a missão de revelar aos outros. Assim, 
linguisticamente, as imagens de profecia, que transitam no seu discurso, manifestam-se pelo 
uso do vocábulo “missão” que aparece nesse excerto. Estamira não tem uma vida, mas uma 
missão, tal qual alguém escolhido, de “revelar” a verdade. Assim, postulamos que o seu 
discurso esquizofrênico trata-se, na verdade, de um tipo de resistência. Como seria 
insuportável sustentar tantas frustrações, perdas, abandonos, ao invés de se ver como uma 
coitada, miserável, ela recria para si própria uma vida, no outro polo, na qual ela seria alguém 
especial. Faz parte, ainda, desse campo semântico do discurso da profecia, o termo “visão”, 
atrelado, portanto, à missão. Ela vê coisas que os comuns não vêem. Ela é “a visão de cada 
um. Ninguém pode viver sem mim... ninguém pode viver sem Estamira”. 

Sua representação de si se manifesta, de modo poético, como se pode ver em: 
“estamar... esta... serra... Estamira”. Ela começa o enunciado mostrando os morros, as serras, 
as montanhas, a paisagem e se apresenta como mais um desses elementos da natureza, através 
de um jogo de linguagem metafórico com o seu nome próprio: primeiro, aparece seu nome, 
Estamira, mas que é sugerido, pelo que se segue, a ser dividido, como em “esta mira”, “o 
olhar que tudo vê”, de onde a “visão”. A seguir, aparece o vocábulo “estamar”, uma 
construção que, também, passa a ser entendida pelo que se segue, como que se repetisse o 
demonstrativo “esta”, acoplado ao termo “mar”, de onde “estamar”. E, ao final da sequência, 
temos finalmente a materialidade que nos dá os efeitos de sentido retroativos: “esta...mar”, 
separado, finalmente. E, para finalizar, ela se apresenta como aquela que “está em tudo quanto 
é canto... tudo quanto é lado...”. Consideramos que tal construção metafórica do nome próprio 
é uma estratégia discursiva de resistir às pressões e opressões a que foi e é sujeita, 
inaugurando um lugar especial para si: afinal, somente alguém especial seria capaz de 
suportar tanto sofrimento na vida. 

Dentre as verdades a serem expressas por sua missão, encontramos, neste excerto, o de 
mostrar que não tem mais “inocentes” no mundo: Estamira, outra vez, constrói um jogo de 
palavras para denunciar as opressões de seu mundo: ela quebra com a dicotomia - inocente e 
esperto -, e cunha o termo “esperto ao contrário”. Inocentes, em seu delírio profético seriam 
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os interlocutores, as pessoas as quais o discurso dela é endereçado: aqueles que não sabem a 
verdade, por isso, inocentes. Porém, ela subverte o significado de inocente, em nossa 
sociedade: não há mais pessoas inocentes, mas “espertos ao contrário”. E, se nós 
considerarmos este termo dentro do contexto do filme, do lixão de Gramacho, no Rio, 
constratado com a beleza e riqueza da cidade do Rio de Janeiro, e do resto do Brasil, é 
possível fazer uma leitura que ela está denunciando as dicotomias sociais atuais. Somente 
“espertos ao contrário” poderiam construir um mundo onde há abusos sexuais por parte de 
avô, estupros, pobreza, traição e abandono. Consciente de todas essas contradições, ela se 
coloca uma missão: ser a profeta do lixo. 

 
Algumas (In)conclusões 

 
Estamira é o testemunho de como os destinos sociais dos pobres e doentes mentais são 

ordenados e direcionados, em nossa sociedade, para a rua, para o lixo, para a margem da 
sociedade. Uma sociedade individualizada na qual os “ajustados” se trancafiam, cada vez 
mais, em prédios e condomínios, muitos de extremo luxo, escondendo-se da escória humana, 
produzida pelos próprios homens contemporâneos. A rua é o lugar dos desajustados, dos 
pobres, dos loucos, dos abandonados, das prostitutas, dos drogados, dos infames. A rua é o 
fim da estrada da pobreza, é o lugar onde os seres vivos vão quando não são mais 
considerados pessoas, cidadãos. A rua é a metáfora da “morte social”, zona de abandono 
social (BIEHL, 2005).  

Porém, vemos que, apesar dessas forças da sociedade em estabelecer limites entre 
miséria e luxo, restos e desperdícios, loucos e sadios, trabalhadores e vagabundos, Estamira 
inaugura um lugar de subjetividade, no qual ela se atribui um sentido, um destino e que move 
sua vida, aparentemente, sem ressentimentos. Ela inventa um lugar para si, como alguém 
iluminado e capaz de suportar tantos sofrimentos. 
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QUESTÕES EMERGENTES DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS 
PROFISSIONAIS DA INFÂNCIA: OS DESAFIOS DE UM PROGRAMA DE 

FORMAÇÃO EM REDE 

Márcia Aparecida Colber de Lima1 
Claudia Panizzolo2 

 
Introdução 

 
A partir da promulgação da Constituição de 1988, da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional de 1996, da Resolução do Conselho Nacional de Educação CNE/CEB n.º 
05/2009, que fixou as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e 
culminando com publicação da Lei Federal n.º 12.796/13 que, ao alterar o artigo 4.º da 
LDBEN, define que a partir de 2016 todas as crianças de quatro e cinco anos devem 
obrigatoriamente estar matriculadas na Educação Infantil, o acesso das crianças à escola de 
Educação Infantil dos quatro aos cinco anos foi garantido legalmente. No entanto, o caminho 
a percorrer para que esse direito seja plenamente atendido em instituições educacionais que 
possam assegurar qualidade na educação das crianças é longo. 

A preocupação relacionada à qualidade e, mais detalhadamente, de como esta pode 
acontecer nas instituições educacionais que atendam as crianças de zero a cinco anos passa a 
ser objeto de preocupação.  

As contribuições de Nóvoa (1992, p. 9) ao afirmar que “não há ensino de qualidade, 
nem reforma educativa, nem inovação pedagógica, sem uma adequada formação de 
professores”, ajudam a entender que este é o desafio a ser superado neste momento da 
educação infantil brasileira. O problema da qualidade associado a uma adequada formação de 
professores, o que já é complexo, se amplifica quando olhamos para as grandes redes 
públicas. 

Ao considerar tal complexidade destacamos a rede municipal paulistana que, com 21953 
unidades educacionais que atendem cerca de 421.0004 crianças na faixa etária de zero a cinco 

                                                           
1 Pedagoga mestranda do Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade Federal de São Paulo – 
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Pesquisa Infância, Cultura, História/GEPICH. Contato:claudiapanizzolo@uol.com.br. 
3 Dados coletados no sistema da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo – Escola On Line: disponível 
em:<http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/AnonimoSistema/BannerTexto.aspx?MenuBannerID=22>. Acesso em: 
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anos, apresenta dimensões geográficas e numéricas que impactam a tomada de decisões sobre 
a gestão e o atendimento ao público demandante da Educação Infantil e, consequentemente, a 
qualidade deste atendimento. 

A formação continuada de educadores tem ocupado o cenário das discussões de 
processos formativos em diferentes esferas de gestão educacional, embora esta modalidade de 
formação nem sempre tenha sido tão valorizada pelas políticas públicas de educação quanto o 
é no discurso político. Na rede municipal paulistana não é diferente. A urgência de políticas 
articuladas e continuadas de formação é imperiosa. 

Ao desafio da formação, acrescenta-se a necessidade de que esta aconteça em rede, ou 
seja, em conjunto, articulando os diferentes profissionais e situações que são comuns numa 
mesma rede de ensino. 

As demandas formativas dos educadores devem assim, ultrapassar o limite do 
diagnóstico e passar para a fase de reflexão, compondo o cenário da escola como local de 
formação e de reflexão na e sobre a prática de seus profissionais, segundo o que Schön (1992, 
p. 90-91) denomina de practicum reflexivo em que se busca compreender “como é que o 
professor vive e trabalha na escola e procura a liberdade essencial à prática reflexiva”. 

O processo de formação do professor reflexivo não pode desconsiderar que suas 
práticas e seus saberes são construídos em diferentes contextos o que Tardif (2002, p. 61) 
denomina de “plurais, compósitos, heterogêneos, pois trazem à tona, no próprio exercício do 
trabalho conhecimentos e manifestações do saber-fazer e do saber-ser bastante 
diversificados”. 

Assim, a ideia de natureza social na composição dos saberes docentes de Tardif (2002) 
e a concepção de profissional reflexivo de Schön (1992) são aspectos fundamentais a serem 
considerados nos programas de formação para profissionais da educação. O objetivo deste 
texto é analisar, na perspectiva destes autores, o programa de formação continuada da rede 
municipal paulistana para a Educação Infantil denominado “A Rede em rede: a formação 
continuada na Educação Infantil” desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação de São 
Paulo (SME/SP) no período compreendido entre 2006 e 2012 a partir da pesquisa documental 
dos arquivos5 que compõem o referido programa. Os documentos utilizados para a pesquisa 
até aqui são os disponíveis no Diário Oficial da Cidade de São Paulo6.  

 
O programa de formação “A Rede em rede: a formação continuada na Educação 
Infantil” 

 
O programa “A Rede em rede: a formação continuada na Educação Infantil” foi 

organizado pela SME/SP e permaneceu em funcionamento de 2006 à 2012. Cada ano do 
programa foi denominado de fase. As fases foram se justapondo ano a ano dando-lhe o 
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6 Diário Oficial da Cidade: disponível em: <http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_v4/index.asp?c=1>. 
Acesso em: jan. 2014. 
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sentido de continuidade, sendo a duração o primeiro fator que o diferencia em relação a outras 
ações de formação desenvolvidas para os profissionais da Educação Infantil pela SME/SP. 

Ao considerarmos o sentido da formação continuada, que segundo Marin (1995, p. 18) 
acontece “no lócus do próprio trabalho cotidiano, de maneira contínua, sem lapsos, sem 
interrupções, uma verdadeira prática social de educação mobilizadora de todas as 
possibilidades e de todos os saberes profissionais”, entende-se ser importante que tais ações 
aconteçam na longa duração, como foi o caso do programa em questão. 

Outro  aspecto a se considerar por sua relevância no programa é que, ao eleger o diretor 
de escola e o coordenador pedagógico como público alvo prioritário para a formação 
objetivou “apoiar a tarefa dos trios gestores7 na elaboração e implementação de projetos 
locais de formação continuada de professores em todas as unidades educacionais” (Portaria 
SME nº. 938/2006). O texto legal que institui o programa indica a escola como um local de 
formação continuada e os gestores como responsáveis deste processo de formação. Esta 
intenção foi complementada quando os professores passaram a integrar as ações formativas 
do programa a partir de 2009. O envolvimento de todos os segmentos profissionais da 
educação infantil no programa se aproxima da perspectiva de Schön (1992, p. 91) de que 
“quando os professores e gestores trabalham em conjunto [...] a própria escola pode tornar-se 
num practicum reflexivo para os professores”.  

