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PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NO RN: A 
REPERCUSSÃO DA FORMAÇÃO DOCENTE SOBRE O PLANEJAMENTO 

DO PROFESSOR ALFABETIZADOR NO PROCESSO DE ENSINO E 
APRENDIZAGEM NO ESPAÇO ESCOLAR1 

Paula Francimar da Silva Eleutério2 
 

Introdução 
 
O artigo é parte de uma investigação que objetiva analisar, nas concepções e práticas 

pedagógicas de professores que atuam nos três primeiros anos do Ensino Fundamental, as 
repercussões do processo formativo que vem sendo desenvolvido pelo Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), com relação à prática de planejamento, concebida 
como dimensão do trabalho docente. 

A pesquisa busca responder as reflexões e inquietações oriundas de atuações 
profissionais, seja como integrante, da equipe técnica da Secretaria de Educação do Estado do 
RN, seja como integrante do PNAIC/RN, na função de Supervisora. 

O presente texto discute dados de natureza bibliográfica acerca dos eixos que integram 
estudo: a formação docente, como processo de aprendizagem e desenvolvimento de modos de 
ação específicos ao trabalho pedagógico; a alfabetização como processo de ensino-
aprendizagem da linguagem escrita; e o planejamento como prática constitutiva do fazer 
docente, inclusive pertinente à alfabetização. 

 
Sobre formação docente e alfabetização  

 
A formação docente tem se constituído, desde os anos de 1980, em foco de debates, 

discussões e produções teóricas que a concebem como dimensão fundante dos processos e 
resultados das práticas educativas. No entanto, é preciso refletir, tanto sobre as concepções de 
formação que embasam tais políticas, como ainda de que maneira os processos formativos 
desenvolvidos impactam na melhoria do ensino e da aprendizagem. Antes de tudo, é essencial 
a compreensão de que a formação do professor “precisa ser vista como continuum, uma vez 
que os docentes reelaboram os saberes iniciais em confronto com suas experiências práticas, 
[...] vivenciadas nos contextos educativos, num processo de autoformação.” (ALMEIDA, 
2007, p. 2). 

Nesse processo, torna-se importante a construção de uma prática reflexiva que 
possibilite a reformulação de conceitos e a aquisição de conhecimentos que favoreçam a 

                                                           
1  Artigo científico de comunicação em outras linguagens apresentado ao 19º Congresso de Leitura do Brasil. 
2  Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN). E-mail: pfseleuterio@yahoo.com.br 

mailto:pfseleuterio@yahoo.com.br
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ação/participação crítica do profissional-educador. Entende-se como atuação docente 
reflexiva: 

 
[...] aquele que pensa no que faz, que é comprometido com a profissão e se 
sente autônomo, capaz de tomar decisões e ter opiniões. Ele é, sobretudo, 
uma pessoa que atende aos contextos em que trabalha, os interpreta e adapta 
a sua própria atuação [...] (ALARCÃO, 2002, p. 23). 

 
Nesses termos, a formação do Professor Alfabetizador é condição básica para que ele 

possa, no exercício de seu fazer pedagógico, tomar, diariamente, decisões pertinentes às 
necessidades e possibilidades dos aprendizes e de seus contextos, possibilitando o avanço de 
seus conhecimentos e o progressivo domínio sobre a escrita, numa perspectiva de tornar-se 
um usuário produtivo dessa linguagem. 

Para isso, a formação docente, tanto inicial, quanto continuada, precisa garantir 
condições em que o professor possa aprender e desenvolver conhecimentos teóricos e 
práticos, que sirvam de fundamento à prática que se desenvolva como práxis, como 
movimento de ação-reflexão-ação, assumindo o protagonismo de seu trabalho, ao mesmo 
tempo em que o articula e o fundamenta em elaborações produzidas e reconhecidas 
coletivamente.  

Em relação ao trabalho específico de alfabetização, é preciso que a formação 
propicie/consolide uma compreensão, por parte do professor, desse processo de aprendizado 
em suas dimensões indissociáveis: de apropriação, pelo aprendiz, do sistema de escrita 
alfabética e de desenvolvimento de práticas textuais – leitura, produção e reflexão de/sobre 
textos escritos em múltiplos contextos, com objetivos e estruturas diversificados, o que 
demanda, por sua vez, mediações intensas, intencionais e sistematizadas em situações 
significativas e funcionais, pois como afirma Soares (2004, p. 98) “[...] a alfabetização só tem 
sentido quando desenvolvida no contexto de práticas sociais de leitura e de escrita e por meio 
dessas práticas, ou seja: em um contexto de letramento e por meio de atividades de 
letramento”. 

Alfabetizar em contexto do letramento é, portanto, fazer com que a criança desenvolva 
sua competência leitora além do espaço educativo, ampliando e articulando os conhecimentos 
apreendidos em suas práticas sociais, em seu cotidiano. Um ensino nessa perspectiva implica 
ações bem planejadas que considerem o contexto do alfabetizando para que ele possa 
estabelecer relação entre aprendizado escolar e a vida real. 

 
Alfabetização e planejamento no PNAIC 

 
O PNAIC consiste em um acordo de participação entre Governo Federal, Estados e 

Municípios, lançado em 2012, com o objetivo de alfabetizar crianças até os 8 anos de idade. 
De acordo com esse programa: 
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O planejamento orienta a intervenção pedagógica e possibilita maior 
articulação dos conhecimentos desenvolvidos nas diferentes etapas de 
escolaridade; permite aos educadores avaliar seu processo de trabalho e 
possibilita o diálogo dos docentes com seus pares. (BRASIL, 2012, p. 12). 

  
Nesses termos, o planejamento converte-se em instrumento fundamental para que o 

processo pedagógico se efetive de forma significativa. Buscando propiciar tal compreensão e 
domínio de ações ao professor alfabetizador, o programa organiza um monitoramento 
sistemático em cada etapa de ensino, tendo em vista a efetivação das ações planejadas, bem 
como sua reflexão, reavaliação e reestruturação. 

O planejamento é concebido, portanto, como um processo que envolve o “ara onde se 
precisa/se deseja ir” e quais as formas adequadas para “se chegar lá”, produzindo um ensino 
que promova aprendizagens, tanto no campo cognitivo, envolvendo conceitos, procedimentos 
e habilidades próprios à leitura e à escrita, como, de modo indissociável, no campo sócio 
afetivo, visando o desenvolvimento de valores, atitudes e sentimentos pertinentes à escrita e 
seus sentidos sociais e individuais. Pensando nos três primeiros anos do Ensino Fundamental 
e nas crianças que compõem seu público, em suas especificidades, torna-se essencial 
desenvolver um planejamento que contemple a curiosidade, a criatividade, a ludicidade, a 
brincadeira enquanto elementos culturais das crianças e de suas realidades, bem como da 
escola, articulando interesses e necessidades das crianças, bem como as exigências da escrita 
enquanto objeto de conhecimento, os objetivos, os conteúdos, as estratégias didáticas de 
ensino e de avaliação. 

Esse processo/ação exige sensibilidade e flexibilidade por parte do professor. O 
planejamento, enquanto instrumento orientador da prática pedagógica, bem como os “planos” 
dele resultantes, não podem tornar-se rígidos e absolutos, mas precisam estar sempre sofrendo 
modificações face às necessidades reais dos educandos (LIBÂNEO, 2013). As retomadas 
serão sempre necessárias e possíveis. Assim, o planejamento “orienta a tomada de decisões da 
escola e dos professores em relação às situações docentes de ensino e aprendizagem, tendo em 
vista alcançar os melhores resultados possíveis.” (LIBÂNEO, 2013, p. 250). 

Nesse contexto, o planejamento é pensado como elemento potencializador e 
organizador do trabalho pedagógico. Ao planejar e fazer as suas opções metodológicas, os 
docentes não podem perder vista o trabalho com os diferentes níveis de aprendizagem pre-
sentes nos grupos heterogêneos e nas crianças concretas e singulares.  

No âmbito das proposições que orientam a formação no PNAIC, no processo de 
alfabetização, isso se traduz quando o professor observa como o seu planejamento funciona, 
considerando que as crianças se encontram em diferentes momentos do processo de 
alfabetização. É importante pensar em como as atividades podem ser vivenciadas, como 
contemplar toda a turma e cada uma das crianças em particular. Ele deve direcionar o trabalho 
diário do professor e permitir uma reflexão permanente sobre as dificuldades, as 
possibilidades, as possíveis mudanças e adequações necessárias em cada aula e no processo 
como um todo. 
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Considerações finais 
  
Os estudos até aqui expostos, apontam que as orientações do PNAIC contrapõem-se aos 

modelos burocratizados, a proposta é que o planejamento assuma a função de mediador e 
articulador do trabalho coletivo, que os momentos de planejamento sejam momentos de 
partilha, de crescimento, de discussão e de estudo, garantindo, assim, os direitos de 
aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Dessa forma, na alfabetização, o planejamento 
precisa ser experimentado com instrumento necessário à organização, orientação e 
qualificação da prática pedagógica, considerando o contexto social e cultural das crianças. 

Por oportuno, é importante destacar que esse texto compõe uma parte de nossa pesquisa 
e configura o nosso próximo desafio: perceber como as ações de formação do PNAIC estão 
repercutindo no planejamento do Professor Alfabetizador, tendo em vista uma aprendizagem 
significativa, tanto dele próprio, como professor em formação, bem como dos educandos, 
destinatários e sujeitos coparticipantes de sua prática pedagógica. 
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CORDEL E A POESIA DO COTIDIANO: UM JEITO DE LER OS LEITORES 

Paulo Roxo Barja1 
 

Eu leio o que estiver à minha frente: 
cartaz, bula, HQ, cordel, jornal, 

revista, placa, livro... isso é normal 
– leitura é coisa boa, minha gente! 

Quem lê fica melhor, inteligente, 
e eu fui, desde pequeno, incentivado; 

cresci como leitor apaixonado 
e a vida me ensinou mais de uma vez 
(escutem bem o que eu digo a vocês): 

Leitura é diversão e aprendizado. 
Paulo Roxo Barja 

 
Introdução: a literatura de cordel 

 
Com raízes na Europa Medieval, o cordel representa uma ponte entre a tradição oral e a 

literatura em sua forma mais convencional: os livros. O cordel é tradicionalmente lido em voz 
alta e às vezes cantado, frequentemente em praça pública. Consagrada no Brasil, 
principalmente na região Nordeste (Paraíba e Ceará destacam-se como centros de produção), 
a literatura de cordel tem despertado crescente interesse no meio acadêmico. Mais que isso, o 
cordel passou a ser reconhecido como recurso pedagógico efetivo, sendo inclusive adotado no 
currículo escolar da rede municipal de São José dos Campos e de outros municípios e estados. 

A literatura de cordel apresenta um caráter simples e direto, que facilita a comunicação. 
Um atrativo adicional é o fato de ser uma literatura em que as histórias são narradas em forma 
poética, com os textos apresentando musicalidade natural. O potencial do cordel na área de 
educação transparece também na diversidade de temas: é possível encontrar nos folhetos 
desde adaptações de clássicos da literatura até relatos históricos, além de histórias e lendas. 
Estas características fazem do cordel um recurso ideal para incentivar o hábito da leitura entre 
crianças, adolescentes e população em geral. 

A literatura de cordel prosperou de modo significativo em solo brasileiro, e o potencial 
pedagógico do cordel tem sido um fator essencial na diversificação da produção brasileira, 
com a criação de folhetos sobre temas específicos de Educação Ambiental e Saúde, por 
exemplo (BARJA, 2010; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006; FREIRE, 2004). Hoje difundida 
por todo o território nacional, essa produção reflete a própria diversidade cultural do país. 
Assim, a apresentação de cordéis em ambiente escolar permite ampliar o conhecimento dos 
estudantes sobre o Brasil, tanto em termos geográficos quanto culturais. 

 

                                                           
1 Doutor; UNIVAP; São José dos Campos; SP. E-mail: barja@univap.br 

mailto:barja@univap.br
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Cordéis Joseenses 
 
Colecionador de folhetos de cordel desde os tempos da graduação em Campinas, fui 

iniciar a produção de cordéis de autoria própria em São José dos Campos, onde trabalho como 
professor da Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP). Chamados de Cordéis Joseenses, 
estes folhetos consistem em histórias curtas, poemas cantados e adivinhas apresentadas na 
forma poética, para “crianças de todas as idades”. Compostos nas várias formas do cordel, são 
textos curtos, escritos em linguagem simples, visando uma leitura em voz alta que fale direto 
ao ouvinte. 

A criação dos Cordéis Joseenses e sua apresentação em ambiente escolar vem 
ocorrendo desde o final de 2008. Nos primeiros meses, a produção era caseira, artesanal, 
priorizando-se a criação de textos curtos e simples para um público que incluía crianças em 
processo de alfabetização. A mudança na produção ocorreu a partir do momento em que uma 
escola particular de educação infantil interessou-se em apoiar a impressão de alguns folhetos. 
Desde então, os Cordéis Joseenses têm sido impressos em gráficas, em tiragens que variam de 
400 a 1000 exemplares por título. Uma exceção é o folheto História de Natal (o mais lido da 
coleção), que recebeu apoio da Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP) para uma 
segunda edição de 1000 exemplares, sendo distribuído como cartão de Natal institucional. 

 
Atividades realizadas 

 
A partir da criação dos Cordéis Joseenses, passei a realizar apresentações em escolas e 

outros ambientes, com diferentes objetivos: i) difundir a literatura de cordel junto a estudantes 
(e público em geral) com pouco ou nenhum conhecimento sobre cordel; ii) incentivar o 
interesse pela leitura de modo geral e, em particular, pela literatura de cordel; iii) apresentar o 
cordel como recurso expressivo. Este trabalho vem sendo realizado continuamente, tendo 
recebido apoio da FUNARTE (Bolsa de Circulação Literária), Ministério da Cultura (Prêmio 
Mais de Literatura de Cordel) e Ministério da Educação (Programa Mais Cultura na Escola). 

As apresentações normalmente iniciam-se com versos esclarecendo o que é literatura de 
cordel: 

 
O cordel é uma poesia 
altamente popular; 
no Brasil chegou faz tempo, 
no Nordeste foi morar, 
tem muita sonoridade 
e dá na gente a vontade 
de em voz alta declamar. 
 
Sendo curtinho e barato, 
dá pra ler e pra guardar. 
A leitura nos diverte 
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e põe a gente a pensar. 
Fala de tudo que é tema: 
vida, notícia, dilema 
– tudo se pode contar. (BARJA, 2013, pág.7). 

 
Em geral, as apresentações alternam: i) leitura compartilhada de folhetos de cordel; ii) 

bate papo sobre os cordéis; iii) canções folclóricas e/ou de autoria própria. Também são 
realizadas oficinas junto a estudantes. 

 
Temas de interesse: a poesia do cotidiano 

 
Com quase 50 cordéis publicados até agora, diversos temas foram objeto de nossa 

produção. Nessa trajetória, observa-se a preferência do público por temas próximos ao seu 
cotidiano. Este fato é até surpreendente, já que mais da metade dos livros presentes nas listas 
de “mais vendidos” atualmente pertence ao gênero da literatura fantástica – longe, assim, das 
experiências da vida diária dos leitores. Por outro lado, a busca pelo cotidiano na literatura de 
cordel faz sentido num contexto histórico: parte importante da criação cordelística ao longo da 
história está ligada à narração de situações reais e relatos circunstanciais. 

Diversos Cordéis Joseenses seguem a vertente dos relatos cotidianos. É o caso de Olho 
Vivo e do Cordel do Dedo Preto, que relatam situações ocorridas com o cordelista. Outros 
folhetos partem da realidade para criar fábulas modernas, como A Flor Falante, Uma História 
Fabulosa e Uma Árvore Importante. Há Cordéis Joseenses que se aproximam do registro 
jornalístico; é o caso do Cordel da Cidadania (cujo poema de abertura intitula-se Poesia 
Notícia) e do Cordel do Pinheirinho, que relata o episódio da desocupação do terreno 
conhecido como Pinheirinho, em São José dos Campos, e que opôs moradores à força 
policial. 

Nas apresentações dos cordéis, optou-se por um formato aberto: o público é que escolhe 
os cordéis que serão narrados. Assim, o repertório varia a cada sessão, de modo a refletir as 
preferências do público. Entre as escolhas efetuadas, observa-se algumas surpresas. Por 
exemplo: o público adolescente (na faixa de 12 a 15 anos de idade) mostra acentuado 
interesse pelos cordéis que falam sobre o tema casamento (Diabo Casamenteiro e Simpatias 
Populares). Crianças mais novas, independentemente de classe social, tendem a preferir 
cordéis de adivinhação, em que tentam se antecipar ao cordelista na resolução das adivinhas 
propostas; adultos também apreciam essas adivinhas, respondendo quase como crianças 
(assunto a ser explorado em futuros trabalhos), Além das adivinhas, as crianças identificam-se 
com os folhetos que apresentam ilustrações infantis (feitas pela filha do cordelista). 

A desocupação do Pinheirinho foi tema de três Cordéis Joseenses publicados em 2012. 
Enquanto o primeiro cordel publicado sobre o tema tinha o caráter mais próximo ao de um 
relato jornalístico e o segundo apresentava um relato ficcional, mas baseado em observações 
do cordelista em visitas à comunidade, o terceiro cordel consistia basicamente num 
conto/fábula sobre uma árvore, tratando do assunto indiretamente. Uma curiosidade: enquanto 
um sociólogo e uma historiadora preferiram a abordagem do terceiro cordel, a população que 
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vivenciou de modo mais próximo a desocupação demonstrou preferência pelas abordagens 
iniciais, mais diretas. 

 
Registros fotográficos 

 
Seguem alguns registros de atividades realizadas envolvendo a apresentação de cordéis 

em diferentes ambientes. Embora a maior parte das ações ocorra em salas de aula (Figura 1), 
também são utilizados outros espaços do ambiente escolar, como cantinas e quadras 
esportivas (Figura 2); além disso, também têm sido utilizados espaços públicos como parques 
municipais (Figura 3) e feiras livres (Figura 4). 

 

 
 

Figura 01: Apresentação de literatura de cordel em sala de aula, 2011. Arquivo pessoal. 
 

 
 

Figura 02: Apresentação dos Cordéis Joseenses em quadra de escola, São José dos Campos, 2012. 
Arquivo pessoal. 
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Figura 03: Apresentação dos Cordéis Joseenses no Parque Vicentina Aranha, São José dos Campos, 2011. 
Arquivo pessoal. 

 

 
 

Figura 04: Apresentação dos Cordéis Joseenses em feira livre do bairro de Santana, São José dos Campos, 2010. 
Arquivo pessoal. 

 
Conclusão 

 
A experiência das apresentações de Cordéis Joseenses dentro e fora do ambiente 

escolar/acadêmico tem permitido difundir a literatura de cordel principalmente junto à 
população do Vale do Paraíba, numa ação continuada de estímulo à leitura que se reflete 
inclusive na instalação de pequenas cordeltecas em algumas escolas. Em particular, a proposta 
de apresentar o cordel como recurso expressivo tem sido beneficiada pela adoção do formato 
aberto nas apresentações, com o roteiro sendo construído na hora, com a participação do 
público. Com o passar do tempo, a própria seleção dos cordéis a cada sessão tem se mostrado 
uma via de mão dupla: a escolha da leitura é, definitivamente, uma forma eficaz de ler o 
leitor. 
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CORDEL NA ESCOLA: LEITURA, ORALIDADE E CONSTRUÇÃO 
COLETIVA 

Paulo Roxo Barja 
Claudia Regina Lemes 

 
[...] Somos e seremos sempre a educação que 

criamos e que criaremos, para que ela continuamente 
nos recrie. 

Carlos Rodrigues Brandão 
 
O presente artigo relata uma experiência iniciada em 2013 em uma escola da Rede 

Pública Estadual em São José dos Campos, envolvendo o uso da literatura de cordel como 
recurso educacional para estímulo à leitura compartilhada, expressão da oralidade e 
construção coletiva de saberes em ambiente escolar. O público alvo do projeto constituiu-se 
de estudantes de quinto ano da educação básica. Descreveremos aqui o trabalho desenvolvido 
e seus desdobramentos, que ultrapassaram as fronteiras da sala de aula e até da própria escola. 

 
A literatura de cordel 

 
O cordel é uma narrativa apresentada em versos, geralmente impressa em papel. Não se 

sabe ao certo o momento exato de seu surgimento, que pode no entanto estar associado à 
invenção do tipo mecânico móvel por Gutenberg, no século XV. Existem registros deste tipo 
de literatura em vários pontos do mundo: na França, Espanha, Inglaterra e em Portugal, de 
onde provavelmente tenha migrado para o Brasil. Em nosso país, o cordel se incorporou à 
cultura nordestina e, atualmente, produz-se cordel em todo o Brasil. Os cordelistas Zé Maria 
de Fortaleza e Arievaldo Viana narram o surgimento dos cordéis no Brasil: 

 
Alguns afirmam que os mouros 
lhe serviram de correio 
até a Península Ibérica 
e de lá pra nosso meio. 
(FORTALEZA; VIANA, apud ARAPIRACA, 2014) 

 
Segundo Camêlo (2013), nas localidades mais populosas da Europa Medieval havia 

muitos andarilhos. Alguns destes eram menestréis ou poetas e tinham o hábito de narrar ao 
povo os acontecimentos (num tempo em que não havia ainda imprensa tal como a 
conhecemos). Difundiam assim a cultura local, fatos interessantes, proezas, a vida dos nobres, 
religiosos e outras pessoas que eram foco de curiosidade e atraiam ouvintes. “Após o 
surgimento da imprensa – 1450 – os poemas populares começaram a ser impressos em pequenos 
livrinhos e em papel de má qualidade, para que o preço fosse acessível à população de baixa renda, 
que se tornou um de seus maiores consumidores” (CAMÊLO, 2013, p.1). A autora acredita que o 
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desenvolvimento das navegações, tendo Portugal e Espanha como pioneiros, alargou para 
estes artistas o universo inspirador trazido pelas sagas e proezas contadas. 

 
O Cordel como acervo em sala de aula: Leitura 

 
A escola elabora o currículo a partir das expectativas de aprendizagens. Cabe ao 

professor utilizar-se do material proposto e/ou adaptá-lo à realidade da sua escola. Pensando 
no desenvolvimento da leitura crítica e da ética na escola, lançamos a proposta de trabalhar 
temas que envolvessem o respeito às diferenças e o combate ao bullying. Buscou-se um livro 
pertencente ao acervo literário de sala de aula, selecionado para oferecer materiais que 
ampliam as estratégias didáticas nas habilidades e competências de leitura, escrita e oralidade, 
proporcionando reflexões sobre temas transversais. 

Foi selecionada uma história em cordel do livro CORDÉIS PARA CRIANÇAS (De 
Todas as Idades): Tartaruga e Passarinho. Trata-se de um texto simples que permite abordar 
os temas citados: traz basicamente um diálogo entre os dois personagens. Após tensões 
(nascidas justamente das diferenças), a história gradativamente mostra como a Tartaruga e o 
Passarinho, ainda que diferentes em seus ideais e objetivos de vida, passam a compreender 
um ao outro, tornando-se amigos, O conflito inicial resolve-se pelo diálogo ao longo da 
história, que finaliza com o incentivo à parceria, amizade e convívio: 

 
(...) ajudando um ao outro, 
enfrentando os inimigos; 
se um não via, o outro notava 
e avisava dos perigos... 
(BARJA, 2013, p.108) 

 
 A história mostra que as diferenças podem ser positivas: [...] para saber quem sou, 

preciso muitas vezes recorrer ao que eu não sou, ao outro, ao diferente, ao plural. (SILVA, 
2008, p. 40). 

As crianças perceberam o potencial dramático e sugeriram apresentar uma cena teatral a 
partir da narrativa. A iniciativa dos alunos indica que estes se apropriaram do discurso 
presente no texto. Esta observação nos remete a Freire (2011), que se contrapõe à educação 
bancária que “deposita um saber” autoritário e incontestável (do professor para o aluno).  

A atração das crianças pelos livretos de cordéis pode acontecer pelo seu caráter 
artesanal, que aproxima o leitor ao processo produtivo. “É algo que a gente mesmo pode 
fazer”, como comentou uma criança numa das apresentações. A experiência cotidiana insere 
valor pedagógico à literatura de cordel, lembrando as críticas feitas por Benjamin (1996) à 
indústria cultural que, por ser geralmente dotada de tecnologia, afasta o sujeito da criação 
artística. 

Os cordéis aproximam os leitores da palavra e do mundo; apresentam anseios de 
personagens que emergem do povo. Abordam os mais variados temas, têm métrica e formas 
características. Os poemas de cordéis são carregados de significações próprias de elementos 
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simbólicos do imaginário popular. O cordelista busca o ritmo e a rima na elaboração do seu 
discurso; em outras palavras, busca uma forma de expressão capaz de cativar o leitor e 
ouvinte. 