Ao indicar a implementação das Orientações Curriculares para a Educação Infantil 
publicada em 2007 como eixo articulador das ações formativas do programa em todas as suas 
fases, o terceiro aspecto distintivo se apresenta. Envolver todos os segmentos de profissionais 
da educação infantil no programa de formação indica para a iniciativa de que os saberes 
profissionais construídos, que segundo Tardif (2002, p. 104) “provêm de fontes sociais 
diversas (família, escola, universidade, etc.) e são adquiridos em tempos sociais diferentes”, 
são compostos para além daqueles advindos da experiência docente, que o autor denomina de 
saberes experienciais. Os saberes pertinentes ao currículo devem necessariamente compor o 
escopo da formação, favorecendo o pertencimento dos profissionais ao conjunto de saberes 
curriculares que necessariamente estão imbricados na ação cotidiana do educador.  

Ao pretender tratar das questões emergentes da formação continuada a partir de um 
programa de formação em rede, o levantamento de dados iniciais da pesquisa nos aponta para 
o desafio de articular os diferentes saberes docentes construídos socialmente. As questões que 
até aqui se apresentam para aprofundamento da pesquisa são: como garantir que um programa 
de formação em rede considere simultaneamente a heterogeneidade de cada unidade 
educacional, os saberes plurais de cada profissional e a necessidade de não se perder a 
configuração de rede de ensino? Como articular os saberes compósitos e plurais dos 
diferentes profissionais que atuam na educação infantil em torno de uma proposta curricular, a 
partir de um programa de formação em rede? 

A pesquisa nos aponta que estas questões precisam ser aprofundadas na análise do 
programa de formação. 
                                                           
7 Trio gestor: diretor de escola, assistente de direção e coordenador pedagógico.  
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RELAÇÕES ENTRE LEITURA E O ATO DE ESCREVER EM UM PROJETO 
DE LETRAMENTO 

Márcia de Souza1 
Otilia Lizete de Oliveira Martins Heinig2 

Das intenções: situando o leitor 
 
O desenvolvimento de projetos de letramentos com vistas à leitura e à produção escrita 

de poemas é o foco deste artigo que apresenta algumas reflexões de uma experiência docente 
realizada com alunos do último ano do ensino fundamental.  

Compreender os sentidos dos enunciados dos alunos sobre a escrita e a leitura de 
poemas em um projeto de letramento, é o objetivo que norteou a pesquisa e que guia também 
este artigo que apresenta enunciados produzidos em entrevistas episódicas realizadas com 
alunos participantes do projeto. Nesta seção, apresentamos as bases teóricas para depois 
apresentar e discutir os enunciados cujas análises foram realizadas dentro da perspectiva 
teórica do Círculo de Bakhtin. As discussões sobre projetos de letramento mobilizam também 
a compreensão sobre produção escrita de gêneros dentro de uma perspectiva que considere as 
práticas sociais. e, para compreender as práticas de letramento, foram mobilizados os estudos 
sobre letramentos.  

Em uma perspectiva de produção de texto, a construção da linguagem escrita é 
dialógica. A sala de aula é um dos ambientes onde ocorrem as interações verbais e estas são 
representadas pelos enunciados, os quais são definidos como a unidade real da comunicação 
discursiva, assim, o aluno tem o que dizer das suas experiências vividas dentro e fora da 
escola. A prática da produção escrita, no ambiente escolar, se firma como um papel 
extremamente importante no desenvolvimento do aluno e a forma como esse 
desenvolvimento é conduzido pelos educadores. Para Geraldi (1997), o que define esse 
comprometimento pedagógico é o enquadramento dos pressupostos pedagógicos que 
direcionam o aluno no sentido de traçar diretrizes para que esse aprendiz tenha as condições 
necessárias para produzir seu texto. Dentro de uma abordagem interacionista, a formação de 
alunos, os quais constroem sua cidadania, aponta para o papel da linguagem, da leitura, da 
escrita como um expoente de carga valorativa dentro da formação social do sujeito. Os 
enunciados (BAKHTIN; 1997), então, se apresentam como as expressões das atividades 
humanas dentro das esferas sociais e, portanto, eles não só possuem uma sincronia com as 
esferas como possuem uma coerência de comunicação entre eles, as esferas e as atividades 
humanas.  

                                                           
1 Graduação em Letras,mestre em Educação;Universidade Regional de Blumenau (FURB); Gaspar, Santa 
Catarina. E-mail: soumar30@hotmail.com. 
2 Mestre em Educação, doutora em Linguística; docente do Mestrado em Educação da FURB; Brusque, Santa 
Catarina. E-mail: otilia.heinig@gmail.com 
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O projeto de letramento (KLEIMAN, 2008) é aquele que aproxima o projeto da escola 
ao projeto de vida do aluno, articulando as experiências trazidas pelos alunos ao 
conhecimento escolar. No projeto de letramento, segundo Oliveira, Tinoco e Santos (2011, p. 
48), “aprender por projetos é aprender respondendo a uma necessidade vinculada a uma 
prática social.” Assim, os sujeitos envolvidos leem e escrevem, aproximando-se das vivências 
e das funções sociais do texto oral e escrito. Além disso, a produção de textos não fica restrita 
à escola, mas para além dela e professor e aluno são parceiros para juntos realizarem ações 
acerca de uma situação que envolva ambos em busca de uma solução. 

 
Dos sentidos enunciados: as relações entre leitura e o ato de escrever  

 
A fim de refletirmos sobre a experiência vivida pelos sujeitos no projeto e sua situação 

atual em sala de aula no que concerne à leitura e à escrita, na entrevista, fizemos perguntas 
como: Você ainda lê ou escreve poemas? Como são as suas produções atualmente? Estes 
questionamentos possibilitaram aos sujeitos fazer uma comparação entre a experiência vivida 
no projeto de letramento e as outras das quais eles participam.  

Ao perguntar para os sujeitos se eles ainda liam ou escreviam poemas, eles enunciam3: 
Ler eu leio, fazer poesias(+) não, mas ler(+) (Cátia); Atualmente não, mas eu leio do LIvro. 
Mas ler eu leio livros, Macunaíma, né[...] (Lúcio); Ler eu leio, mas escrever: não tô mais 
escrevi:::, só lendo. (Michaela; Ler eu leio, fazer poesias(+) não, mas ler(+) (Nair); Escrever, 
MEU é difícil, mas ler eu ainda LEIO.(Túlio). Ainda que a entrevista tenha sido realizada em 
momentos distintos, há um discurso circulante sobre “ler eu leio”. Isso remete a uma 
depreensão de que a leitura está na escola e circula entre eles. Apenas Lúcio especifica o que 
está lendo e a resposta remete às aulas de Literatura. Os demais apenas fazem menção ao ato 
de ler sem especificar o quê e por que o fazem. Ao mencionarem a escrita, ela aparece 
silenciada ou negada na escola, como explicitam esses enunciados: “fazer poesia não”; 
“Atualmente [escrever] não,[...]”; “não tô mais escrev[endo]”. Lúcio e Michaela refletem 
sobre a ausência de um trabalho sistemático com escrita em seu momento atual, o que pode 
levar a depreensão da importância da experiência de escrita vivenciada por eles no projeto de 
letramento e da compreensão da escola como um espaço institucional para aprender a 
escrever. Por outro lado, Cátia e Nair fazem a mesma fala e sinalizam a ausência do trabalho 
com a produção escrita de poemas. Nesse ponto, as duas fazem uma relação direta com o 
projeto de letramento do qual participaram, pois mencionam também o gênero desenvolvido 
naquele momento. 

Se por um lado, atualmente, a leitura tem outra dimensão e função na escola, durante o 
projeto de letramento, a leitura lhes deu suporte para a produção de seus poemas, levando–os 
a compreender as razões pelas quais se realiza a leitura. Já mencionamos como os sujeitos 

                                                           
3 As entrevistas foram transcritas seguindo as convenções de Marcuschi (1986): (+) indica marcação de 
micropausa; o uso do símbolo [...] significa que se está transcrevendo apenas um trecho ou cortando parte do 
todo; :: quer dizer prolongamento de som precedente; letra maiúscula demonstra ênfase. 



RELAÇÕES ENTRE LEITURA E O ATO DE ESCREVER EM UM PROJETO DE LETRAMENTO 

 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 2221 

percebem a escrita atualmente, mas é interessante ampliar a discussão e para isso trazemos um 
enunciado de Cátia sobre suas produções na escola atualmente: Bom(+) a professora quando: 
pede, [...] pra fazer um texto mais bonitinho, até eu tenho facilidade de fazer texto, né, 
mas(+) lendo, conforme eu vou lendo mais, eu consigo fazer melhor o texto eu percebi isso, 
né?ao abrir seu enunciado, revela que a produção se dá como uma tarefa solicitada pelo 
professora. A produção de texto (GERALDI, 2003) é um processo de ensino e aprendizagem 
da língua e o sujeito explicita que a forma de produção atual tem como uma das fontes de 
saber a aprendizagem realizada durante o projeto, pois explica como faz para produzir seu 
texto. O sujeito manifesta também a relação entre ler e escrever e, das heranças do projeto de 
letramento, traz a aproximação entre ler e escrever surge e revela que escrever não é uma 
tarefa difícil. 

Se há de um lado relações entre ler e escrever que permaneceram na memória dos 
sujeitos participantes do projeto, por outro lado, Túlio traz o discurso da falta: Bom 
atualmente (+)em português a gente não tá tendo muito: contato com poesia assim é: [...]mas 
é bem pequeno assim nosso contato com a poesia. Poder-se-ia, de imediato à leitura deste 
enunciado, pensar em um discurso de denúncia, mas o que se percebe aqui é uma análise do 
aluno das condições de produção em que ele se encontra atualmente. Ele traz todo esse 
contexto para justificar porque é bem pequeno assim nosso contato com a poesia. Ao 
mencionar o pouco contato com a poesia, o sujeito traz para seu discurso as vivências do 
projeto de letramento.  

 
No espaço que restou: algumas considerações 

 
A análise dos dados da nossa pesquisa apontou que os sujeitos compreenderam a escrita 

dentro do projeto como um processo. A ação da aprendizagem teve como autor o próprio 
aluno, pois este esteve envolvido no processo de produzir seu texto, realizando suas escolhas, 
mas dentro dos acordos do próprio projeto. Também compreendemos, no discurso dos alunos, 
a presença do outro, pois a alteridade é compreendida no contexto de mútuas e contínuas 
relações. Relações de colaboração crítica entre os participantes, o que só se tornou possível à 
medida que o envolvimento entre eles se construiu por meio de uma relação de alteridade, 
marcada por confiança e respeito. Os sujeitos compreenderam que o projeto de letramento não 
é algo que se faz em um curto prazo. Demanda planejamento, tempo e dedicação para que as 
ações se concretizem. Não foi somente uma atividade de sala de aula, mas o texto se tornou 
público e teve um leitor real. 
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LETRAMENTOS DE ALUNOS DO 8º ANO DE UMA ESCOLA PARTICULAR 
DE FORTALEZA: MODELO AUTÔNOMO OU IDEOLÓGICO? 