 
O Cordel reflexões e discussões: Oralidade 

 
O reconhecimento do cordel como ferramenta didática suplanta a oposição 

frequentemente (e falsamente) estabelecida entre a cultura popular e a cultura de elite. A 
escola, ao se apropriar dos versos de cordéis, abre passagem estratégica para a inclusão da arte 
popular e sua pluralidade, quebra a divisão simbólica da cultura, e dá recursos aos estudantes 
para criticar e resistir aos modelos existentes.  

Suassuna (2007) diz (com certa dose de humor) que no sertão as pessoas falam bastante, 
o que inspirou os seus livros. De fato, a oralidade é uma característica própria dos saberes 
populares. Pode-se pensar em vários conteúdos curriculares, reorganizando disciplinas a partir 
da tradição oral e seus recursos. A capacidade humana de comunicar faz do orador o 
disseminador dos valores de seu tempo. Talvez seja a linguagem o que de mais humano exista 
no homem. Assim, cabe à escola desenvolver estratégias que garantam aos estudantes o 
intercâmbio oral, manifestando, expressando e exercitando o uso da linguagem. 

A partir do interesse dos estudantes, o trabalho foi ampliado. O texto Tartaruga e 
Passarinho foi estudado e lido coletivamente. Foi discutida a expressividade do texto. 
Perguntas provocadoras da criatividade e da aprendizagem foram lançadas pela professora 
como estratégia didática. Pensou-se como seria a voz de uma tartaruga/menina. Como seria a 
voz de um passarinho/menino/menina. Foram feitos testes de voz com os interessados em 
viver os personagens, até que se chegou a uma escolha do “elenco”. Muitos alunos, ainda 
tímidos, não tiveram coragem de encarar naquele momento a experiência de representar um 
personagem; no entanto, auxiliaram nos ensaios, participando das situações de intercâmbio 
oral, discutiram características de personagens e auxiliaram na memorização e leituras do 
texto. O desenvolvimento do projeto envolveu cerca de 25 estudantes e durou pouco mais de 
um mês, trabalhando-se no projeto duas vezes por semana até o produto final: uma 
apresentação pública. 

 
Dramatização da literatura de cordel: Construção Coletiva 

 
Dramatizar o texto de cordel Tartaruga e Passarinho foi um trabalho de construção 

coletiva em que cada participante contribuiu de acordo com suas características pessoais. 
Todos participaram da produção da pequena peça teatral: cenários, figurinos, maquiagem, 
auxílio nos ensaios. “Ao contrário da indústria cultural, os brincantes da cultura popular produzem 
cultura a partir de uma tecnologia mecânica simples em tudo diferente da tecnologia característica do 
capitalismo tardio”. (SILVA, 2008, p. 9). 

O trabalho cênico ultrapassou os limites dos muros da escola e da educação formal, 
sendo ampliado para toda a comunidade, inclusive com a realização de uma apresentação em 
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outra escola do bairro. Foi retomado com a perspectiva de inserção em um projeto mais amplo 
vinculado aos eixos de Cultura e Literatura do Programa Escola da Família, desenvolvido há 
mais de dez anos pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. 

 
Conclusão 

 
O trabalho realizado permitiu constatar o envolvimento dos estudantes e de seus pais 

com a literatura de cordel. Possíveis explicações para esta atração envolvem a linguagem do 
cordel (ponte entre oralidade e literatura) e mesmo laços afetivos de ordem histórica (origem 
nordestina da família explicando contato prévio com a literatura de cordel, por exemplo). A 
localização da raiz deste envolvimento popular com o cordel é uma questão em aberto, a 
explorar em trabalhos futuros a partir destas e de outras hipóteses. Os resultados obtidos 
permitem concluir que a cultura popular pode ser ponto de partida para várias alternativas de 
atividades pedagógicas tanto no registro da educação formal quanto em educação informal 
(com o exercício lúdico da atividade teatral, no caso do presente estudo). 
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O LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL: EDUCANDO PARA O 
FUTURO 

Petronilha Alice Almeida Meirelles1 
 

Não dá mais para nos iludir, cobrindo as feridas da 
Terra com esparadrapos. Ou mudamos de curso, 

preservando as condições de vitalidade da Terra ou o 
abismo já nos espera. 

Leonardo Boff 
 

Introdução 
 
Uma das principais missões atribuídas à escola é a de formação de leitores, atestando a 

relevância do aprendizado da leitura. Porém um dos aspectos mais importantes nessa 
formação é exatamente o de promover uma atitude afetiva favorável ao ato de ler, garantindo 
o prazer e o gosto por essa atividade. Segundo Barthes (2002, p.20), “Texto de prazer [é] 
aquele que contenta, enche, dá euforia; aquele que vem da cultura, não rompe com ela, está 
ligado a uma prática confortável da leitura”.  

O objetivo do estudo foi de trabalhar a Educação Ambiental através dos gêneros 
textuais de forma a letrar e provocar a sensibilização nos alunos para o fato.  

Segundo Reigota (2009), a Educação Ambiental pode ser vista como uma educação 
política, e está profundamente relacionada com o pensamento de Paulo Freire, principalmente 
nos seus últimos escritos. A plenitude da Educação Ambiental evidencia um o 
comprometimento do cidadão que deve buscar alternativas para o bem comum.  

Há muito tempo a degradação ambiental toma conta do planeta Terra. Com isso, para 
melhorar a qualidade de vida hoje e a das próximas gerações, medidas vêm sendo discutidas 
em diversas nações, embora pouca coisa tenha sido modificada.  

As escolas aproveitam momentos especiais para desenvolver projetos em prol de um 
mundo melhor, mas não basta falar no assunto somente em determinadas datas. Acredita-se 
que a sustentabilidade começa com a educação ambiental dentro de casa e na escola. Entende-
se que, com pequenos cuidados, é possível contribuir para tais problemas. À medida que se 
aprende a usar e a economizar produtos, a reciclar o lixo, a socializar o que não serve mais, a 
cuidar melhor do local onde se vive serão evitados os desperdícios que causam o esgotamento 
dos recursos renováveis e não renováveis e impactam o futuro da Terra.  

Linkando letramento e Educação Ambiental no espaço escolar, objetivou-se investigar o 
enfoque que diferentes alunos da turma envolvida na proposta deram ao estudo.  

 
Educação para a sustentabilidade 

                                                           
1 Mestranda em Desenvolvimento Local; UNISUAM; Rio de Janeiro/RJ. Email: alicegemeos@yahoo.com.br 

http://pensador.uol.com.br/autor/leonardo_boff/
mailto:alicegemeos@yahoo.com.br
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A necessidade de um desenvolvimento sustentável hoje está conscientizando não só os 
envolvidos mais diretamente com essa questão, mas também bancos, hospitais, empresas, 
entre outros, para que o poder econômico não se detenha apenas nos lucros, mas faça uso de 
tecnologias limpas, produtos e energias renováveis não poluentes 

No Hospital Pró- Cardíaco o coordenador de Marketing Carlos Távora diz que espalha 
pelos banheiros, corredores e elevadores etiquetas com mensagens bem humoradas para que 
pacientes e familiares que os visitam, bem como colaboradores desliguem as lâmpadas ao sair 
e os estimula a utilizarem escadas para gastar calorias, em vez de usarem elevador. Na 
cozinha também há a “Campanha contra o desperdício” (TAVORA, 2012).Já Vaz e Araújo 
Jr. (2012, p. 78), ao discutirem sobre ações sustentáveis de empresas e instituições, 
comentam: 

 
Apesar de diversas iniciativas de empresas e instituições no sentido de 
implementar métodos de produção mais limpa e de destinar corretamente 
seus resíduos, a indústria gráfica brasileira, de um modo geral, ainda está 
pouco consciente da sua importância e sua responsabilidade com as ações 
sustentáveis.  

 
Percebe-se que, embora os problemas ambientais sejam amplamente divulgados pelos 

meios de comunicação, isto não quer dizer que todos estejam bem informados com a questão. 
VEIGA (2010) comenta:      

  
[...] no que se refere às dimensões ecológicas e ambientais os objetivos de 
sustentabilidade formam um verdadeiro tripé: 1) preservação do potencial da 
natureza para a produção de recursos renováveis; 2) limitação de recursos 
não renováveis; 3) respeito e realce para a capacidade de autodepuração dos 
ecossistemas naturais. Logo, entendemos que o fator sustentabilidade 
depende da conscientização de todos, ou seja, da solidariedade atual e futura. 

 
É por meio da educação formal que os indivíduos desenvolvem grande parte do 

processo de conhecimento para uma vida melhor. Como ensina Freire (1983, p.79), “ninguém 
educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo: os homens se educam em 
comunhão, mediatizados pelo mundo, pelos objetos cognoscíveis que na prática bancária são 
possuídos pelo educador”.  

O assunto é para ser repensado sempre, pois sem atos conscientes a médio e longo 
prazo, nunca haverá eqiulíbrio sustentável. E é nas instituições de ensino que o assunto 
precisa fazer parte.Reigota (2011, p. 40) afirma: “A escola, da creche aos cursos de pós-
graduação. É um dos locais privilegiados para a educação ambiental, desde que se dê 
oportunidade à criatividade, ao debate, à pesquisa e à participação de todos”. 

O jornalista Paiva Netto alerta para o fato de que, quando devidamente orientadas, até 
as crianças prestam expressivo serviço à economia da casa. Pequenos gestos, como não deixar 
a torneira aberta durante a escovação dos dentes ou a luz acesa desnecessariamente fazem 
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grande diferença. “Para visualizar o excelente resultado dessas medidas simples, basta somá-
las ao total de lares no planeta. Teremos assim uma boa iniciativa que se somará a bilhões de 
outras” (PAIVA NETTO, 2012). 

Compreende-se, então, que não há limite de idade para trabalhar educação ambiental, e 
esta é uma atividade que pode ser vivenciada em qualquer lugar.  

Assim, um bom trabalho nas escolas é uma excelente ação para promover a educação 
socioambiental sensibilizando os aprendentes a ver o processo de destruição que esta bem 
perto, mas estes quando não alertados não conseguem ver. Aliando à educação formal a 
educação não formal, os indivíduos poderão mudar sua prática mediada pelo mundo e 
poderão reescrever seu modo de viver em prol de uma sociedade mais justa.  

  
A experiência vivenciada 

 
O trabalho foi realizado na Escola Municipal João Deus, localizada na Penha Circular, 

município do Rio de Janeiro, e envolveu 32 alunos do 3º ano, do Ensino Fundamental que 
fazem parte do projeto da CAPS/INEP- OBEDUC . O estudo teve duração de dois meses.  

Como metodologia, inicialmente os alunos ouviram várias histórias sobre o assunto em 
pauta, a seguir foi aplicado um questionário com o objetivo de avaliar o conhecimento prévio 
dos alunos sobre o tema “Educação Ambiental”. Para realizar as atividades linkando 
letramento e educação socioambiental, foram escolhidos textos de diferentes gêneros textuais 
para que problematizassem o estudo. Os textos selecionados traziam a floresta como cenário 
com um problema a ser resolvido.  

Para o estudo com os textos escolhidos, foi solicitado aos grupos de alunos que 
escrevessem o que haviam compreendido respeitando o conhecimento prévio de cada um e a 
construção de conceitos sobre cuidados com o meio ambiente. Para maior interação entre os 
participantes, levantaram-se questionamentos sobre o comportamento do homem junto ao 
meio ambiente. As atividades com os gêneros textuais desenvolveram-se a partir de questões 
que visavam avaliar a compreensão leitora dos alunos em relação a cada um dos textos  

Na fábula O beija-flor e o incêndio na floresta, por exemplo, de autor desconhecido, 
parodiada por muitos para falar de solidariedade e de sustentabilidade, um pequeno pássaro, 
um beija- flor, serve de exemplo para outros animais durante um incêndio na floresta.  

Complementou- se o estudo com os textos de música de Cristina Mel, Um mundo 
melhor, e O beija- flor e o incêndio, paródia de autoria de Betinho. A principal finalidade foi 
sensibilizar e conscientizar os discentes de que a melhoria do meio em que vivem depende do 
esforço de cada um.  

Após a discussão, os alunos leram a paródia O beija-flor e a floresta (BETINHO, 2012) 
e cantaram a música de mesmo título (MEL, 2012), por meio da qual o grupo percebeu que a 
sustentabilidade deve ter em foco a amizade, a união e a solidariedade.  

Em um segundo momento, os alunos participaram de um passeio no interior da escola e 
em seu entorno para observar o tratamento dado ao ambiente e relacionar os pontos positivos 
e os negativos 
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Considerações finais 

 
As atividades desenvolvidas, além de possibilitar reflexão sobre educação 

socioambiental e sustentabilidade, contribuíram, também, para o letramento à medida que os 
alunos ouviram histórias, debateram, leram e escreveram textos. 

Além disso, quando a leitura e a escrita são trabalhadas com a apropriação de vários 
gêneros que circulam na sociedade, ocorre maior interesse dos alunos, fomentando o gosto 
por essas atividades. 
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CRIANÇAS E LEITURAS: FALANDO DE UMA BIBLIOTECA INFANTIL 
DENTRO DE UMA CRECHE UNIVERSITÁRIA 

Priscila de Oliveira Dornelles 
Flávia Maria de Menezes 

 
No ano de 2006 foi implantado o Programa Nacional do Livro e Leitura – PNLL, que 

tinha por objetivo principal “desenvolver o Brasil como sociedade leitora”. Neste período, o 
então Ministro da Cultura Gilberto Gil, defendia a ideia da leitura como difusora da 
diversidade cultural brasileira, apontando como uma dificuldade a ser superada a carência de 
espaços para o acesso e o fomento à leitura na sociedade. (MEC, 2006, p.5).  

Nesse sentido, estamos entendendo a perspectiva do referido Programa em considerar a 
leitura como uma prática mediadora, que pode promover experiências tão necessárias à 
criança de aproximação com as diversas manifestações da sua cultura, de outras culturas, da 
arte, da literatura, enfim “disponibilizar os instrumentos que faltam para a prática social de 
uma leitura em sentido mais pleno, sem a qual a cidadania fica incompleta” (ibidem, p. 6).  

Em concordância com essa premissa, é que procuramos apresentar neste estudo um 
debate que contribua para fortalecer a biblioteca escolar como possibilidade na constituição 
de uma cultura leitora, não somente entre as crianças e os educadores, mas também as 
famílias e a comunidade. O que na verdade estamos considerando é que a biblioteca se 
constituiu nas sociedades como um espaço legítimo para o acesso e manipulação de leituras 
diversas e, portanto, nesse sentido, estamos argumentando em favor de as crianças desde 
pequenas vivenciarem a cultura da biblioteca: a disponibilidade do acervo; as atividades de 
pesquisa e consulta aos livros; a presença do bibliotecário e outras atividades pertinentes que 
podem ser vivenciadas não somente pelas pessoas da escola, como também famílias e 
comunidade.  

Em conformidade com o PNLL, 
 

“É preciso, portanto, que – da educação infantil à pós-graduação – a 
criança/aluno usufrua de um ambiente de forte e permanente estímulo à 
leitura, quer através do livro, quer através dos demais suportes que tornam a 
leitura uma atividade cada dia mais necessária a todos.” (MEC, 2006. p. 11). 

 
Mas como pensar a cultura leitora incorporada às culturas infantis?  
Apoiadas nos aportes da Sociologia da Infância, pensamos as crianças como atores 

sociais, pequenos cidadãos de direitos, cuja infância é demarcada pelas pessoas, lugares, 
tempos e acontecimentos com os quais interagem e vivenciam suas experiências. Assim, 
como afirma Faria (2005), “hoje sabemos que a criança é um ser humano competente, capaz 
de múltiplas relações, portador de histórias, produzido e produtor de cultura, e assim é sujeito 
de direitos” (p. 1027). Em relação ao espaço da instituição de educação infantil, as bibliotecas 
infantis tornar-se-ão espaços permeados pelas interações entre as culturas leitoras praticadas 
nas bibliotecas e as culturas infantis, que representam os modos singulares com os quais as 
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crianças se apropriam da vida em coletividade: jogar, brincar, imaginar, inventar, interpelar o 
universo adulto e reconstruí-lo nos seus modos particulares de interpretá-lo. Assim, pensar em 
uma biblioteca infantil implica relacionar a cultura desses espaços com as culturas das 
crianças que irão povoá-lo. A biblioteca, segundo Veiga et al.,  

 
deve ser percebida como uma unidade orgânica da escola, integrando-se as 
suas actividades no projecto educativo da própria escola, [...] 
desempenhando um papel fulcral em diversos domínios como, entre outros, 
a aprendizagem da leitura, o fomento do prazer de ler ou a promoção de 
hábitos de leitura. (2001, apud Silva, 2002, apud Balça, 2011, p. 208-209 ). 

 
Com isso, compreendemos que é preciso tornar a biblioteca um espaço acolhedor e 

receptivo às crianças para que estas o reconheçam como mais um de seus lugares. A 
biblioteca escolar, sendo reconhecida como o local ideal de fomento à leitura, vai possibilitar 
o encontro da leitura pelo prazer. A partir da frequência à biblioteca escolar, acreditamos que 
a leitura deixará de ser um costume escolarizado e passará a ser uma das atividades cotidianas 
das crianças. Nesse sentindo, é fundamental construir, junto com as crianças, uma rotina de 
frequência à biblioteca, que não poderá ser realizada como pretexto pedagógico, mas como 
desejo e necessidade, pelas crianças, de encontros com a leitura. Sobre essa questão, Jobim e 
Souza salienta que, 

 
Quando a criança experimenta o momento de criação da linguagem ela 
atualiza, nesta passagem da natureza para a cultura, seu potencial expressivo 
e criativo, iniciando um diálogo mais profundo entre os limites do 
conhecimento e da verdade nas relações entre as pessoas. (Jobim e Souza, 
1994 apud Jobim e Souza, 1998, p. 36).  

 
Ressaltamos a importância da formação do profissional responsável por essa mediação, 

de forma que o mesmo saiba valorizar e difundir junto às crianças as leituras que permeiam 
suas distintas realidades, inclusive valorizando àquelas leituras trazidas pelas próprias 
crianças, ainda que estas não sejam as consideradas ideais por especialistas, e até mesmo pra 
que sirvam como a origem para o desenvolvimento do pensamento crítico nos pequenos. De 
forma que não ocorra a valorização de uma cultura em detrimento da outra. Assim como nos 
conduz a pensar Kishimoto(2010):  

 
Os autores, entre eles, Freire (1972), enfatizam a relação entre a cultura 
popular, o letramento/ literacia e a escolarização, mas continua-se 
priorizando currículos padronizados e o “capital cultural” de grupos 
socioeconômicos, que marginalizam os capitais culturais de outros grupos. 
Em sua cultura popular, a criança, menino ou menina, brinca com (seus) 
super-heróis, [...] muito apreciados pelas crianças e pouco valorizados pelos 
adultos, que os consideram de baixo valor educativo. (p. 32) 
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Trazer a Biblioteca Flor de Papel, nesse momento, vai ao encontro do que estamos 
argumentando no decorrer deste ensaio. Localizada na Unidade de Educação Infantil 
Universitária da Universidade Federal Fluminense (UFF), sua experiência é o objeto de 
investigação na pesquisa do curso de mestrado em Educação, de uma das autoras deste 
trabalho, Biblioteca Flor de Papel: saberes e contribuições para a produção de conhecimento 
na Educação Infantil, do PROPED/UERJ, sob a orientação da Profª Dra. Lígia Aquino. Cabe 
ressaltar, que a referida pesquisa será realizada através da leitura, análise e interpretação do 
material documental referente à BFP, e na sua constituição como um “espaço de mediação da 
informação e do conhecimento” e dedicação “à formação do leitor, ao incentivo à leitura e à 
cultura e a promover o tripé Ensino, Pesquisa e Extensão nas áreas relacionadas à Educação 
Infantil e Biblioteconomia”, ou seja, vamos estudar de que forma a biblioteca se articula à 
rotina da UEIU e produz conhecimento sobre formação de leitores na pequena infância. 
Portanto, uma vez que esta pesquisa teve seu início no primeiro semestre de 2014, o que 
apresentamos neste texto são impressões iniciais desta pesquisa.  

Criada em 1999, a partir do “projeto de extensão: Coleção Flor de Papel: uma 
biblioteca na Unidade de Educação Infantil, como uma parceria entre o extinto Grupo Gestor 
da Unidade de Educação Infantil e a direção do Núcleo de Documentação (NDC), atual 
Superintendência de Documentação (SDC)”, em função da relevância, para este Grupo, da 
inserção desses espaços no “ambiente educativo” desde a educação infantil. Além disso, 
havia, na Biblioteca do Gragoatá (UFF) um espaço com acervos infantis que não favorecia o 
acesso das crianças e nem dos profissionais, inviabilizando o projeto de formação de 
pequenos cidadãos leitores que a UEIU desejava implementar.  

Atualmente, além do espaço adequado para os pequenos leitores, a BFP oferece acervo 
bibliográfico sobre educação infantil, oficinas de contação de história, acervo multimídia de 
histórias infantis, acervo literário infantil, atividades culturais, cursos de capacitação para 
dinamização de leituras na educação infantil, entre outras atividades, além do espaço profícuo 
para produção de conhecimento que tratem da temática criança pequena, educação infantil e 
leituras. 

Concluindo, nosso propósito com este ensaio é trazer para discussão o fato de que a 
educação infantil estar inserida na política de formação de leitores no Brasil, já representa 
uma nova perspectiva em relação à pequena infância, entretanto torna-se fundamental que tais 
políticas intensifiquem a criação de bibliotecas infantis, nas instituições, com acervos 
organizados, acessíveis e pertinentes às crianças.  
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O USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: 
POSSIBILIDADES DE TRABALHO COM A CULTURA ESCRITA A PARTIR 

DO “CANTINHO” TECNOLÓGICO 

Priscila Domingues de Azevedo1 
Nelson Studart2 

 
O presente trabalho apresenta resultados de uma pesquisa realizada com uma turma de 

Educação Infantil de crianças de 5 anos, sobre o uso de tecnologias digitais, a partir do 
“cantinho tecnológico” - canto de aprendizagem construído para que as crianças possam lidar 
com aparatos tecnológicos digitais e aprender a partir deles.  

Com base nos estudos de Amante (2007), Prensky (2001) e Freinet (1979) foi 
construído um canto tecnológico com computador, impressora, tablet, Ipod, celular, máquina 
fotográfica como mais uma possibilidade das crianças jogarem, escreverem, documentarem, 
imprimirem atividades, fazerem pesquisas na internet, calcularem e aprenderem conteúdos 
curriculares. 

A presença do notebook, do tablet e do Ipod em sala de aula estimulou as crianças a 
escreverem e produzirem textos coletivos no editor de texto a partir do programa Microsoft 
Word. 

Segundo Prensky (2001) atualmente as crianças podem ser chamadas de nativos 
digitais, pois entram fácil e rapidamente no mundo digital, nasceram e estão crescendo com as 
tecnologias digitais (videogames, Internet, celular, tablets, noteboks, etc) presentes no dia a 
dia. Essas crianças, muitas vezes, não necessitam do uso de papel, pois realizam várias tarefas 
no computador. Já os professores dessas crianças podem ser considerados imigrantes digitais 
(PRENSKY, 2001), pois possuem competências e habilidades ainda muito ligadas ao papel e 
à caneta. 

É evidente o descompasso entre o modo como as crianças são ensinadas na escola e o 
modo como o mundo exterior aborda socialização, construção de significados e realização. É 
fundamental que a educação não só procure aliviar esse descompasso, a fim de fazer esses 
dois "mundos" mais imbricados, mas, claro, também alavancar o poder dessas tecnologias 
emergentes para o ganho instrucional.  

A curiosidade e as vivências das crianças nascidas no século XXI ultrapassam os cantos 
tradicionais de Freinet (da cozinha, da fantasia, da biblioteca, do jornal, da pintura, da 
construção, do recorte, da colagem, das bonecas, etc.), visto que atualmente as crianças se 
interessam também pelas tecnologias digitais e a sociedade se desenvolve a partir delas.  

                                                           
1 Pedagoga, doutora em Educação, atualmente realiza estágio pós-doutoral na Universidade Federal de São 
Carlos – São Carlos/SP -  email: priazevedo.ufscar@gmail.com 
2 Físico, doutorado em Física pela USP, atualmente Professor Visitante Nacional Sênior da UFABC e Professor 
Aposentado Sênior da UFSCar – São Carlos/SP - email: n.studart@gmail.com 
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Dessa forma, a constituição de um canto tecnológico possibilita que a criança lide com a 
cultura digital e também o utilize nos seus jogos simbólicos de faz de conta. Por exemplo, 
quando brincam de escritório, podem utilizar o computador para pesquisar, digitar, realizar 
contas e imprimir, desenvolvendo assim competências sobre o papel do letramento na 
formação da criança (AMANTE, 2007). 