Marcia Linhares Rodrigues (IMPARH)  
Regina Cláudia Pinheiro (UECE)  

 
Introdução 

 
Os atos de ler e escrever, desde a invenção da tecnologia de escrita, têm sido 

necessários às comunidades letradas, demandando, por isso, estudos relativos a esses 
aspectos. Assim, nessas sociedades, são muitas as pesquisas que têm como objeto de estudo a 
leitura ou a escrita em diversas áreas do conhecimento, especialmente numa perspectiva 
cognitiva. Porém, os estudos relativos aos usos e às práticas sociais que são mediados pela 
escrita surgiram somente no final da década de 70 do século passado, nos Estados Unidos e na 
Inglaterra, e foram denominados naquele contexto por letramento (literacy) (BARTON, 
2001). 

No Brasil, o termo surgiu porque não havia uma expressão que abarcasse “o estado ou 
condição daquele que é literate, daquele que não só sabe ler e escrever, mas também faz uso 
competente e frequente da leitura e escrita” (SOARES, 2000, p. 36). Sob essa perspectiva, o 
termo alfabetização, amplamente difundido no país para designar as habilidades individuais 
de leitura e escrita, não contemplava essas demandas sociais. A palavra “alfabetização” havia 
sofrido um esvaziamento semântico, ao longo dos anos, pois nunca foi utilizada, no Brasil, no 
sentido de promover a cidadania das massas, mas para definir o conhecimento mínimo do 
código, a fim de instrumentalizar o indivíduo para atuar na força de trabalho. Com a 
finalidade de distinguir alfabetização e letramento, Soares (2005, p. 15), defendendo a 
existência dos dois termos no Brasil, afirma que 

 
não parece apropriado, nem etimológica, nem pedagogicamente, que o termo 
alfabetização designe tanto o processo de aquisição da língua quanto o de 
seu desenvolvimento: etimologicamente, o termo alfabetização não 
ultrapassa o significado de “levar à aquisição do alfabeto” (...); 
pedagogicamente, atribuir um significado muito amplo ao processo de 
alfabetização seria negar-lhe a especificidade, com reflexos indesejáveis na 
caracterização de sua natureza, na configuração das habilidades básicas de 
leitura e escrita, na definição da competência em alfabetizar. 

 
As pesquisas sobre letramentos se enquadram nos modelos autônomo ou ideológico. 

Kleiman (1995, p. 21-22) afirma que, nas pesquisas relacionadas ao modelo autônomo, a 
escrita, por ser autônoma e concebida como uma aquisição individual, não dependendo das 
práticas discursivas nas quais está inserida; ela é “produto completo em si mesmo, que não 
estaria preso ao contexto de sua produção para ser interpretado”. Deste modo, os estudos que 
se enquadram neste modelo concebem que há grupos não letrados, o que aqui é sinônimo de 
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não escolarizado ou analfabeto. Esta concepção de letramento pressupõe que há apenas um 
tipo de letramento – o que se refere à escrita – e determina as práticas escolares, considerando  

 
a aquisição da escrita como um processo neutro que, independentemente de 
considerações contextuais e sociais, deve promover aquelas atividades 
necessárias para desenvolver no aluno, em última instância, como objetivo 
final do processo, a capacidade de interpretar e escrever textos abstratos, dos 
gêneros expositivo e argumentativo, dos quais os protótipos seria o texto tipo 
ensaio (KLEIMAN, 1995, p. 44).  

 
Portanto, se o modelo autônomo é o vigente das práticas escolares, as desigualdades 

sociais são reproduzidas e estimuladas na maioria das instituições de ensino, principais 
agências de letramento.  

Outras pesquisas, no entanto, consideram o letramento um fenômeno plural e 
contextualizado, condenando a visão acima segundo a qual o letramento é “dado” de forma 
neutra e, portanto, seus efeitos sociais são experimentados mais tarde (STREET, 2003). 
Conforme Kleiman (1995, p. 38-39), essa maneira de enquadrar o fenômeno, seguindo um 
modelo ideológico de letramento, confirma que “as práticas de letramento mudam segundo o 
contexto (...) e são aspectos não apenas da cultura, mas também das estruturas de poder numa 
sociedade”.  

No Brasil, estamos ainda, na maioria das escolas, reproduzindo o modelo autônomo de 
letramento; em outros países, como os Estados Unidos, muitos “pesquisadores vêm 
apresentando as suas insatisfações com o conceito reducionista de letramento que o restringe 
à aquisição de certas estratégias de comunicação, tais como a precisão de uso da palavra de 
forma descontextualizada, com grande ênfase na palavra escrita” (CAVALCANTE Jr, 2003, 
p. 21).  

Considerando os modelos apresentados acima, este trabalho objetiva analisar se os 
letramentos praticados por alunos do 8º ano de uma escola particular na cidade de Fortaleza 
podem servir para transformação social ou essas práticas são somente para reproduzir um 
status quo da sociedade.  

 
Metodologia 

 
A metodologia utilizada neste estudo foi uma pesquisa-ação na qual apresentamos para os 

alunos, na aula de Língua Portuguesa, alguns textos verbais e multimodais a respeito da temática 
preconceito social e sobre os quais realizamos discussões. No entanto, o objeto de análise dessa 
pesquisa foram as produções textuais dos discentes resultantes das discussões realizadas com os 
14 alunos do 8º ano de uma escola particular do município de Fortaleza/CE.  

Para iniciar as discussões, entregamos aos alunos as letras do rap A vida é um desafio, 
dos Racionais MCs, e do poema Navio Negreiro, de Castro Alves, interpretado por Caetano 
Veloso e Maria Bethânia. Em seguida, explicamos que iríamos estudar a temática preconceito 
social, focando, especialmente, no racial, contida nas letras, e fazer uma relação das duas 
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letras com nossa sociedade atual. Para isso, assistimos aos vídeos de cada música 
disponibilizados na rede social YouTube para escutarmos o áudio e, assim, melhor 
entendermos a mensagem.  

A primeira música, o rap A vida é um desafio, era conhecida pela maioria dos alunos e, 
por isso, ficou mais fácil o debate após a exibição. Orientamos que eles marcassem, na letra 
da música, aquilo que mais tinha chamado atenção, bem como os desafios, os 
questionamentos referentes àquela música e também algum léxico que eles desconheciam, 
pois as anotações serviriam para a atividade final. Além disso, explicamos que a atividade 
valeria apenas como tarefa de casa, pois, na escola, todas as tarefas valem uma nota no final 
da etapa para ser somada com as avaliações. 

O segundo vídeo exibido foi Navio Negreiro, o qual eles desconheciam e, 
principalmente, não sabiam o significado de algumas palavras, por isso, já foi explicitado, na 
folha, o significado de todas as possíveis palavras desconhecidas.  

Após a exibição do vídeo e a discussão da temática com os alunos, explicamos a 
proposta de redação que eles deveriam desenvolver, a qual continha outros textos motivadores 
e o objetivo da proposta, bem como a estrutura da produção e a menção a uma proposta de 
intervenção que eles deveriam criar. Essa proposta de intervenção será o objeto de análise 
desta pesquisa que objetiva verificar se a mesma se enquadra no modelo autônomo ou 
ideológico de letramento.  

 
Análise 

 
Nesta pesquisa, verificamos que dos quatorze alunos que participaram do estudo, treze 

apresentaram propostas de intervenção que se enquadram no modelo ideológico e somente um 
aluno não apresentou nenhuma proposta. No modelo ideológico, os significados que a escrita 
assume para um grupo social dependem dos contextos e instituições em que ela foi adquirida 
(KLEIMAN, 1995). Assim, as práticas de letramento produzem efeitos diversos em condições 
diferentes e estão enraizadas de concepções de conhecimento, identidade e existência. 
Vejamos algumas propostas de intervenção dos alunos para resolver o problema do 
preconceito:  

 
As escolas são as principais instrutoras para ajudar a evitar esse tipo de comportamento, 

conscientizando as crianças a desde pequenas não possuírem esses preconceitos, pois 
todos temos próprio modo de ver. 

 
14. Para combater o preconceito social é preciso a corrupção acabar e o governo ser melhor 

para dar mais condições de vida a população. Para acabar com o preconceito social é 
preciso acabar com o racismo na sociedade e criar campanhas públicas para com esse 
problema também. 
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Percebemos, através dos trechos acima, que os alunos utilizaram a escrita, mesmo que 
esta proposta seja uma simulação da vida real, como uma arma para transformação social. Ao 
mencionar a escola e campanhas públicas como propostas para combater o preconceito, o 
sujeito tem consciência de que as práticas de letramento exercidas por essas duas instituições 
– escola e governo – podem(riam) produzir efeitos para construir uma sociedade mais justa. 
Deste modo, estas práticas, carregadas de pressuposições ideológicas e políticas, refletem, 
muitas vezes, os modos de vida das classes sociais reproduzindo e sendo determinadas social 
e culturalmente pelas estruturas de poder existentes em cada contexto. 
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LETRAMENTO E COMPETÊNCIA LEITORA NOS ANOS FINAIS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL: DIAGNÓSTICO E CONTRIBUIÇÕES TEÓRICO-
METODOLÓGICAS PARA O TRABALHO COM ALUNOS EM DEFASAGEM 

DE APRENDIZAGEM 

Marcia Lisbôa Costa de Oliveira1 
 
Diferentes avaliações de larga escala do nível de letramento em leitura de estudantes 

brasileiros chegam sucessivamente à conclusão de que estamos longe de conseguir formar 
leitores competentes no ensino fundamental. 

Uma avaliação externa de grande repercussão é o PISA, que avalia as habilidades de 
estudantes de 15 anos, idade média em que atingem o fim da educação compulsória, nas áreas 
de leitura, matemática e ciências, Em 2012, o foco recaiu sobre matemática, mas também 
foram testadas habilidades em leitura, ciências, bem como habilidades relacionadas à solução 
de problemas e ao letramento financeiro. Segundo o INEP, nessa edição a amostra de 
estudantes brasileiros foi semelhante à de 2009, portanto cerca de 950 escolas e 20.127 alunos 
brasileiros participaram. Houve ainda uma subamostra de 4.000 alunos que fizeram os testes 
em meio eletrônico. 

Interessam-nos aqui os dados referentes ao letramento em leitura, concebido no 
contexto do PISA como “a capacidade de compreender, utilizar, refletir e se envolver com 
textos escritos, com a função de alcançar uma meta, desenvolver seu conhecimento e 
potencial, e participar da sociedade.” (INEP/OECD, 2013, p.1)  

A prova de letramento em leitura no PISA organiza-se em torno de três características 
para avaliar a compreensão leitora: 

 
• Variadas situação de leitura, que pode ser pessoal, pública, educacional ou ocupacional;  
• Uso de diferentes tipos e formatos de textos; 
• Foco em aspectos, ou seja, em“estratégias mentais, propósitos ou aproximações que o 

leitor utiliza para interagir com o(s) texto(s): Localizar e recuperar informação; Integrar e 
interpretar ; Refletir e analisar ( o quarto aspecto – complexo – aplica-se somente aos 
textos digitais.  

 
Essas características são consideradas tanto na construção da escala de desempenho de 

letramento em leitura de textos impressos, quanto na elaboração dos itens que compõem a 
prova.  

No que concerne à leitura de textos impressos, os resultados do PISA 2012 não deixam 
margem para dúvidas: nossos alunos obtiveram média de 410 pontos em leitura, 86 pontos 
abaixo da média dos sessenta e seis países e economias que participaram da avaliação 

                                                           
1 Universidade do Estado do Rio de Janeiro -Faculdade de Formação de Professores /SG- Departamento de 
Letras. (lisboamarcia@hotmail.com). 
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realizada pela OECD. Esse resultado nos coloca, conforme o relatório divulgado pela OECD, 
em posição comparável à Colômbia, à Tunísia e ao Uruguai. Na América Latina, estamos 
acima da Argentina e do Peru, este último tendo sido o último colocado no ranking da 
avaliação, mas ficamos aquém de Chile, Costa Rica e México. 

O aspecto positivo dessa triste situação é que, apesar de tudo, estamos progredindo. Em 
doze anos, a média alcançada pelos estudantes brasileiros subiu 14 pontos, sendo que essa 
melhora foi registrada entre os estudantes com mais baixa performance. Na avaliação da 
OCDE, essa mudança, equivalente ao aumento de 1.2 pontos por ano deve-se a melhorias no 
status econômico, social e cultural da população.  

Mesmo assim, 49.2% dos alunos brasileiros ficaram abaixo do nível básico de 
proficiência em leitua.. Isso significa que quase metade dos estudantes brasileiros não 
conseguem atingir o nível dois de competência leitora, assim descrito na matriz do PISA 
disponibilizada pelo INEP: 

 
Algumas atividades nesse nível requerem ao leitor localizar uma ou mais 
informações, que podem precisar de inferências e de condições variadas. 
Outras requerem reconhecer a ideia central de um texto, compreender 
relações ou construir significados dentro de um fragmento limitado do texto 
quando a informação não é evidente e o leitor deve realizar pequenas 
inferências. Atividades nesse nível podem incluir comparações ou contrastes 
baseados em um único elemento do texto. Atividades típicas de reflexão 
neste nível exigem que os leitores realizem comparações ou várias conexões 
entre o texto e seus conhecimentos, obtidos pela experiência pessoal ou 
atitudes. ( INEP/OCDE, 2013; p.5)  

 
As habilidades avaliadas no nível dois correspondem ao domínio básico da leitura para 

a OCDE, porque exigem somente que o leitor seja capaz de localizar informações e realizar 
inferências. Quase cinquenta por cento dos estudantes brasileiros, porém, estão em estágio 
inferior e somente conseguem atingir os níveis 1a e 1b, nos quais o leitor deve identificar 
informações explícitas em textos de baixa complexidade que abordam assuntos familiares. 

Na outra extremidade do quadro de habilidades, o nível seis indica a proficiência leitora 
compatível com a expectativa de aprendizagem atingida ao final do ensino fundamental, mas 
os resultados brasileiros apontam nossos jovens não chegam a esse nível e que ínfimos 0,5% 
dos cerca de 24.000 estudantes avaliados, cerca de 120 alunos, alcançaram ou ultrapassaram o 
nível cinco, que corresponde às seguintes habilidades: 

 
Atividades de recuperar informações neste nível requerem que leitor localize 
e organize diversas informações ocultas no texto, inferindo qual informação 
é relevante. Atividades de Refletir requerem uma avaliação crítica ou 
emissão de hipótese, baseadas em conhecimento especializado. As 
atividades de interpretar e refletir requerem uma completa e detalhada 
compreensão de um texto de conteúdo não familiar. Para todos os aspectos 
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de leitura, atividades neste nível tipicamente envolvem lidar com conceitos 
que são contrários às expectativas. ( INEP/OCDE, 2013; p.5) 

 
As habilidades e conhecimentos dos alunos brasileiros são avaliadas pelo Sistema de 

Avaliação da Educação Básica (Saeb). Os alunos da 8ª. série/9º.ano são avaliados 
bianualmente tanto pela ANEB, quanto pela Anresc, ou Prova Brasil. A primeira é uma 
avaliação amostral e abrange redes públicas e privadas do país, em áreas urbanas e rurais, já a 
segunda inclui apenas escolas públicas. Ambas fornecem subsídios para a formulação de 
políticas públicas e têm função diagnóstica,com diferentes focos: o Saeb avalia sistemas 
educacionais e a Prova Brasil avalia escolas e a qualidade da educação em cada 
município.Analisaremos a seguir os resultados da Prova Brasil 2011.  

Na tabela abaixo, extraímos os dados por região e estabelecemos a comparação entre as 
redes privada e pública em cada uma, apontando o nível de desempenho alcançado,de acordo 
com a escala SAEB (MEC/INEP, 2011) 

 
Tabela I Desempenho em leitura por região – Prova Brasil 2011 

Região Média Nível Privada Nível Pública Nível Diferença 

privada/pública 

Sudeste 251,13 6 287,83 7 244,36 5 43,47 

Sul 249,26 5( 6) 284,63 7 245,13 5 39,50 

Centro-

Oeste 

245,66 5 279,69  7 239,47 5 40,22 

Norte 233,07 5 272,45 7 229,46 5 42,99 

Nordeste 229,43 5 273,31 7 222 ,81 4 50,50 

Brasil 243,00 5 282,14 7 236,86 5 45,28 

 
Os resultados aqui analisados sinalizam que é urgente a transformação na forma como 

se lida com a leitura na escola. Considerando-se que o processo de leitura é 
multicomponencial e envolve de habilidades bastante específicas, os programas escolares 
precisam contemplar com objetividade o desenvolvimento desses aspectos. Porém, para lidar 
com as defasagens entre as expectativas de aprendizagem definidas nas matrizes de avaliação 
de letramento em leitura e a real capacidade dos estudantes, o planejamento, é preciso 
planejar ações sistemáticas que enfoquem o desenvolvimento da competência de leitura, com 
base nos seguintes princípios teórico-metodológicos: 

 
• Organização de repertórios de textos sobre um mesmo tema, pertencentes a diferentes 

gênero, tendo como referência o interesse, para gerar a motivação; 
• Categorização dos textos selecionados de acordo com as estratégias de leitura cuja 

mobilização é necessária para sua compreensão; 
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• Formulação de questões orais e escritas de pré-leitura, leitura e pós-leitura (SOLÉ, 1998) 
com foco em um conjunto limitado de estratégias a serem exercitadas em cada texto, com 
a mediação do professor; 

• Ênfase nos aspectos metacognitivos do processo de leitura, de forma a que o leitor em 
formação aprenda gradativamente a monitorar seu processo de leitura, sendo capaz de 
avaliar e, se necessário, retomar o seu movimento de compreensão, considerando que ler 
implica decodificar, ativar conhecimentos prévios; fazer inferências; elaborar, testar e 
reelaborar hipóteses; antecipar os desdobramentos do texto a partir de elementos para e 
peritextuais e integrar retrospectivamente os sentidos do que foi lido. 

 
No caso dos alunos em defasagem no que concerne à competência leitura, pouco 

adiantará invertir em processos de aceleração de aprendizagem, uma vez que a leitura 
configura um processo multicomponencial em que estão em jogo aspectos afetivos, 
cognitivos, linguísticos, discursivos e socioculturais que se interrelacionam de maneita 
complexa. Por tudo isso, o mosaico de habilidades e conhecimentos que caracteriza o leitor 
competente se construirá na relação contante com textos e com outros leitores, sem pressa.  
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CRIAÇÃO E RE-CRIAÇÃO EM LYGIA BOJUNGA NUNES: A EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA EM QUESTÃO 

Márcia Maria e Silva1 
 
Este trabalho decorre de um estudo sobre a história do livro e da leitura no Brasil. A 

partir da trilogia2 Livro: um encontro com Lygia Bonjunga Nunes (1988), Fazendo Ana 
Paz (1991) e Paisagem (1992) buscamos marcas históricas que identifiquem concepções e 
práticas de formação do leitor literário na sociedade contemporânea.  

Notamos uma circularidade entre as três obras, que, apesar de consideradas 
independentes, complementam-se, favorecendo uma interlocução afinada sobre a alma 
literária da escritora.  A escolha da Trilogia do Livro3 se justifica não só devido à rica 
experiência de re-criação (NUNES, 2004) literária a que nos leva a autora, mas também pela 
oportunidade de reflexão ─ a partir da tessitura de seus personagens, de sua relação com/entre 
eles; e de seus conflitos, incluindo os vivenciados pela própria escritora durante seu processo 
de elaboração criativa ─ sobre diferentes concepções de leitor e autor reconhecidas nas 
práticas de formação do leitor literário na escola, sobretudo nas duas primeiras etapas da 
educação básica. 

A primeira obra traz histórias da infância de Lygia e da sua relação com livros e leitura. 
A segunda, com caráter metalinguístico, mostra a autora em processo de elaboração da escrita 
literária. Dá valor à memória, assumindo ser esta um dos principais propulsores da 
imaginação criativa. A terceira narrativa propõe uma síntese entre ela lendo e escrevendo, 
ficando explícita não só sua concepção de literatura, de leitor e de escritor, como também uma 
proposta de criação e re-criação do sujeito na vida e na escola. 

   
Livro: ela lendo 

 
Livro, brinquedo, imaginação, criação e vida são indissociáveis. O livro, em sua 

materialidade, se transforma continuamente nas mãos da criança. O objeto livro molda-se, 
oferecendo abrigo a ela: um modo de ser leitora. Aos poucos, a brincadeira de livro- casinha 
vai dando lugar a outros modos de interação com o objeto e com a leitura.  Instaura-se 
um tempo em que as imagens vão se revelando pela leitura das histórias contidas nesses 
livros. Estas proporcionam viagens tão intensas, que definem uma vida de fabricar livros 
como tijolos para, com outras crianças, estabelecer a troca que as leve a esse mundo 
“mágico”: um modo de formar leitores. 

                                                           
1 Doutoranda, na linha Infância, Juventude e Educação, do Programa de Pós-Graduação em Educação(ProPEd); 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). E-mail: marciamariaes@gmail.com 
2  Lygia Bojunga chama essas três obras de Trilogia do Livro. 
3  A autora denomina as três obras como Trilogia do Livro por razões que este trabalho apresenta. 
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Livro: a troca4 apresenta uma síntese da relação histórica e cultural constituída desde a 
infância entre o sujeito, o livro e a leitura. Identificamos liberdade e respeito à criança para 
fazer, com o livro, a brincadeira ou o brinquedo que “lhe der na telha”. Soma-se a isso, a 
riqueza literária, com marcas da linguagem oral. De maneira leve, engajada, criativa, revela 
suas curiosidades, estranhezas, dores, alegrias, memórias em seus contextos de convivência. 

Um efeito estético (ISER, 1996) vai sendo apresentando. A obra provoca uma 
instigação que se estabelece entre o que a criança é, deseja, pensa, com o que os personagens 
das histórias são, pensam, fazem. Em seu estudo sobre a teoria do efeito no ato da leitura, 
identifica dois polos da obra literária: um artístico e outro estético. “O polo artístico designa o 
texto criado pelo autor e o estético a concretização produzida pelo leitor” (ISER, 1996, p.50). 