Estudos mostram que é possível conciliar a ludicidade com as tecnologias digitais visto 
que “o emprego da computação móvel na metodologia do professor na Educação Infantil 
pode servir para estimular a aprendizagem de forma prazerosa, já que as crianças veem o 
computador como um brinquedo” (MOUSQUER; ROLIM, 2011, p. 03). 

Com o canto tecnológico, as crianças compartilharam interesses e experiências. A partir 
disso, a professora da turma pôde conectar seus interesses educacionais aos interesses das 
crianças de forma a ampliar seus conhecimentos e propiciar aprendizagem. 

Pesquisas de Santos e Braga (2012) e Costa (2012) indicam que o uso da tecnologia na 
Educação Infantil traz benefícios para o processo de ensino e aprendizagem das crianças e que 
a introdução da tecnologia não anula as práticas pedagógicas que respeitam e valorizam a 
cultura da infância, mas, ao contrário, ela vem ampliar o rol de possibilidades de um trabalho 
pedagógico significativo que estimula a curiosidade das crianças e as tornam investigativas no 
manuseio com os aparatos tecnológicos, aprendendo a partir deles e não deixando de realizar 
aquilo que é próprio da infância: o brincar. 

 
Trajetória da pesquisa 

 
Essa pesquisa se realizou por meio de uma parceria entre a escola e a universidade. No 

centro municipal de Educação Infantil pesquisado em São Carlos/SP havia 17 netbooks para 
as crianças, e internet somente na sala da direção. Com o projeto aceito pela escola, uma 
professora que estava trabalhando uma turma de crianças de 5 anos aceitou colaborar com a 
pesquisa. O critério para a escolha da sala foi aquela que já tivesse cantos de trabalho. 

A partir disso, trabalhamos para a construção e manutenção do canto tecnológico, com 
instalação de acesso a internet via Wi-fi, e oferecimento de vários aparatos tecnológicos como: 
notebook, tablet, Ipod, celular, máquina fotográfica e impressora. 

Os dados foram coletados a partir de relatos escritos da professora da turma, filmagens, 
fotografias, e conversas informais com as crianças e a professora. 

Os dados da pesquisa foram analisados qualitativamente visto que, segundo Bodgan e 
Biklen (1994), foram recolhidos dados ricos em pormenores descritivos relativamente a 
pessoas, locais e conversas.  

A pesquisa levantou várias categorias, entre elas a presença da cultura escrita ficou 
evidente nas práticas de utilização dos aparatos tecnológicos pelas crianças. Elas desejavam 
escrever o próprio nome e o nome dos colegas, também pediam o auxílio da professora para 
escrever palavras do seu interesse. Além disso, tiveram contato com ebooks e textos da 
internet possibilitando sua imersão na cultura hipertextual.  
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A presença da cultura escrita no “cantinho” tecnológico 
 
A professora participante da pesquisa desenvolveu vários projetos com a turma em que 

pôde inserir a tecnologia digital. Exemplos: ao trabalhar o folclore e as culturas, puderam ler, 
escrever e pesquisar no computador; puderam ainda imprimir informações e imagens sobre 
Cecília Meireles, Cândido Portinari e máscaras da cultura africana. Estudaram também os 
meios de comunicação email e skype. A partir dos emails trabalharam os emoticons, por meio 
da pesquisa dos diversos tipos, brincaram com as expressões, tiraram fotos e escreveram 
emails para a pesquisadora expressando a satisfação por estarem em contato com os aparatos 
tecnológicos. 

As crianças puderam experimentar as possibilidades do uso do Skype, como forma de 
comunicação oral e visual com a pesquisadora e puderam compartilhar com ela a alegria de 
usar a tecnologia. Contaram histórias sobre o que viram no tablet, mostraram as escritas feitas 
no computador, as músicas ouvidas, e imagens e vídeos vistos nesses aparatos. A 
comunicação assíncrona e síncrona despertou nas crianças a necessidade do registro. 

Evidenciou-se a partir desta pesquisa que inserir a tecnologia na Educação Infantil exige 
do professor disposição e observação. A forma de inserção a partir do cantinho não forçou as 
crianças a se apropriarem das tecnologias, mas deu a elas a opção de usar, fazer descobertas e 
brincar. A professora Luana3, responsável pela sala, fez a seguinte declaração: 

 
Todos queriam escrever, pedi para que pensassem numa palavra para 
escrever com a minha ajuda e a dos amigos, e cada criança escreveu a 
palavra escolhida na tabela que fiz no Word. Mudamos a fonte diversas 
vezes, pois gostaram de ver o desenho das letras, também aumentamos o seu 
tamanho, escolhemos a cor e depois imprimimos (13/12/13). 

 
A narrativa da professora mostra que as crianças desejaram escrever e o computador foi 

algo motivador para elas, pois escreveram o que era significativo para elas, registraram ideias 
e não apenas grafaram palavras. Essa situação nos faz refletir sobre a importância da palavra 
“letramento” num contexto em que só a palavra “alfabetização” já não basta mais, porque 
agora é preciso aprender a ler e a escrever, mas, sobretudo, adquirir competência para usar a 
leitura e a escrita, para envolver-se com práticas sociais de escrita (MORTATTI, 2004). 

 
Considerações finais 

 
As tecnologias digitais podem contribuir para o desenvolvimento da linguagem e a 

partir do cantinho tecnológico as crianças demonstraram grande interesse em se envolver com 
atividades de leitura e escrita que se tornaram estimuladoras e significativas. 

                                                           
3 Nome fictício escolhido pela própria professora. 
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Os resultados dessa pesquisa evidenciam que não é para ensinar crianças na Educação 
Infantil a ler e a escrever antecipadamente, mas sim dar a elas a oportunidade de descoberta e 
encantamento com a cultura escrita presente na sociedade de forma impressa e digital. 
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RELIGIOSIDADE E LITERATURA INFANTOJUVENIL: UM OLHAR 
SOBRE TRÊS ESCRITORAS 

Priscila Kaufmann Corrêa1 
 
Três escritoras dão corpo a este trabalho, que percorre suas trajetórias de vida em um 

conjunto de livros destinados à infância e à juventude. Suas vivências constituíram um 
material importante para tecerem suas narrativas, incluindo aí a experiência religiosa. Os 
romances da Condessa de Ségur, Louisa May Alcott e Maria Clarice Marinho Villac foram 
publicados entre a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX e 
continuam sendo impressos por todo o mundo, mantendo o diálogo com crianças e jovens por 
várias décadas.  

A experiência da fé esteve presente na vida destas mulheres, que, em momentos 
distintos, foram tocadas pela religião com maior ou menor intensidade. Todas elas abraçaram 
o Cristianismo, sendo que a Condessa de Ségur abnegou a religião ortodoxa e se converteu ao 
catolicismo, Maria Clarice Marinho Villac se tornou uma católica fervorosa e Louisa May 
Alcott foi marcada por elementos do protestantismo puritano.  

Uma vez que estes livros se destinam aos pequenos e jovens leitores, existe um cuidado 
com os valores e os modelos apresentados nas publicações, contribuindo para sua formação. 
Tais valores e modelos continuam sendo legitimados e a obra destas mulheres se mantêm em 
circulação por todo o mundo. 

Diante deste cenário investiga-se um conjunto de livros destas autoras, analisando como 
o aspecto religioso auxilia na formação das personagens (e leitores), vinculando estas 
narrativas às trajetórias das próprias escritoras. Para este trabalho foram escolhidos os livros 
As meninas exemplares (1858), Os desastres de Sofia (1858) e As férias (1859), da escritora 
francesa Condessa de Ségur, os livros Mulherzinhas (1868) e Boas esposas (1869) da norte-
americana Louisa May Alcott e Cinco travessos (1937), Clarita da pá virada (1939) e Clarita 
no Colégio (1945) da brasileira Maria Clarice Marinho Villac.  

 
Condutas exemplares e da “pá virada”: o papel da religião 

 
Os romances produzidos pelas escritoras aqui estudadas têm em comum não apenas a 

questão da religiosidade, mas também a presença de personagens que apresentam condutas 
diferenciadas, que passam da obediência à transgressão. Em todos os livros as protagonistas 
são do sexo feminino e buscam aperfeiçoar seu comportamento, sendo mais contidas em seus 
gestos e vontades. Tais personagens representam as próprias escritoras, que tiveram condutas 
consideradas pouco adequadas para meninas. Na vida adulta adotaram posturas pouco 

                                                           
1 Doutoranda em Educação na Faculdade de Educação da Unicamp, professora do Ensino Fundamental I da 
Rede municipal de Vinhedo, SP. E-mail: prikco@gmail.com . 

mailto:prikco@gmail.com
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comuns, pois a Condessa e Maria Clarice acompanharam de perto a formação de seus muitos 
filhos, enquanto Louisa May optou por permanecer solteira e trabalhar como escritora.  

Os livros mais antigos da coleção são As meninas exemplares e Os desastres de Sofia, 
escritos pela Condessa de Ségur em 1858. As personagens que abrem o primeiro livro são 
Camila e Madalena, crianças que nunca brigam e vivem em perfeita convivência. Quem rouba 
a cena ao longo da narrativa é Sofia, a menina órfã glutona que furta peras e é agressiva com 
suas amigas. Sofia é espancada pela madrasta e acaba sendo entregue aos cuidados da Sra. 
Fleurville, mãe de Camila e Madalena. Na mesma casa ainda vivem Margarida e sua mãe, a 
Sra. Rosbourg, que foram salvas de um acidente de carruagem. 

Margarida e Sofia são as crianças que precisam aperfeiçoar sua conduta e contam com a 
ajuda das duas senhoras para orientá-las. Neste percurso elas não sofrem castigos físicos e 
existe um empenho para que as crianças reconheçam seus erros e se arrependam de suas 
atitudes. 

Um momento significativo da narrativa se dá quando Sofia se recusa a doar uma parte 
da geleia de cereja que as meninas preparariam para uma senhora humilde e seus seis filhos. 
A discussão leva a uma briga entre Sofia e Margarida, que começam a se agredir. Camila e 
Madalena procuram impedir as amigas e Sra. Fleurville decide levar Sofia ao gabinete de 
penitência para copiar o Pai Nosso dez vezes. A menina destrói tudo o que encontra, mas, 
após este acesso de raiva, acaba se arrependendo. Ao ser informada que não levaria uma 
surra, mas que continuaria naquele gabinete, a menina pede perdão à Sra. Fleurville.  

O passado de Sofia é contado em Os desastres de Sofia, uma sequência de capítulos que 
apresenta as travessuras da menina de quatro anos que destrói sua boneca de cera e maltrata 
diversos animais de estimação. Sua mãe, Sra. Réan, é pouco presente na vida da criança e 
seus castigos de privá-la de refeições e até alguns castigos físicos não se mostram suficientes 
para impedir a criança; 

Sofia continua tendo destaque no livro As férias, no qual ela reencontra seu primo Paulo 
e relembra o naufrágio que a fez perder sua mãe e o falecimento súbito de seu pai. Neste livro 
Margarida também reencontra seu pai, o Capitão Rosbourg, que salvou a vida de Paulo e o 
adotou como filho. Ambos permanecem por cinco anos em uma ilha habitada por selvagens e, 
graças a sua fé, conseguem ser resgatados. 

A Condessa de Ségur dedicou-se mais intensamente à fé católica quando seu 
primogênito, Gaston de Ségur, decidiu se tornar padre. Juntamente com seu filho a Condessa 
passou a defender o catolicismo ultramontano2. 

Sophie Rostopchine nasceu em São Petersburgo em 1799 e foi batizada na igreja 
ortodoxa. Sua conversão se deu durante a adolescência, após insistência de sua mãe, 
Catherine Rostopchine, que abraçou a religião beirando o fanatismo. O distanciamento da 
mãe e o rigor em sua formação durante a infância fizeram com que Sophie se afastasse da 
religião. Por causa do catolicismo a Condessa precisou se casar na França, em 1819, com o 
Conde Eugène de Ségur, fiel da mesma religião. Sophie se mostrou uma mãe mais próxima de 
                                                           
2 Vertente do Catolicismo que segue os desígnios do Papa.  
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seus sete filhos, zelando por seu bem estar até a vida adulta. Em 1855 teve a oportunidade de 
publicar para o editor Louis Hachette e suas vivências ganharam corpo em seus romances, 
perpassados pelas crenças com relação à formação de crianças.  