A obra literária não se encerra no texto concretizado no escrito, mas na convergência 
texto-leitor. Isolar os polos significaria a redução da obra à técnica de representação do texto 
ou à psicologia do leitor, minimizando assim a riqueza do processo interativo autortexto-
leitor.  

Esse entrelaçamento leitura-autoria-formação implicado na trilogia favorece não só o 
contato com uma produção literária original, afinada com subjetividades infantis, mas 
também pode apresentar traços de contextos de formação do leitor literário infantil na escola, 
favorecendo uma comparação entre o leitor da obra literária de Bojunga e a perspectiva da 
escola sobre o leitor literário que se propõe a formar. 

 
Fazendo Ana Paz: ela escrevendo 

 
A coautoria é uma estratégia de produção literária típica na obra bojunguiana: os leitores e 

seus personagens interferem na obra, criam com ela, levando-a inclusive a mudar os rumos de sua 
produção. Em Fazendo Ana Paz, Lygia nos permite conhecer os caminhos não lineares para o 
“nascimento” de uma história. Em cada história ou dentro da mesma são distintos os motivos, os 
inícios, o desenvolvimento e os desfechos. A escritora se coloca como que a mercê de uma série 
de condicionantes não revelados por ela nem a ela. A narrativa segue seu fluxo com pausas, com 
desistências, com insistências, que nem sempre a autora controla: 

 
─ [...] Escuta, Ana Paz, tem buraco na tua história, tem página riscada, tem 
página cheia de anotação do que você vai ser, e tem muita página em branco 
do que você não foi: então você não tá sentindo que eu não consegui te fazer 
inteiriça? 
─ E precisa? (NUNES, 2004, p. 85) 

 
A escritora assume que é possível abrir lacunas que o leitor pode preencher sem perder 

a coesão e a coerência literária. Oferece ao leitor a mesma autonomia que ela, quando criança, 
exigiu dos escritores que leu. 

                                                           
4  Na abertura do primeiro livro da Trilogia, apresenta um texto intitulado Livro: a troca.  
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Paisagem: entre a escrita e a leitura da escrita 
 
Em Paisagem, a escritora explicita um modo de relacionar autor e leitor reconhecendo-os 

em seu papel de criador e re-criador, respectivamente. Lourenço, um adolescente de 17 anos, 
aparece em sua história, considerando-se um leitor capaz de, captando a alma da escritora, opinar 
sobre os rumos da narrativa, antecipar acontecimentos já pensados, mas não ainda escritos. Ocorre 
uma cumplicidade, uma espécie de simbiose, entre leitor e escritor: “... adorei você me falar um 
pouco do teu novo livro... quer dizer que eu estava certo, não é? Achei que o meu sonho tinha sido 
escrito por você e tinha mesmo! MA-RA-VI-LHA...” (NUNES, 2004, p. 23). 

Lygia, pela voz de um jovem, refere-se à leitora que ela foi quando jovem e que ela 
espera encontrar naqueles que leem literatura. Elenca diferentes tipos de leitores. Acredita no 
potencial do jovem e da criança para detectar nuances da realidade captada e transformada em 
linguagem literária.  

De um jeito poético, livre, inventivo, corajoso, atrevido, autoral, atribuído às crianças 
sobretudo a partir da literatura lobatiana, a criança bojunguiana traz uma justificativa densa, 
lógica, compatível com um olhar captado somente por aqueles que não tiveram seu olhar 
criativo enfraquecido pelas circunstâncias da vida e nem pela escola de Osarta5:  

 
E quando o vento quis levar ela [a página] embora ela disse não vou [...] Aí 
eu cheguei perto dela e li tudo que estava escrito. Mas quando eu acabei de 
ler ela desatou a chorar. Que foi? Eu perguntei. E sabe o que ela me disse? 
Ela falou que queria ter nascido desenho e não letra; disse que só preto e 
branco fazia ela triste: ela queria ter cor. Eu então peguei minha aquarela e 
fiz ela toda assim colorida [...] (NUNES, 2004, 69-70). 

 
Instaura-se outra racionalidade que concebe o poder de recriar o vivido e delinear 

soluções inusitadas aos conflitos, verossímeis, num contexto literário que reconhece essa 
potência criativa nos pequenos. Vento e página, juntos guardavam consigo a história antes 
fechada no caderno dentro da gaveta. Cansada de voar, a página abre então a possibilidade de 
ser lida pela menina, que realizou o sonho da história de ser desenhada. Imaginação e criação 
impulsionando-se na voz da criança confirmam um poder de transformação do curso da vida. 

 
Criação e re-criação na educação literária escolar 

 
Lygia Bojunga Nunes, ao aproximar livro e brinquedo, ratifica a literatura como 

divertimento, introspecção, autoescuta. Do ponto de vista histórico-cultural, é fonte de 
desenvolvimento humano. Essa perspectiva contribui para a permanência da dimensão poética 
na relação entre adultos e crianças. Aposta na infância como um espaço-tempo criativo, que 

                                                           
5 Referência à Casa da Madrinha, uma de suas obras, onde existem escolas que controlam o fluxo de pensamento 
das crianças, impedindo-as de pensarem por si mesmas. 
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todos podem vivenciar, transformando-se, reavivando um olhar criativo para si, para os 
contextos culturais dos quais fazem parte, para sua vida. 

Benjamin (1994), crítico da Modernidade, afirma que a velocidade da informação com 
seu caráter passageiro enfraquece a potência de nossas experiências, impedindo a renovação 
dos contatos interpessoais. As subjetividades que distinguiam o narrador no ato de narrar 
passam a dar lugar à objetividade ― fria, impessoal, isolada ― da informação. 

A história da leitura literária na escola não está livre dessa lógica, como não estão livres 
muitos livros de literatura para crianças, postos a serviço de um compromisso educativo 
moralizante, dada inclusive à emergência da indústria livresca da qual a escola é um dos 
maiores consumidores.  

Com Lygia Bojunga a escola é convidada a se transformar em espaços-tempos de 
criação e re-criação, “acordando” a imaginação (NUNES,1988) e instaurando uma dinâmica 
que nos faz produtores enquanto somos ao mesmo tempo produzidos culturalmente.  
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EDUCAÇÃO LITERÁRIA NA INFÂNCIA : POLÍTICAS E PRÁTICAS DE 
FORMAÇÃO NA REDE PÚBLICA DE NITERÓI 

Márcia Maria e Silva1 
 
Este trabalho trata das práticas de mediação para a formação do leitor literário, 

articuladas às políticas públicas locais e ao Plano Nacional do Livro e da Leitura, acentuando 
um diálogo necessário entre as áreas de Educação Infantil e Literatura.  

Partindo da observação das propostas de leitura literária na Unidade Municipal de 
Educação Infantil G. M. Bezerra de Menezes, em Niterói, buscamos lançar luz para a 
importância da qualidade na mediação para a leitura literária, considerando o perigo de uma 
perspectiva educacional adultocêntrica e prescritiva, o que contribui para o silenciamento das 
vozes da infância e à formatação de modos de pensar e agir. 

Acreditamos que a literatura pode ser vivenciada, na primeira etapa da educação básica, 
sob dimensões política, ética e estética, expandindo a imaginação-criação e contribuindo para 
que a criança seja respeitada no seu direito à literatura, sem submissão ao utilitarismo que 
ainda caracteriza muitas ações pedagógicas. Para tal a que se atentar para as formação de 
mediação entre o livro e a criança. 

  
Projetos de educação literária na UMEI G. M. Bezerra de Menezes 

 
Entre os projetos de leitura literária realizados a partir da inauguração da UMEI, em 

2008, destacamos o Bolsa de Leitura. Este contribui para que as crianças interajam com os 
familiares nas atividades. Estes são convidados a comentar por escrito a experiência de leitura 
com a criança, além do compartilhamento na produção de desenhos pela criança sobre a 
história contada fora do ambiente escolar.  

Ocorreram outros eventos de contação de histórias, que revelaram uma circularidade no 
protagonismo nas práticas de leitura literária. Ora levantavam-se histórias e causos que 
identificavam a cultura local com a participação também de familiares; ora as crianças 
assumiam a liderança contando histórias entre si, ora eram as professoras que contavam, nas 
reuniões de planejamento e formação semanais, com objetivo de socialização e estudo das 
técnicas de contação e leitura das quais lançariam mão com as crianças etc.  

 
Fundação Municipal de Educação (FME) 

 
Vinculados à iniciativa pública federal e municipal, destacamos entre os programas 

realizados desde 1999, quando se estabeleceu uma coordenação específica para promoção da 

                                                           
1 Doutoranda, na linha Infância, Juventude e Educação, do Programa de Pós-Graduação em Educação(ProPEd); 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). E-mail: marciamariaes@gmail.com 

mailto:marciamariaes@gmail.com
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leitura na Rede Municipal de Educação: o Leia Brasil2, A Cor da Cultura3, o Concurso anual 
de Poesias, o Salão de Leitura, o Programa Magia de ler. As três últimas iniciativas são as que 
a UMEI em questão teve maior participação. 

O Programa Magia de Ler4, assumindo a rejeição ao guia como "receita a ser aplicada 
pelo professor de forma mecânica" (2011,p.9) propôs trabalhar com aspectos centrais para o 
desenvolvimento infantil desde muito cedo, como a formação de hábito de ler pelo contato 
diário com o livro e a leitura, o manuseio do livro pela criança, o vínculo com a literatura 
mediada por imagens e índices diversos, o acolhimento necessário aos espaços de leitura, a 
linguagem em seu sentido e propósito. ( ROCHA&BREIM, 2011). 

Ao justificar-se, apoiado tanto na história da Educação Infantil no Brasil quanto na 
história da escolarização da leitura literária, o Programa reconheceu o desafio de trabalhar por 
uma qualificação docente que valorize os profissionais da área, que "evite uma escolarização 
precoce e o encurtamento da infância."(idem, p.10).  

No que diz respeito às práticas de leitura literária, através das bibliotecas ou salas de 
leitura, a realidade de Niterói mostra tímido avanço, sendo necessária maior centralidade na 
formação de profissionais para dinamização do acervo que leve as crianças e eles próprios ao 
mergulho no universo das histórias.  

 
Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL)  

 
O PNLL (Dec. nº 7559/2011) tem como diretrizes “promover e incentivar o hábito da 

leitura”, “assegurar o direito ao acesso e ao uso do livro”, a ser “tratado como um objeto de 
transformação, aperfeiçoamento social” e de “ melhoria da qualidade de vida”. Para a difusão 
do livro há investimentos na revisão e ampliação dos processos de alfabetização e leitura de 
textos de literatura nas escolas, além da introdução da hora da leitura diária nas escolas e a 
exigência de acervo mínimo de livros para as bibliotecas escolares.( cap.V Art. 13: II: a,b,c).  

Dentre os 4 eixos estratégicos e respectivas linhas de ação desse Decreto, destacamos o 
fomento à leitura e à formação de mediadores, entre os quais, educadores leitores ( 7 e 8), 
ações para converter o fomento às práticas sociais da leitura em política de Estado ( 13); ações 
para criar consciência sobre o valor social do livro e da leitura (14); apoio a cadeia criativa do 
livro e incentivo à leitura literária (17).  