O aperfeiçoamento moral, por sua vez, está presente em Mulherzinhas e Boas esposas, 
em sua busca para se dedicarem aos seus trabalhos e minimizar seus defeitos. Mulherzinhas 
narra um ano na vida das irmãs Margarida, Josefina, Elizabete e Amy, no qual elas trabalham 
e se esforçam para manter a casa junto com sua mãe, enquanto seu pai está distante, em 
combate durante a Guerra Secessão. Josefina é a irmã mais rebelde, que gosta correr e brincar, 
além de possuir um talento literário, características que se aproximam de sua autora, Louisa 
May Alcott. A jovem abre mão de sua vaidade – um de seus defeitos – e decide cortar seus 
belos e longos cabelos para conseguir dinheiro e auxiliar sua mãe que viaja ao encontro do 
marido, ferido durante um combate.  

No romance Boas esposas, por sua vez, cerca de dois anos se passam após o desfecho 
do primeiro livro. Margarida, Josefina e Amy se casam e procuram manter uma boa conduta e 
encontram a felicidade no lar e na maternidade. Bete não teve a mesma sorte, pois contraiu 
febre escarlatina de uma família humilde que visitara e não conseguiu se recuperar. A própria 
escritora acompanhou o sofrimento de sua irmã Elizabeth, morta aos 23 com a mesma doença.  

Louisa May Alcott não se casou e dedicou-se aos seus pais, Amos Bronson Alcott e 
Abigail May Alcott, assim como suas irmãs Anna, Elizabeth e May. Bronson Alcott era 
adepto da filosofia transcendentalista, buscando o aperfeiçoamento espiritual por meio do 
contato com a natureza e uma vida regrada. Sua dedicação às leituras e às conversações com 
outros pensadores levou-o a abrir mão de seu papel de provedor da família, que foi assumido 
por Abigail e suas filhas. Louisa May incomodava o pai com seu comportamento mais 
agitado, porém, graças aos seus escritos, ela conseguiu assegurar maior conforto à família. Os 
ensinamentos do pai estão presentes em muitos de seus livros.  

Maria Clarice Marinho Villac, por sua vez, relata as suas travessuras infantis em Clarita 
da pá virada e Clarita no Colégio. Clarita vivenciou a infância nas fazendas dos avós, 
cercada dos pais, tias, tios, primas e primos. Gostava de inventar novas traquinagens e era 
defendida pelos avós para não ser punida. Queimar as mãos no tacho de goiabada e tomar 
banho no tanque com grãos de café foram algumas das aventuras vivenciadas pela escritora.  

Tal situação muda quando a menina ingressa no Colégio Progresso Campineiro, em 
Campinas (SP), aos 12 anos de idade. Em Clarita no Colégio Maria Clarice narra como a 
religião católica foi importante para ajudá-la a controlar seus impulsos e seu caráter genioso. 
A partir desta vivência ela abraça a fé católica e decide criar seus cinco filhos calcada nestes 
princípios. Algumas situações registradas pela mãe foram reunidas em Cinco travessos: 
amiguinhos de Jesus Hóstia.  

A jovem de Itu estava grávida do quinto filho e tinha mais dois meninos e duas meninas 
para criar quando perdeu o marido, Paulo José Villac. Além de se dedicar a atividades 
filantrópicas e religiosas, decidiu publicar as travessuras que contava aos filhos e sobrinhos. A 
experiência religiosa foi tão intensa para as crianças, que as filhas se tornaram religiosas 
missionárias. 
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As três autoras perceberam que a escrita não representava apenas uma fonte de renda, 
mas permitia a elas trazer suas concepções sobre a infância, que continuam sendo legítimas 
até hoje. Apesar de não terem sido crianças obedientes, elas propõem modelos de conduta e 
apresentam um percurso de aperfeiçoamento moral apoiado na religião, para que as crianças 
tomem consciência de seus erros e se arrependam deles, sem fazer uso castigos físicos, muito 
comuns em sua época. A relação com o sagrado se mostra necessária para conduzir as ações 
das personagens, que são orientadas pelos adultos para diferenciarem o bom e o mau 
caminhos. Isso não significa que as personagens incorporem completamente os modelos, pois 
sua graça reside em seus esforços e deslizes. As autoras não procuram doutrinar os leitores 
com sua fé, porém indicam que esta se mostra importante para dirigir os passos de crianças e 
jovens rumo à vida adulta, sem abrir mão de certas transgressões.  
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DA PRÁTICA DA LEITURA À LEITURA DAS PRÁTICAS NAS HISTÓRIAS 
DE VIDA DE ADULTOS EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO 

Priscila Licia de Castro Cerqueira 
Kátia Maria Santos Mota 

 
[...] Disse o ratinho: “Minha historia é longa e 

triste!” Ouvirás isso milhares de vezes. Como 
ouvirás a terrível variante: “Minha vida daria um 

romance.” Ora, como todas as vidas vividas até o fim 
são longas e tristes, e como todas as vidas dariam 
romances, pois o romance é só um jeito de contar 

uma vida, foge, polida mas energicamente, dos 
homens e mulheres que suspiram e dizem: “Minha 

vida daria um romance!” 
Paulo Mendes Campos 

 
Este trecho da carta escrita por Paulo Mendes Campos, endereçada a Maria das Graças 

quando ela completou 15 anos, nos leva a questionar se toda experiência humana pode ser 
narrada. Se concordamos que “[...] todas as vidas dariam um romance [...]”, é porque 
acreditamos que o conhecimento só se dá na partilha, no contato com o outro, com outras 
histórias, outros tempos, outras vivências. 

Com o intuito de “resgatar a riqueza e a importância das recordações dos sujeitos 
desconhecidos da história oficial, devolvendo às pessoas que fizeram e fazem a história um 
lugar fundamental, mediado pelas suas próprias palavras” (KRAMER; SOUZA, 1996, p. 21), 
que buscamos evidenciar as práticas das leituras à leitura das práticas na trajetória de jovens, 
adultos e idosos em processo de alfabetização. 

Evocar o passado, tendo em vista a reconstituição das experiências com a leitura, tem 
exigido dos estudos que versam sobre as práticas sociais de leitura a reconciliação com os 
fatos, momentos, espaços e pessoas que se encontravam perdidos nas lembranças dos leitores. 
Reconciliação com a condição de sujeito que constrói sua própria história e que hoje 
reconhece que tem uma história para contar.  

É partindo desta perspectiva que nos propomos em evidenciar as experiências em torno 
da leitura de estudantes da EJA da cidade de Ipirá-BA. A proposta de entrevistarmos esses 
estudantes nasceu das reflexões vivenciadas nas disciplinas Pesquisa e Prática Pedagógica 
III (estágio de observação) e Educação de Jovens e Adultos, no Curso de Pedagogia da 
Faculdade Eugenio Gomes. 

Para tanto, foram realizadas observações e entrevistas com alunos das escolas urbanas, 
que estão nas classes da EJA. Por se tratar de uma cidade eminentemente rural, Ipirá 
concentra a maior parte das suas turmas da EJA na zona rural. Devido à dificuldade de 
deslocamento para as classes rurais, optamos em realizar as observações e entrevistas nas 
quatro escolas que dispõem classes da EJA no perímetro urbano. 
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A realidade das classes da EJA, neste município, não se distancia de outras cidades, 
onde há uma rotatividade e preparo dos professores para atuar nesta modalidade. Os 
estudantes, em sua grande maioria, trabalham nas fábricas de couro ou comércio da cidade. 

Portanto, é do emergir de um processo de leituras e reflexões proporcionadas no 
percurso das disciplinas, que ao fazer uso da observação, dos registros e das entrevistas 
realizadas com os discentes da EJA, que buscamos o resgate e interface entre as histórias de 
vida e seus percursos formativos de leitura. 

 
A leitura das práticas de estudantes da EJA 

 
A impossibilidade de deixar rastros que hoje vêm sendo superados pelos estudos, na 

perspectiva da história cultural, tende a reconhecer o estudante da EJA como um sujeito de 
experiência, detentor de um saber que vai além daqueles aprendidos nas escolas. Desta forma, 
ao evidenciar as experiências com a leitura destes estudantes, em diferentes espaços e tempos, 
partimos do conceito da leitura como prática cultural plural que comporta experiências, 
lembranças, percepções, gestos e vozes de pessoas comuns ou que tem um reconhecimento 
social. 

As práticas de leitura, por serem práticas sociais, estão impregnadas de historicidade, e, 
quando identificadas, revelam aspectos culturais que entrelaçam valores antigos e novos. 
Estas práticas, tomando a perspectiva do leitor, supõem a recepção do texto como criação e o 
consumo como produção (CHARTIER, 2001). 

Ao se falar da leitura não podemos desconsiderar os espaços sociais, as formas de 
apropriação da leitura, as interações com pessoas e outras formas culturais que contribuem na 
construção, mobilização e ressignificação de saberes dos quais dispõem os leitores, que no 
âmbito desta pesquisa são os estudantes da EJA. 

É nessa perspectiva, que identificamos que embora os estudantes da EJA não dominem 
o código escrito eles interagem com a leitura através de diferentes práticas, formas e espaços 
de sociabilidade, bem como seus suportes no cotidiano. Vê-se assim, que os sistemas 
escolares, não se constituem no único espaço em que os alunos da classe da EJA 
experimentam a leitura, mas como um dos possíveis, pois se lê para entender o mundo, para 
viver melhor. Em nossa cultura, quanto mais abrangente a concepção de mundo e de vida, 
mais intensamente se lê, num espiral quase sem fim, que pode e deve começar na escola, mas 
não pode encerra-se nela. (LAJOLO, 2005, p.7)  

As experiências em torno da leitura, que tem sido narradas pelos estudantes, trazem a 
marca da individualidade sem perder, contudo, sua dimensão social. Não estamos em busca 
de informações verificáveis ao propor a escuta destes alunos, mas registrar o modo como eles 
olham para si como leitores e visualizam a própria experiência com a leitura na memória.  

Da entrevista realizada com três alunos da EJA, dois homens e uma mulher com 25, 39, 
16 anos respectivamente, foi possível identificar referente à categoria memória e leitura que 
os homens tiveram o seu primeiro contato com a leitura na infância e o responsável foram 
seus pais, mas não dá pistas de quais leituras eles tiveram acesso. Já a aluna diz que o contato, 
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de forma mais intensa, foi na adolescência com a influência da sua irmã. Ao se referir à época 
da infância e adolescência, há o predomínio do discurso da ausência da leitura e de seus 
suportes nos diversos espaços sociais que estes leitores tinham acesso. 

É possível apreender que as condições do meio interferiam, mas não impediam que 
relações e contatos fossem estabelecidos com o impresso. Das leituras cotidianas, eles relatam 
que têm acesso a diferentes práticas de leitura e de escrita, seja para realização da ocupação 
profissional que realizam ou no uso e apropriação em casa, na igreja e na escola. Mas ao citar 
sobre as leituras de sua preferência, há ênfase na leitura da Bíblia, em revistas e no livro 
didático.  

Os textos impressos (Bíblia, revistas, livros didáticos, documentos, recibos, jornais), e 
às leituras apreendidas pela oralidade, compõem, assim, o repertório de leituras que faz parte 
da história dos entrevistados. Os relatos nos dão pistas das formas de leitura, preferências 
(leitura religiosa, revistas etc), estratégias de aquisição dos impressos e práticas de leitura, 
individuais e coletivas, realizadas nos mais diversos espaços de sociabilidade. 

Embora, citem diferentes práticas sociais da leitura nas suas trajetórias os sujeitos 
entrevistados não se consideram leitores. Tal perspectiva vai de encontro ao discurso social 
que mistifica a figura do leitor, ao desqualificar os objetos lidos o que implica na 
desqualificação das pessoas, em outras palavras, a ênfase atribuída aos discursos 
convencionais sobre a leitura fomenta o desconhecimento das práticas, objetos e modos de 
ler, o que faz com que a leitura se revista de juízo de valor (ABREU, 2001).  

Vê - se assim, que este discurso, tão difundido nas instituições escolares, busca espalhar 
a ideia de que todos devem ler os mesmos livros e apreciá-los da mesma forma, 
desconsiderando, portanto, os interesses, os gostos e os motivos que levam o sujeito a ler. 
Nesse rastro, ao falar da importância de aprender a ler nas classes da EJA, o estudante afirma 
que “[...] é para desenvolver o meu trabalho e também gerenciar a minha casa, como 
identificar o valor de um recibo de água e luz”. O outro, de 25 anos, diz “[...] tenho que 
saber o nome dos defuntos, saber se comportar nos hospitais onde vamos buscar os corpos, 
as cidades e muitas vezes temos que viajar, e lendo fico informado”. 