Dados levantados no debate sobre Políticas Públicas e Contação de Histórias5, realizado 
em fevereiro de 2014, entre o professor da Universidade Federal Fluminense, então secretário 
de educação de Niterói, Waldeck Carneiro e seus convidados6, levam a constatar que 
                                                           
2 http://www.leiabrasil.org.br/ 
3 http://www.acordacultura.org.br/oprojeto 
4 Programa de leitura literária nas escolas. Foi contratado pela FME/SME  entre 2010 e 2013. 
5 No evento Histórias sem Fronteiras: Simpósio Internacional de Contação de Histórias, na sua 9ª edição no Rio 
de Janeiro e primeira ocorrida na cidade de Niterói, 
6 A contadora de histórias, idealizadora e promotora do evento, além de militante nas causas relativas às políticas 
de leitura no Brasil, Benita Pietro; Pedro Gerolomich6, idealizador e coordenador do Projeto Livro de Rua, no 
 

http://www.leiabrasil.org.br/
http://www.acordacultura.org.br/oprojeto
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prevalecem os investimentos para o acesso ao livro nas instituições educativas, mas não para 
a formação de mediadores, apesar da iniciativa de várias universidades, localizadas no Rio de 
Janeiro, em manter programas de leitura e cursos de extensão de mediadores de leitura, além 
dos investimentos em cursos de especialização em literatura infantil e em Educação Infantil. 
Segundo Volnei Canônica (2014), a cadeia mediadora é a menos favorecida em relação aos 
projetos e à dotação orçamentária para a promoção da leitura no país. 

 
Plano Municipal do Livro e Leitura 

 
A tônica do debate foi a implantação de Planos Estaduais (PELL) e Municipais do Livro 

e Leitura (PMLL), proposta decorrente das ações relativas ao PNLL.  
Falou-se da importância do acesso ao livro e do fomento à leitura, além da baixa adesão 

para implementação dos PELL e PMLL. Segundo Lucilia Garcez, secretária-executiva 
nacional do PNLL, em Seminário realizado pela Comissão de Educação e Cultura, em 27 
novembro de 2013, apenas 5 estados e 5 municípios já implementaram o PNLL; 12 estados e 
12 municípios ainda estão discutindo o Plano7. 

Esses movimentos têm impulsionado as Secretarias de Educação a avançar das ações 
isoladas de promoção da leitura para a elaboração de um Plano de Estado que mantenha-se 
vivo, apesar das descontinuidades típicas das mudanças partidárias nos governos sejam 
municipais, estaduais ou federais. 

Em Niterói, ocorre um movimento, ainda embrionário, para a elaboração de um Plano 
Municipal de Livro e de Leitura, visto como uma estratégia para a continuidade das políticas 
implantadas em diferentes ciclos de gestão municipal, além de permitir um alinhamento entre 
as diretrizes gerais e as orientações metodológicas a serem estabelecidas com a comunidade 
leitora.  

Constatamos a importância de que essas políticas provoquem um investimento efetivo e 
contínuo na formação dos educadores infantis, no sentido de aperfeiçoar seus critérios de 
seleção do acervo, além de fundamentar suas propostas de educação literária. Mais do que o 
gosto pela leitura literária cabe a aposta na literatura como um direito da criança e na 
educação estética como uma via de sua efetiv(ação).  

 
Conclusão 

 
Acreditamos que esta análise contribua para a problematização do trabalho com 

literatura na educação infantil, possibilitando maior visibilidade das demandas para práticas 
educativas em creches e pré-escolas que garantam a qualidade da mediação, o direito das 

                                                                                                                                                                                     
Rio de Janeiro, através da ONG Ciclos do Brasil, da qual é presidente;   e Volnei Cunha Canônica, Coordenador 
do Programa Prazer em Ler Instituto C&A de Desenvolvimento Social. 
7 http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cec/noticias/cec-realiza-seminario-
para-debater-o-plano-nacional-do-livro-e-leitura-2015-pnll-2 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cec/noticias/cec-realiza-seminario-para-debater-o-plano-nacional-do-livro-e-leitura-2015-pnll-2
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cec/noticias/cec-realiza-seminario-para-debater-o-plano-nacional-do-livro-e-leitura-2015-pnll-2
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crianças pequenas ao convívio com a literatura infantil, com a cultura letrada, impulsionando-
as à criação, à imaginação, à expressão, ao conhecimento do mundo (KRAMER,2010) 
evitando assim o risco do engessamento das práticas docentes e da submissão à lógica do 
mercado. 
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RELAÇÕES DE ALTERIDADE ENTRE CRIANÇAS E ADULTOS NA 
TRANSIÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO ENSINO FUNDAMENTAL 

Márcia Mariana Santos de Oliveira1 
 

Introdução 
 
O presente trabalho apresenta os resultados finais da pesquisa “Práticas de leitura na educação 

infantil e na transição ao ensino fundamental”, desenvolvida no interior do grupo de pesquisa 
LINFE – Linguagens, infâncias e educação, da Universidade Federal de Juiz de Fora, MG. 

Os dados aqui expostos se referem às observações cotidianas de uma escola da rede 
municipal de Juiz de Fora que atende à educação infantil (4 e 5 anos) e ao ensino fundamental 
(1º ao 9º ano). Acompanhamos, realizando um estudo longitudinal, um mesmo grupo de 22 
crianças e seus professores, desde o ano de 2010, quando estavam na E.I, até 2013 quando 
cursavam o 3º ano do E.F. 

Compreendemos que as experiências de crianças e adultos no contexto escolar, se alteram e 
se manifestam de diferentes formas, em conflitos e colaborações, em brincadeiras e práticas de 
leitura. Observamos, pois, a importância da relação adultos e crianças na constituição de suas 
subjetividades, tecidas nos ambientes nos quais essas interações acontecem. 

Para compreender as relações entre crianças e adultos nos apoiamos nos conceitos de 
historicidade e de unidade entre sujeito e ambiente, desenvolvidos no âmbito da psicologia 
histórico cultural de Lev Vigotski, acreditando que a relação entre sujeitos se dá nos 
ambientes nos quais eles circulam, e que esses ambientes são constitutivos tanto dessas 
relações quanto dos sujeitos.  

Ao discutirmos essas relações, levamos em consideração as especificidades de cada 
etapa da escolarização, observando as práticas cotidianas e as concepções de ensino-
aprendizagem na E.I e no E.F. O foco das análises se coloca na transição entre etapas, 
trazendo para o debate eventos retratados em fragmentos das notas de campo produzidas a 
partir da observação da turma no 2º período da E.I que somam 36 horas de observação e, no 
ano seguinte, no 1º ano do E.F totalizando 59 horas de observação. 

De acordo com Pereira (2012) crianças e adultos ocupam, na dinâmica da vida, 
diferentes lugares sociais que são definidos pelas relações de alteridade experimentadas e é 
essa experiência singular a cada contexto que demarca a relação de troca e produz sentidos. 

 
Transição entre educação infantil e ensino fundamental: questões em pauta 

 
Discutir a transição da educação infantil para o ensino fundamental requer compreender 

as concepções de professores acerca da infância e das crianças, enquanto processo histórico. 

                                                           
1 Graduanda do curso de Pedagogia pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Juiz de Fora, Minas Gerais. 
Bolsista de Iniciação Científica PROPESQ/UFJF. Email: mmariana-oliveira@bol.com.br 

mailto:mmariana-oliveira@bol.com.br
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De acordo com Motta (2011) a infância não deve ser tomada como uma transição - o que 
todas as idades seriam -, mas como um período em que os sujeitos são atores sociais 
competentes, que se expressam na alteridade geracional. Na escola observada na pesquisa 
aqui apresentada a transição entre as etapas da educação básica se dá no mesmo espaço 
escolar, porém os ambientes se modificam e as relações entre crianças e adultos sofrem 
algumas alterações como consequência dessa modificação.  

A sala do 2º período da educação infantil está localizada no 1º andar da escola. É ampla 
e dá acesso a um pátio externo ao qual as crianças têm livre acesso para brincar. Dentro da 
sala há brinquedos artesanais ao alcance das crianças, alguns livros de literatura numa 
pequena estante e murais com desenhos das crianças. Nesse ambiente as crianças estabelecem 
diferentes relações com o saber, com o mundo, com a professora e com elas mesmas, 
construindo dessa forma, interações significativas e mediações que são compartilhadas pelos 
sujeitos envolvidos no ambiente. Nesse contexto da E.I as crianças interagem-se entre si e 
com a professora principalmente através das brincadeiras, como descrito no trecho a seguir. 

“Alguns meninos armam uma casa, fazendo o telhado de colchonetes. Gisa ajuda na 
construção do telhado, entrega um fogão como se fosse o homem da loja, que vem fazer a 
entrega de uma mercadoria; sugere que saiam e vão comprar comida para a casa, pois outro 
grupo está brincando de mercado; ajuda arrumar a tenda das meninas. Entre os meninos, 
alguns brincam de cachorro e latem muito alto. Gisa sugere que os meninos recolham os 
cachorros, pois eles estariam atrapalhando as crianças, da casa das meninas, a dormirem: 
‘Elas estão com neném pequeno’, argumenta Gisa. Seu Marquinhos, esses cachorros são 
seus? Eles estão atrapalhando os filhos da Kerry a dormir.” (Notas de campo, 27/09/2010). 

A ação pedagógica da professora possibilita e incentiva a brincadeira de faz-de-conta, 
despertando a imaginação criativa das crianças. Suas intervenções não apenas florescem da 
brincadeira, mas provocam outras, novas narrativas e formas de interações entre as crianças. 
A docente busca mediar às relações das crianças, lidando com os conflitos existentes a partir 
da brincadeira, o que demonstra o importante papel do adulto na mediação e ressignificação 
das brincadeiras infantis.  

É a partir das brincadeiras, principalmente das brincadeiras de faz-de-conta, que a 
imaginação ganha força. Através dessa imaginação podemos transcender a realidade 
ressignificando e experenciando esses dois mundos. De acordo com Vigotski, (2009) 

 
A brincadeira da criança não é uma simples recordação do que vivenciou, 
mas uma reelaboração criativa de impressões vivenciadas. É uma 
combinação dessas impressões e, baseadas nelas, a construção de uma 
realidade nova que responde às aspirações a aos anseios das crianças. Assim 
como na brincadeira, o ímpeto da criança para criar é a imaginação em 
atividade. (VIGOTSKI, 2009, p. 17). 

 
Na turma do 2º período percebemos também a roda rítmica, seguida de narrativa de 

histórias orais como um espaço de relações entre crianças e entre elas e o adulto. A professora 
regente enfatiza a prática de roda, onde as crianças dançam, cantam, recitam, dramatizam, e a 
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contação de histórias com as crianças como momentos compartilhados por todo o grupo, 
como no trecho que segue: “Gisa convida as crianças para a roda, cantando suavemente, como 
todas as manhãs [...]. Gisa começa uma cantiga, que é também uma história. A cantiga é 
acompanhada de gestos, funcionando como um exercício de expressão corporal.” (Notas de 
campo, 25/10/2010).  

Em entrevista a professora afirma que o trabalho de linguagem com as crianças se 
realiza por meio de músicas, rodas rítmicas e outros meios que não priorizam o estudo das 
letras, pois nessa etapa não se preocupa em acelerar o processo de alfabetização das crianças 
por crer que elas devem viver suas infâncias. 

Quando as crianças chegam ao 1º ano do ensino fundamental suas relações com o 
ambiente e com a professora se alteram. A sala agora é no 2º andar e tem altas janelas que não 
permitem às crianças olhar para fora da sala. A porta está sempre fechada e a sala está 
rodeada de cartazes com alfabetos e dicionários e seus desenhos ilustram as palavras que 
estão aprendendo. Não há brinquedos e nem espaços e tempos previstos para o brincar 
embora a professora demonstre preocupação em não romper os vínculos das crianças com o 
brincar, permitindo que brinquem na sala nos intervalos entre atividades. Há uma 
preocupação com a alfabetização, isso porque a mesma professora acompanha a turma do 1º 
ao 3º ano e é nesse ciclo que a escolarização se impõe. 

As colaborações e os conflitos surgem em torno das práticas de leitura e escrita que 
precisam ser desenvolvidas durante o processo de alfabetização das crianças. Em alguns 
momentos elas demonstram interesse pelas atividades de ensino da escrita, em outros 
apresentam resistências e então o trabalho colaborativo ganha espaço, como no trecho descrito 
a seguir: “Gina distribui fichas com os versos da poesia (uma para cada criança). Pede que 
localizem na poesia onde está seu verso. Todos querem localizar, levantam confiantes e vão 
ao cartaz da poesia [...] R.2 é o primeiro a achar seu verso. E. é a próxima mas tem 
dificuldades, a professora e uma colega ajudam. A.C. acha com facilidade. T. têm 
dificuldades, todos ajudam lendo coletivamente o verso”. (Notas de campo, 27/09/2011). 

“Bakhtin nos ajuda a compreender essas ambivalências ao afirmar que a produção do 
conhecimento se dá sempre num campo tenso e múltiplo. A diversidade é elemento 
constituinte do pensamento, e não secundário” (AMORIM, 2003, p.12). 

 

Considerações Finais 
 
Percebemos, a partir da pesquisa realizada, que as relações de alteridade entre adultos e 

crianças se dão num permanente processo de negociação, que vai tecendo a experiência de 
ambos, tanto na escola quanto na vida. 

Nos campos de estudos de Bakhtin, está sempre presente o outro como ser falante. E é 
esse princípio que deve permear toda a ação educativa, pois não há educação fora da relação 
entre o eu e o outro. A alteridade é o espaço da constituição de individualidades e nesse 
                                                           
2 Utilizamos somente as letras iniciais dos nomes das crianças para resguardar suas identidades. 
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processo os sujeitos se alteram. Se no mundo da vida nos enriquecemos ao tecer diálogos com 
o outro, nos processos educativos professor e aluno se alteram ao produzirem sentidos para o 
que seja ensinar e aprender.  
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DOCÊNCIA PARTILHADA: A EXPERIÊNCIA DO PIBID 
NO MUNICÍPIO DE IRECÊ 

Márcia Regina Mendes Santos1 
 

O trabalho docente não se traduz numa mera 
transposição, pois supõe uma transformação de 

saberes, e obriga a uma deliberação, isto é, a uma 
resposta a dilemas pessoais, sociais e culturais. 

(ANTÓNIO NÓVOA, 2009) 
 

Este estudo situa-se na confluência de dois temas centrais no campo da formação 
docente: o desenvolvimento de programas de incentivo e valorização do interesse pela 
docência entre estudantes de licenciatura e a aprendizagem da profissão. Seu propósito é 
refletir sobre a experiência de formação diferenciada2 vivida por discentes do curso de Letras 
da UNEB (campus de Irecê/Ba) inseridos no âmbito do Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência (PIBID), no qual a profissionalização docente é vista como um processo 
interativo e dinâmico que se apoia na prática de saberes específicos.  

 No presente estudo, focalizaremos a formação inicial de professores para o exercício da 
docência a partir da experiência do PIBID. Compreendemos que aliar teoria e prática é 
fundamental em todas as esferas do conhecimento, sobretudo nas licenciaturas, nas quais os 
conteúdos devem estar voltados para a prática pedagógica, diante da natureza de tais cursos. 
No curso de Letras não é diferente: analisar teorias linguísticas e tecer hipóteses acerca desta 
ou daquela obra literária não faz do estudante alguém apto a lidar com o ensino de Língua 
Portuguesa. A atmosfera da Universidade é completamente diferente das escolas nas quais os 
letrandos poderão lecionar: o espaço físico, o alunado, a família e a faixa etária são alguns 
fatores que podem exemplificar o abismo existente entre o Ensino Superior e a Educação 
Básica. 

Pode-se constatar que nem sempre os cursos de licenciatura preparam os universitários 
a transpor as barreiras existentes entre as teorias que norteiam os processos educacionais e a 
efetiva regência de classe. Os estágios são o que se pode considerar como o mais adequado 
meio de aproximação entre os saberes teóricos e a prática docente, contribuindo para o pleno 
desenvolvimento do estagiário quanto a expressar-se em público, planejar e dar aulas, 
elaborar atividades, conduzir discussões, intervir no processo de aprendizagem dos alunos, 
criar estratégias de ensino e de avaliação, avaliar, refletir e replanejar, de modo que tais ações 

                                                           
1 Professora Assistente da Universidade do Estado da Bahia – UNEB – Campus IV- Jacobina- Ba, Mestre em 
Linguística pela Universidade de Lisboa.  Coordenadora de Área do PIBID. 
2  Esse termo se inspira nas palavras de Perrenoud (2000), quando o autor argumenta que “diferenciar o ensino é 
fazer com que cada aprendiz vivencie, tão frequentemente quanto possível, situações fecundas de aprendizagem” 
(PERRENOUD, 2000, p. 9). Assim sendo, neste estudo, formação diferenciada refere-se aos processos de ensino 
e de aprendizagem que os licenciandos associados ao PIBID têm e que os distingue dos outros do mesmo curso. 
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possam refletir no seu processo de formação docente, sedimentadas pelos conhecimentos 
construídos ao longo do curso e também no decorrer de sua vida, através de suas vivências. 

A iniciação à docência, que não é propriamente um estágio, tem um papel fundamental 
na formação docente dos alunos de qualquer curso de licenciatura, pois oportuniza a sua 
inserção em sala de aula, antes mesmo do período do estágio, antecipando a experiência com 
salas de aulas reais, com seus problemas e encantamentos. Assim, com o PIBID tem em mãos 
uma importante ferramenta no auxílio da práxis pedagógica: é o fazer pensado, embasado em 
aportes teóricos sólidos, que podem ser (des) construídos continuamente, de modo que a 
reflexão promova uma ação que estimule o repensar e redirecionar a docência, favorecendo a 
todos os envolvidos no processo educacional. É imprescindível que aquele que ensina, esteja 
também aberto a aprender.  

O PIBID é uma iniciativa do CNPQ/CAPES e tem como objetivo principal a inserção 
dos estudantes de licenciaturas na sala de aula, iniciando-os na docência, é uma ação federal, 
institucionalizada pelo Decreto nº 7.219/10 e desenvolvida através de projetos institucionais 
empreendidos por universidades e institutos de ensino superior, selecionados mediante 
processo público empreendido pelas universidades Estaduais e Federais. Esta iniciativa tem 
como diretriz motora a aproximação entre Universidade e Escola Básica no desenvolvimento 
de práticas formativas inovadoras e favoráveis ao binômio teoria e prática, destacado como 
estratégico para estimular o interesse pela docência, promover a integração entre Educação 
Superior e Educação Básica, qualificar a formação acadêmica, elevar a qualidade da escola 
pública e valorizar o magistério, objetivos explícitos do programa (BRASIL/MEC/CAPES, 
2009).  

Ingressamos no PIBID a fim de constatar se haveria realmente a possibilidade de 
integração entre teoria e prática; Universidade e Escolas da Educação Básica; se seria possível 
iniciar o licenciando na prática pedagógica mais cedo e paulatinamente, sem a emergência dos 
estágios. Nosso subprojeto intitulado O papel das inferências na compreensão textual teve 
como objetivo fornecer subsídios para o trabalho docente com os gêneros textuais, através da 
criação de sequência didática que pudesse contemplar esses gêneros textuais e outros oriundos 
das novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s); bem como oportunizar o 
acesso à aprendizagem tanto do emprego, quanto da produção dessas modalidades textuais 
aos estudantes de Ensino Médio das Instituições participantes do projeto, através do incentivo 
aos sujeitos envolvidos.  

O envolvimento com o PIBID começou com a realização de leituras e estudos voltados 
aos assuntos abordados no subprojeto de licenciatura, o fazer pedagógico em sala de aula, 
processo de inferências e aprendizagem significativa. Após o período de formação inicial, os 
bolsistas foram apresentados à equipe escolar: direção, professores e demais funcionários, que 
as acolheram muito bem. Em seguida, foi dado início às atividades de iniciação à docência: os 
graduandos foram convidados a participar do planejamento sistematizado, juntamente com 
todo o grupo da área de linguagens, logo depois começaram a assistir às aulas, observar o 
professor e fazer anotações, para que pudéssemos, mais tarde, trocar ideias a respeito do 
desempenho docente. Finalmente, após algumas semanas de observação e planejamento, os 
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bolsistas passaram a dividir a docência com as professoras/supervisoras que os acompanhava 
em todas as aulas, fazendo anotações e intervindo, quando necessário. 

Para conhecer os frutos do Pibid, foi necessário conversar com bolsistas e ex-bolsistas, 
além da leitura de relatórios, foi aplicado um questionário elaborado e direcionado aos 
resultados do programa, a relevância e contribuição para a formação docente, as dificuldades 
e obstáculos encontrados e, naturalmente, os pontos positivos e a relação bolsista/comunidade 
escolar. De um universo de 20 bolsistas, entre os antigos e os atuais, 13 responderam 
apontando a experiência em sala de aula, ou seja, a iniciação à docência em si mesma, como o 
ponto primordial do programa, o que nos mostra, logo de início, que o principal objetivo do 
PIBID está sendo alcançado. Logo depois de acordo com os bolsistas que responderam ao 
instrumento, com cinco menções, está no fato de o PIBID “Proporcionar novas metodologias 
e procedimentos para melhoria do ensino aprendizagem” (bolsitas ID). Deste modo, observa-
se que o programa não é uma via de mão única, já que os próprios universitários percebem a 
importância do seu papel como sujeitos capazes de modificar a realidade das escolas em que 
iniciam a sua docência, através da introdução de inovações na sala de aula e também da troca 
de experiências. 

Por unanimidade, todos os bolsistas mencionaram a iniciação/experiência como 
docentes a contribuição principal do Pibid em sua formação docente. Em seguida, alguns 
deles mencionaram também a compreensão da importância do curso de letras; a troca de 
conhecimentos; a percepção verdadeira do que é lecionar, do que é a realidade da sala de aula; 
a percepção de sua contribuição para a melhoria do ensino-aprendizagem; a importância de se 
aliar teoria e práticas; e de como o Pibid abriu as perspectivas de se tornarem profissionais 
melhores, mais qualificados. 