E assim, ao relembrar as situações e circunstâncias de uso da leitura, as rupturas e 
coincidências que se fazem presentes nas narrativas sobre os espaços e os suportes da leitura, 
os gostos e a funcionalidade atribuída ao ato de ler revelam comportamentos, práticas e 
valores que influenciaram/influenciam nas interações estabelecidas dos estudantes da EJA 
com os diversos gêneros textuais. Além disso, os relatos nos mostram que: 

 
Leitores se formam mesmo é através de suas próprias leituras, e estas se dão 
em diversos espaços sociais, em diversos momentos de vida, em diversos 
momentos de relacionamentos humanos, em diversas circunstâncias culturais 
[...] A formação de leitores se desenvolve o tempo todo, ao longo da vida 
inteira, às vezes com lentidão, às vezes com dificuldades, às vezes com um 
ritmo alucinado e surpreendente para o próprio sujeito que se perde em suas 
leituras (PAULINO, 2007, p.146). 
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ANÁLISE DA CRÔNICA JORNALÍSTICA “OS TRABALHOS DE LUZIA”: 
CONCEPÇÃO DE PATROAS E TRABALHADORAS DOMÉSTICAS 

Priscila Lopes Viana Furst1 
 

Introdução 
 
Neste artigo analisamos a crônica “Os trabalhos de Luzia”, de Maria Esther Maciel, 

publicada na véspera do Dia do Trabalho, 30 de abril de 2013. Os passos metodológicos para 
a análise da crônica são, primeiramente, a identificação dos percursos semânticos do 
intradiscurso; a seguir, a identificação dos traços distintivos subjacentes aos percursos 
semânticos intradiscursivos; posteriormente, a identificação das correspondentes oposições 
constitutivas do interdiscurso, a partir dos já identificados traços distintivos subjacentes aos 
percursos semânticos do intradiscurso; e, por último, o estabelecimento das relações entre os 
percursos semânticos intradiscursivos e as oposições interdiscursivas.  

 
Implícitos e explícitos 

 
Para Fiorin e Savioli (1996, p. 306), em todo texto há informações explícitas e 

implícitas. Segundo eles, as ideias implícitas podem ser de dois tipos: pressupostas e 
subentendidas. Os pressupostos são ideias necessariamente implícitas que o leitor pode 
recuperar a partir do sentido de certas palavras ou expressões explicitadas no texto.  

Fiorin e Savioli (1996, p. 310) compreendem os implícitos subentendidos como 
insinuações, não explicitadas linguisticamente, presentes contextualmente em uma frase ou 
em um conjunto de frases do texto. Diferentemente do pressuposto, em que a informação 
implícita é indiscutível, no subentendido a possibilidade de identificar a informação implícita 
decorre do conhecimento contextual (ou seja, interdiscursivo) do enunciatário (ouvinte ou 
leitor).  

 
Intradiscurso e interdiscurso 

 
Maingueneau (2005) busca apreender o discurso através do interdiscurso. Uma vez que 

o discurso se desdobra sobre todas as suas dimensões, o pesquisador vê a necessidade de se 
pensar ao mesmo tempo a discursividade como dito e como dizer, como enunciado e 
enunciação. 

Uma hipótese apresentada por Maingueneau (op. cit.) é a de que há precedência do 
interdiscurso sobre o discurso, e por isso a unidade de análise pertinente é um espaço de 
trocas entre diversos discursos escolhidos convenientemente e não apenas o intradiscurso. 

                                                           
1 Doutora em Estudos Linguísticos; Universidade Federal de Minas Gerais; Belo Horizonte, Minas Gerais. E-
mail: priscilalviana@gmail.com   
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O interdiscurso é concebido pelo autor como o espaço de regularidade pertinente 
composto por diversos discursos. Sendo assim, a gênese de um determinado discurso se dá na 
relação com outro(s) discurso(s).  

 
Conexão 

 
Bronckart (1999, p. 122) distingue a conexão com um mecanismo de textualização que 

contribui na marcação das grandes articulações de progressão temática e realiza-se por meio 
de um subconjunto de unidades que o autor denomina “organizadores textuais”. 

 
Análise 

 
A crônica jornalística de Maria Esther Maciel é apresentada sob o título “Os trabalhos 

de Luzia”2. Inicia-se, portanto, desde o título, o percurso semântico do trabalho e apresenta-se 
a trabalhadora Luzia como personagem principal. 

A cadeia anafórica que apresenta Luzia como unidade-fonte está marcada a seguir: 
 

Quando completou 7 anos, Luzia recebeu a notícia de que Ø iria morar na 
cidade, para Ø poder estudar. Naquela época, como poucas crianças da roça 
tinham a oportunidade de frequentar uma escola, a promessa de estudo era 
quase sempre recebida como um presente. E foi isso o que a menina sentiu: 
uma enorme alegria por Ø ter sido a escolhida entre os irmãos. “Por que não 
o Almir, que já tem 10 anos? Ou o Zé, que ainda não fez 9, mas é o mais 
esperto de todos?”, alguém da família poderia ter perguntado. Acontece que 
a mulher que ofereceu casa e escola queria uma menina. Uma menina de boa 
saúde, capaz de fazer também os serviços de casa. E não bastasse levá-la 
para uma boa escola, ainda daria aos pais algum dinheiro.  
Foi assim que Luzia partiu para a cidade com dona Zélia, carregando uma 
trouxa magra de roupas. Seus irmãos menores – Dino e Jane – choraram 
muito a hora da despedida. Os dois mais velhos apenas a abraçaram, calados. 
Já o pai e a mãe mal disfarçaram a tristeza.  
Por 12 anos, Luzia viveu na casa da família de dona Zélia, trabalhando duro. 
No início Ø lavava roupa, Ø limpava a casa, Ø levava e Ø trazia recados, Ø 
comprava coisas na mercearia. Tempo depois, após Ø deixar a escola por 
causa das bombas sucessivas, Ø aprendeu a cozinhar e passar. Em troca, Ø 
recebia cama, comida e as roupas usadas de uma das filhas da patroa. Mas o 
que mais a incomodava era o assédio do filho mais velho da casa. Ø Fugia 
dele o tempo todo e, para se preservar, Ø passou a trancar a porta do quarto à 
noite. Com o tempo, Ø foi ficando cansada daquela vida. Ø Quase não saía, 
Ø trabalhava até tarde e Ø não podia ter as coisas que Ø queria. Ø Acabou 

                                                           
2 Disponível em: <http://beneviani.blogspot.com.br/2013/04/maria-esther-maciel-os-trabalhos-de.html> Acesso 
em: 28 abril 2014. 
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se casando com o primeiro namorado que Ø arrumou: um rapaz muito feio, 
funcionário do açougue da esquina. 
Foi um alívio, mesmo tendo que ir morar longe, num barracão de dois 
cômodos. Mas o marido, três anos depois, morreu atropelado, deixando-a 
com um filho recém-nascido. Ø Começou, então, a trabalhar numa outra 
casa de família, desta vez com carteira assinada e salário mínimo. O único 
problema era o horário: Ø entrava no serviço às 7h e Ø só saía quando a 
patroa a dispensava, às vezes muito tarde da noite. Como Ø tinha filho 
pequeno, Ø deixava-o com uma tia de seu finado marido, só podendo ficar 
com o menino aos domingos. Ø Passou um ano nesse emprego. Depois Ø 
teve vários outros semelhantes. Sua experiência mais traumática foi ter sido 
despedida de um deles, sob a infundada suspeita de Ø ter pego um envelope 
com US$ 1 mil que o patrão guardava no escritório. 
Hoje, Luzia tem 56 anos e Ø trabalha há 10 na casa de uma médica. Ø 
Ganha dois salários mínimos. Seu filho faz curso de hotelaria e trabalha num 
restaurante. Moram numa casa com jardim e alpendre. Mês passado, ela viu 
na TV a notícia sobre a aprovação da nova lei das domésticas. E sem 
entender direito, Ø ficou apreensiva, com medo de perder o emprego. 
Cláudia, sua patroa, foi quem lhe explicou as novas regras, dizendo que as 
aprova e pretende cumpri-las. Afinal, como ficariam seus plantões no 
hospital e o atendimento no consultório se não tivesse Luzia para cuidar da 
casa? “Seu trabalho é precioso e tem mesmo que ser valorizado”, 
acrescentou com firmeza. E Luzia, feliz com o elogio, foi para a cozinha 
com a ideia de fazer uma bela torta de queijo. (Grifos nossos). 

 
Por meio dessa série (Luzia, Ø, Ø, a menina, Ø, levá-la, Luzia, Seus, a, Luzia, Ø, Ø, Ø, 

Ø, Ø, Ø, Ø, Ø, a, Ø, se, Ø, Ø, Ø, Ø, Ø, Ø, Ø, se, Ø, deixando-a, Ø, Ø, Ø, a, Ø, Ø, Ø, Ø, Sua, 
Ø, Luzia, Ø, Ø, Seu, ela, Ø, lhe, Luzia, Seu, Luzia), observamos que a retomada por repetição 
fiel é recorrente na crônica, o que é justificável pelo papel central da personagem. Além disso, 
ao observamos a retomada por substituição lexical, a crônica jornalística apresenta, como o 
artigo opinativo analisado anteriormente, a forma “A menina”. Mais uma vez, a menina 
figurativiza a exploração do trabalho infantil. Vale ressaltar que, como o primeiro parágrafo 
da crônica revela, havia, no Brasil do século XX, a representação social implícita de que 
empregar crianças no serviço doméstico era um favor ou uma caridade. 

Dois espaços explicitamente mostrados nesse parágrafo são a “cidade” e a “roça”. 
Enquanto o espaço da cidade figurativiza uma perspectiva de melhoria de vida e uma 
possibilidade de educação escolar, o espaço da roça figurativiza o oposto, ou seja, falta de 
perspectiva de melhoria de vida e a dificuldade de educação escolar.  

No segundo parágrafo, a “trouxa magra de roupas” da personagem Luzia figurativiza a 
pobreza em que vivia a menina. 

A melhoria de vida na casa da família da personagem Zélia (primeira patroa) não 
ocorre. O tema da pobreza prossegue na figura das “roupas usadas” que Luzia recebia de uma 
das filhas da patroa, no terceiro parágrafo da crônica jornalística. 
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É interessante notar a descrição dos trabalhos realizados por Luzia e a consequência 
deles, isto é, o abandono da escola devido às “bombas sucessivas”. Além disso, a expressão 
“trabalhando duro” deixa implícita subentendida a inadequação de trabalhos domésticos 
(explicitados em “lavava roupa, limpava a casa” e em “cozinhar e passar”) para uma criança. 

No terceiro parágrafo, a jornada de trabalho é tematizada explicitamente em “trabalhava 
até tarde”.  

O último parágrafo do texto jornalístico é marcado temporalmente pelo presente (Hoje, 
tem, trabalha etc.). Os dois salários mínimos recebidos pela personagem Luiza e a descrição 
da casa em que habita, “casa com jardim e alpendre”, figurativizam a melhoria de vida da 
trabalhadora doméstica. 

Ao saber sobre a aprovação da “Emenda Constitucional das domésticas”, a personagem, 
“sem entender direito”, fica “apreensiva, com medo de perder o emprego”. Fica portanto 
implícita, subentendida, a pouca informação de Luzia. 

 
Consideração final 

 
O texto jornalístico revelou, nesta análise, condutas pouco profissionais na relação entre 

patroa e trabalhadora doméstica, com exceção da última patroa da personagem Luzia, a 
Cláudia. Esta personagem (Cláudia) é uma metonímica representação positiva de patroas de 
trabalhadoras domésticas. Ela explicitamente concorda com a nova legislação para a 
trabalhadora doméstica e valoriza o trabalho realizado por essas trabalhadoras, como podemos 
observar em seu discurso direto “Seu trabalho é precioso e tem mesmo que ser valorizado”. 
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A INVASÃO CULTURAL COMO CONSEQUÊNCIA DO ESFACELAMENTO 
DA EXPERIÊNCIA DO LEITOR EM FORMAÇÃO 

Priscila Monteiro Chaves1 
Gomercindo Ghiggi2 

 
A titulada democratização da informação e sua alta potencialidade interativa, bem como 

as já não tão graduais transformações na percepção, na estética, fornecem a impressão de que 
a subjetividade conquista propriedades que habilitam compreender e principalmente intervir 
no contexto social, de maneira que as contradições entre o particular e a totalidade tornam-se 
singelos detalhes técnicos passíveis de serem solucionados sem grandes alterações do sistema 
(ZUIN, 1999).  