Diante do exposto, é notória a importância do PIBID na formação docente dos alunos de 
licenciaturas: nesse programa, os bolsistas têm acesso ao funcionamento real das escolas e do 
processo educacional, com suas dificuldades e belezas. 

É também através do PIBID que acontece o estreitamento de relações entre as 
universidades e as escolas da educação básica; o casamento entre teoria e prática; a vivência 
de experiências inovadoras e estimulantes no partilhamento da docência; a oportunidade de 
ser orientado in loco, de estudar, de experimentar, de conviver, de ser professor (assistido) 
antes de concluir a licenciatura. O PIBID oportuniza espaços de formação de professores 
extremamente complexos, centralizados na tríade estudo/pesquisa/ensino-aprendizagem, de 
modo a fortalecer os conhecimentos do bolsista, oferecendo segurança e conteúdo; teorização 
e aplicabilidade; e, ainda oferecendo um vasto campo de treinamento, de análise, de 
observação de resultados, de questionamentos e do (re) fazer pedagógico. 

É evidente que ainda existem algumas falhas no programa: necessitamos de mais 
bolsistas, de ampliação do programa através da criação de novos projetos; é preciso observar 
melhor a aplicação dos recursos financeiros, como também é essencial criar espaços de 
divulgação e esclarecimento, para que o Pibid possa ter mais visibilidade, tanto junto à 
comunidade acadêmica, quanto às escolas. Coordenadores e supervisores devem caminhar 
cada vez mais juntos, observando a devida fundamentação teórica aos bolsistas, como o 
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pertinente acompanhamento da prática docente. Assim, tanto escola, quanto à universidade só 
têm a ganhar: o que é bom para todos os envolvidos no processo educacional – alunos, pais, 
professores, cursos de licenciaturas, estudantes de graduação. 
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A LEITURA E A PRODUÇÃO DE INFERÊNCIAS NA COMPREENSÃO DO 
TEXTO ESCRITO 

Márcia Regina Mendes Santos1 
 

Ninguém nasce sabendo ler: aprende-se a ler à 
medida que se vive. Se ler livros geralmente se 

aprende nos bancos da escola, outras leituras se 
aprendem por aí, na chamada escola da vida. 

(LAJOLO,1999). 
 
Concebida como uma atividade cognitiva, intelectualmente estimulante, enriquecedora 

e linguisticamente fertilizadora da capacidade de identificação do sujeito e de interação com o 
mundo, a leitura incorpora tanto aspectos internos quanto externos ao indivíduo e possibilita 
não apenas uma construção pessoal do saber, mas a capacidade de uma formação autônoma e 
recorrente ao longo de toda a vida. 

O termo leitura é portador de uma série de sentidos, que varia de acordo com o enfoque que 
ela recebe. Como diz (ORLANDI, 1983) o termo comporta uma “polissemia que vai desde o 
aspecto genérico de atribuição de sentidos até ao âmbito restrito de alfabetização”, neste caso, 
adquirindo o caráter de aprendizagem formal. Indiscutivelmente “ler é atribuir significado ao 
texto” (SMITH,1989). Essa atividade ainda envolve as faculdades mentais superiores: percepção, 
atenção, memória, raciocínio, intuição, imaginação e estratégias de ação.  

Extrair as ideias essenciais do texto depende da atenção seletiva e envolve movimentos 
sistemáticos dos olhos por toda a página escrita. Os olhos do leitor movimentam-se de forma 
sacádica, ou seja, não se movimentam de maneira contínua pelas linhas do texto, se fixam 
num ponto do texto para num pulo fixar-se novamente mais adiante e, quando se deparam 
com uma dúvida, movimentam-se progressiva e regressivamente, voltando-se para uma 
releitura. O leitor iniciante caminha pelas palavras, letra por letra para poder dominar cada 
nível dessa hierarquia, realizando padrões de percepção visuais mais lentos e irregulares e 
menos produtivos do que as de um leitor maduro. 

Este texto faz parte da dissertação defendida na Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa em 2009 e parte do pressuposto de que a comunicação humana, seja ela oral ou escrita, é 
eminentemente inferencial, pois, por uma questão de economia, os textos nunca explicitam 
totalmente seu significado, de modo que grande parte do conteúdo de um texto deve ser inferida 
por meio de operações sócio-cognitivas e psicolinguísticas, com base tanto no conhecimento de 
mundo que o leitor detém em sua memória, como no conhecimento que tem da língua.  

O presente estudo teve como enfoque a capacidade de produção de inferências na leitura 
e na compreensão do texto escrito. Nosso objetivo era detectar se os sujeitos, com diferentes 
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anos de escolaridade, ao lerem um texto escrito, empregavam inferências para atingirem a 
compreensão. Também queríamos observar se os textos com características distintas e as 
perguntas de compreensão inferencial propostas ajudavam os sujeitos a produzir inferências.  

Após analisar cuidadosamente os resultados da aplicação dos instrumentos, à luz dos 
fundamentos teóricos, verificar que implicações têm para o ensino de leitura e proporcionar 
uma reflexão ao professor do ensino básico e secundário, agente do processo de ensino e de 
aprendizagem, que lhe permita estabelecer novas estratégias para trabalhar o texto em aula de 
leitura, estratégias baseadas na capacidade de desenvolver a habilidade dos sujeitos leitores 
em fazer inferências. 

 
Metodologia de investigação 

 
Acreditando que o uso dos diversos gêneros textuais pode e deve desencadear 

diferenças na quantidade e nos tipos de inferências geradas e que por isso o professor precisa 
estar atento e aproveitar esse fator para utilizar em sua prática pedagógica os mais variados 
gêneros é que nos propusemos a trabalhar em nossa pesquisa com dois textos com 
características diferentes. 

O primeiro é um texto com características descritivas e argumentativas, formado por seis 
parágrafos e 204 palavras, contêm uma palavra-chave no título-tema e, ao longo do texto, 
proposições que acrescentam mais informações ao tema enunciado no título facilitando a leitura e 
a compreensão. O texto em si é composto por informações relevantes sobre os costumes e hábitos 
dos moradores de um bairro urbano tradicional de Lisboa, articuladas com a descrição física do 
bairro. Nesta descrição há uma exploração do caráter ambivalente do bairro procurando mostrar o 
paradoxo entre o novo e o velho, o luxo e a pobreza, o tradicional e o progressista. 

 O segundo texto trata-se de um excerto do livro de José Rodrigues Miguéis, intitulado 
Gente da Terceira Classe, 4.ª ed., Lisboa, Editorial Estampa, 1984, foi retirado das provas do 
ensino básico do ano de 2006. É um texto com características narrativas e faz uso do discurso 
indireto. Em uma narrativa psicológica, o autor aborda como tema principal a condição 
humana do passageiro clandestino que se tornará um imigrante ilegal na América do Norte. 
Faz uma alusão e uma crítica aos descobrimentos e tem como personagem central um 
passageiro clandestino de origem brasileira, ao longo do texto o autor cria uma atmosfera de 
tensão e incertezas crescentes sobre o destino desse personagem que vai do início ao fim. 

Para controlar a compreensão de leitura dos textos referidos, foram elaborados questões 
de compreensão. Utilizamos dez perguntas de respostas de escolha múltipla e uma de resposta 
aberta como uma maneira de criar condições para controlar e avaliar a produção das 
inferências desejadas. 

 
Considerações finais 

 
Defendemos desde o início que a compreensão de um texto é o grande desafio que 

ocorre na leitura, principalmente, na escola cujo contexto deve oferecer aos alunos a 
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possibilidade de adquirir habilidades necessárias para que eles se tornem leitores proficientes 
capazes de refletir, formular juízo de valor, reconstruir o texto e produzir novos textos. 
(PERFETTI, 1985) define que a compreensão é um “conjunto de processos inter-
relacionados, através dos quais o leitor constrói uma representação do significado do texto”. 
Depois da análise e tratamento das informações percebemos que uma série de fatores 
influenciou este processo.  

O fato de um texto poder ser classificado pela predominância das características 
narrativas, descritivas ou explicativas não é suficiente para explicar as dificuldades de 
compreensão. Observamos em nossa pesquisa que o primeiro texto continha algumas 
propriedades narrativas e uma extensão bem maior que o segundo, contudo o tema 
desenvolvido, viagem clandestina, se encontra distante dos esquemas mentais dos sujeitos da 
pesquisa. Como vimos, a teoria dos esquemas defende que a realização de inferências envolve 
a formação de conexões entre proposições presentes em um texto e o conhecimento existente 
na memória. Com a falta desse conhecimento, muitos sujeitos, principalmente os do 7ºano, 
sentiram dificuldades em fazer predições sobre o texto lido.  

Em contrapartida o segundo texto apesar de conter características descritivas e 
argumentativas é formado por um tema familiar para os sujeitos testados, ocasionando com 
isto uma maior facilidade na realização das inferências. Diríamos então que o tema cruza com 
o gênero e ocasiona opacidade na leitura e na compreensão textual. O segundo fator que 
merece um comentário é a escolha do tipo de pergunta utilizada. Usamos dez questões que 
exigiam respostas de escolha múltipla e uma questão que exigia uma resposta aberta. 
Prevíamos que o tipo de pergunta que menos ocasionaria problemas seria a escolha múltipla 
que exige a produção de inferências lógicas, por ter valor de verdade, por estar presente na 
superfície do texto, etc. Porém não foi o que constatamos ao fazermos a análise dos dados 
notamos que os sujeitos tiveram muitas dificuldades em fazer esse tipo de inferência, 
principalmente quando tinham de localizar elementos da cadeia referencial, anafórica ou 
catafórica, e utilizar conhecimentos linguísticos. 

Em um primeiro momento achávamos que a realização das inferências elaborativas e 
avaliativas eram mais importante para a realização de uma boa leitura e compreensão do texto 
escrito, porém com a concretização desta pesquisa e a construção das questões que exigiam a 
produção das inferências lógicas, mudamos de atitude e o nosso olhar se voltou também para 
a importância em possibilitar o aluno a fazer todo tipo de inferência sem patamares de 
importância.  

Temos agora mais consciência da importância da realização de inferências na leitura e 
compreensão de um texto escrito. Esta realização mobiliza conhecimentos cognitivos diversos 
e de acordo com o tipo de inferência produzida ocorre um processo de (re) construção textual. 
Ao realizar inferências lógicas, presentes no texto-base, o leitor aprende a reconhecer os 
elementos linguísticos presentes no texto escrito e compartilha com os outros leitores a magia 
do encontro com o texto. Com a realização das inferências elaborativas, o leitor junta o seu 
conhecimento do mundo, seus esquemas mentais a fim de construir um sentido que não esteja 
totalmente preso ao texto-base, porém respaldado por ele. Finalmente com a realização das 
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inferências avaliativas, o leitor está (re) construindo o seu texto, (re) avaliando, refletindo e 
atuando sobre o texto como um ser ativo, construindo através dele a sua própria forma de ver 
o mundo. 
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