Pensando que esta pode constituir uma das ideias mais problemáticas e 
descompromissadas da relação entre estética e desigualdade social, Antônio Zuin lembra que 
tal conclusão apressada não é capaz de dar conta da manutenção de uma certa desconfiança 
quanto à aparência de felicidade da sociedade. Retornando ao legado adorniano, é possível 
recordar que o fetiche pela técnica e a reificação das consciências insistem que as 
reconciliações entre indivíduo e contexto social, entre o belo e o necessário, entre o mimético 
e o construído, entre o desejo e a cultura, não foram ainda concretizadas. Carência esta que se 
mascara por uma reconciliação forçada apontando a atualidade da essência dos conceitos de 
Indústria Cultural, Invasão Cultural e da universalização da semiformação e, 
consequentemente, de uma educação esfacelada (1999).  

Depurando esta ampla preocupação para o aquilo que compete ao ensino de literatura na 
educação básica brasileira e, consequentemente, para o que concerne à postura do leitor 
brasileiro evidenciada pela pesquisa Retratos de Leitura no Brasil3 a discussão torna-se ainda 
mais aristocrática, uma vez que encontram-se publicadas e defendidas um vasto número de 
teses já estabelecidas acerca dos novos arquétipos de educação e, sobretudo, acerca do perfil 
das não tão novas populações que atualmente constituem o público majoritário da escola 
pública no Brasil. Fatores que fundamentam uma crítica bastante contundente acerca do 
cânone literário, das obras escolhidas pelos Planos Curriculares, dos estilos privilegiados e da 
história literária. Tornando ainda mais nebulosa a função da literatura para esse público, e 
menos clara a função de uma literatura dita de tradição. 

Compreendendo a esfinge que se constituiu acerca da classificação e delimitação das 
fronteiras entre os distintos textos que percorrem o contexto social e a instituição escolar - e 
ponderando a diluição de balizas entre as categorizações anteriormente aludidas como alta 
arte/alta cultura, arte superior e arte popular, arte das massas, literatura de consumo, entre 
outras categorizações que atormentavam os portadores dos mais distintos gostos, aprimorados 

                                                           
1 Doutoranda em Educação; UFPel, Pelotas, RS. pripeice@gmail.com. 
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ou não - entende-se que é uma tarefa complicada, senão impossível, abalizar as adjacências 
polêmicas que diferenciam as distantes categorias de leitura. Todavia, constantemente são 
relevantes questões que tangenciem este assunto, compreendida a função emancipatória que a 
literatura assume para o sujeito. 

Mediante tais dificuldades, confusões e promiscuidades acerca da relação livre que o 
sujeito estabelece com os portadores de texto e acerca do ensino de literatura, consequência 
também de uma não solidez da concepção de homem que se pretende formar, e 
compreendendo a necessidade da instituição escolar de validar diferentes manifestações 
culturais e contrapor a hegemonia das manifestações ditas eruditas, na indistinção entre 
literatura e outras manifestações, por vezes a instituição se propugna na primazia de uma 
leitura mais acessível, que se encontra mais próxima de um hipotético nível de leitura do 
educando (OSAKABE, 2008). 

De acordo com Haquira Osakabe (2008), se analisado de maneira descompromissada, 
tal atitude até pode ser compreendida como razoável e acertada, uma vez que alargar o 
horizonte dos objetos legíveis para a superfície do espontaneamente digerível dilui as 
fronteiras entre objetos melhores e piores, entre o literário e o não-literário, e suprime a aura 
da inacessibilidade do temível objeto literário. Entretanto, o fato mais preocupante é quando 
para esses sujeitos - submetidos a condições sociais que exigem a regressão de suas próprias 
capacidades – não se trata só de uma pedagogia da facilitação, mas também, da negação do 
valor educativo do esforço e do empenho que a ascensão de um posicionamento crítico a 
respeito da desigualdade pode incitar. O que Freire apontaria como falsa generosidade do 
opressor (2005). 

Ao retomar Retratos da Leitura é possível perceber que, conforme aumenta o nível de 
escolaridade do brasileiro, consequentemente aumenta o índice de leitores. Nesse sentido é 
que se aponta a necessidade de desconfiar desses aplausos e questionar-se: Que espécie de 
leitura tem aumentado? Infelizmente, a leitura dita cultural ainda é bastante carente. Hipótese 
que se potencializa na análise dos livros mais citados pelos brasileiros, na qual evidencia-se 
uma preocupante prontidão ao aceite de textos que Adorno aponta como Indústria Cultural, 
considerados pela mídia como maiores sucessos da literatura mundial dos últimos tempos: 
Paulo Coelho; Khaled Hosseini.  

Constata-se assim que o leitor contemporâneo vem contentando-se com a socialização 
de uma crítica pré-estabelecida ou, mais correntemente, com o aval social, como acontece 
com os textos de leitura fácil, que permitem uma identificação coletiva e a ressurreição 
ilusória da subjetividade. “Segundo as palavras de Schöenberg, pinta-se um quadro, e não o 
que ele representa” (ADORNO, 1992, p.15). Assim, para que o texto tenha seu valor para o 
homem da ação, este deve lhe ofertar o que lhe é recusado pelo mundo que o circunda. 
Possuindo um valor “que não se reduz simplesmente ao seu destino exterior” (Ibidem), 
fazendo surgir constantemente outros discursos sobre si e outras maneiras de compreensão 
das coisas mundanas. Portanto, sua razão de ser é a emersão da dúvida, o surgimento da 
negação, e não da conformidade. Ao mesmo tempo que extraem seu conteúdo da empiria, o 
renegam. Esta é a formação estética de que as massas carecem. É fugir das amarras da 
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experiência externa não mediada e por isso coisificante. Os textos literários, qua arte, podem 
ser considerados vivos “enquanto falam de uma maneira que é recusada aos objetos naturais e 
aos sujeitos que (o) produzem” (p.15).  

Se o texto é formador, então o ato de ler deverá ser em si relação, ser confusão entre 
sujeito e objeto, e por isso ser justificado como tal. De nenhum modo o objetivo de qualquer 
representação pode ser “o de arrastar o ouvinte e de o entusiasmar. Ela só esta segura de si 
quando obriga o leitor a deter-se em ‘estações’ para refletir” (BENJAMIN, 2011, p.17). Caso 
contrário ele permanece fazendo parte do mercado de troca, no qual quem detém suas 
informações e características não tão relevantes pode exibir esse conjunto de dados como 
produtos a seu dispor e receber a estima que merece. Postura que não permite uma 
capacitação política das pessoas para que se assumam como classe (FREIRE, 2010). 

Este seria o leitor à mercê da Invasão Cultural, fenômeno que, segundo a teoria 
freiriana, é a maneira que a sociedade tenta se desenvolver, porém acaba se modernizando, 
visto que uma cultura impõe sobre outra os seus moldes pré-estabelecidos, deformando a 
sociedade invadida a ponto de torná-la uma espécie de caricatura de si mesmo. Fenômeno que 
impõe a convivência dos sujeitos em um mundo restritamente utilitário, em que as finalidades 
das leituras possuem a tendência da curta duração e a transformar-se em medidas para outros 
fins que não a humanização do sujeito nem a formação de uma “consciência revolucionária” 
ou “consciência de classe” (FREIRE, 2005). Uma espécie de modernização que funciona 
como anestésico e distrai as massas populares quanto às causas verdadeiras de seus 
problemas, bem como quanto à solução concreta desses problemas. Fenômeno através do qual 
os invadidos veem a realidade sob a ótica dos invasores e não sob a sua (Ibidem).  

Logo, sem contradições substanciais nenhuma mudança estrutural será viável. Assim, 
por mais que o espírito pretenda ir mais além, como princípio autenticamente dinâmico e 
natural do homem, fácil lhe é, contudo, prever que sua tentativa será frustrada; e isso não 
agradará menos a ideologia (ADORNO, 1995). Tornar o pedagógico e o político 
interpenetráveis, eis uma das máximas mais relevantes do legado freiriano ao ensino de 
literatura também, reforçada por Adorno, ao opor-se parcialmente às interpretações de Kant e 
Freud e pensar que a literatura, qua arte, implica em si mesma uma relação entre o interesse e 
a sua recusa, e que ambos movimentos são essenciais à formação política do sujeito.  
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A SIGNIFICAÇÃO POLÍTICO-FORMATIVA DA LEITURA NA 
CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO-PESQUISADOR 

Priscila Monteiro Chaves1 
Gomercindo Ghiggi2 

 
Construo meus cálculos sobre os diferenciais  

do tempo – que, para outros, perturbam 
 as grandes linhas de pesquisa. 

Walter Benjamin 
 
Desenvolver a teoria para não se atrasar na vida, já havia decretado Lénini, ao abordar 

uma doutrina científica, produzida através de um trabalho teórico específico que precisava se 
desenvolver a todo instante. Em contrapartida, influenciado pela perspectiva kantiana da 
Aufklarung, Compagnon delata a postura contraditória e tutelada dos teóricos que “se põem 
também eles a falar alto, [e] defendem suas próprias teses, ou antíteses, até o absurdo, e, 
assim, anulam-se a si mesmos diante de seus rivais encantados de se verem justificados pela 
extravagância da posição adversária” (2010, p.16).  

Notando esse perfil que não questiona a consequência e sim a promessa de felicidade 
que a teoria por si só propõe, o que presumir de uma ciência cuja as respostas logo passam e 
as perguntas permanecem? Que quando as teorias se afastam as velhas noções ressurgem 
intocadas bem como as maiores e mais significativas problemáticas sociais? Compagnon 
adverte a favor da permanência das perguntas atrelada a uma contradição e fragilidade das 
respostas. Para o autor, daí resulta que é sempre pertinente partir das noções populares que a 
teoria sempre tentou deixar em segundo plano. Delatando que, a cada ano, diante de novos 
estudantes, os respeitáveis doutores precisam “recomeçar com as mesmas figuras de bom 
senso e clichês irreprimíveis, com o mesmo pequeno número de enigmas ou de lugares-
comuns que balizam o discurso corrente” (2010, p.18).  

Em tempos contemporâneos e movendo-se por uma série de correntes teóricas, algumas 
mais revolucionárias e outras mais conservadoras, há que se pensar: as paixões são mesmo, 
desse nexo, descoladas do conhecimento organizado? O que então pode fazer parte da divulg-
ação científica? Onde encontram-se as propostas de leitura que são capazes de atravessar os 
clichês acadêmicos e os arrebentar? Estaria a academia, hoje, possibilitando a condição de 
realizar investigações conjuntas para dar conta do desafio de produzir ciência a serviço da 
vida e das necessidades humanas? Em que medida as leis da ciência ainda organizam códigos 
e representações do senso comum? Essa gama abrangente de questões, se decompostas e 
tomadas ao pé da letra, poderiam direcionar a presente discussão para diversos e longos 
caminhos a serem percorridos. No entanto, há um sentido para onde todas apontam: o fracasso 
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da ciência naquilo que compete à explicação de fenômenos e problemáticas substanciais, 
ainda e sempre, em curso no sistema.  

Sabe-se que ainda é percebido na academia uma certa aversão à primazia da educação 
dos sentidos, das emoções e das ideologias. Aversão essa que, por vezes, impede o contato do 
pesquisador em formação com a poesia, com as problemáticas rotineiras, com questões do 
senso comum, com contextos abarrotados de existência. Juntamente com tal aversão, a 
academia ainda vem demonstrando, por meio de suas normativas e indicações uma certa 
vertigem daquilo que entretém ou satisfaz, distinguindo paulatinamente o que faz parte de um 
referencial teórico respeitável, da leitura dita acadêmica e dos renomados autores daquilo que, 
para além de responder as perguntas banais, é capaz de fazer surtir outras tantas. Haja vista a 
intimidação do fetiche por uma quantificação da ciência e a primazia por determinadas 
tendências científicas que trabalham mecanicamente em meio a tabelas e números, mas que 
por vezes nada, ou muito pouco, explicam a respeito dos fenômenos atuais. 

Já de imediato é necessário explicitar que não se defende neste momento uma abstenção 
teórica no que concerne ao papel do pesquisador, e sim há de se refletir se tais análises serão 
capazes de explicar ainda os fenômenos que enfrentam. Se estarão estes 
pesquisadores/leitores em formação em condições de estruturas de consciência favoráveis à 
compreensão dos fenômenos que experimentam ou este vem sendo um processo de pesquisa 
que deixa cada vez mais claro que fazer política é para poucos. 

Comparando o contexto acadêmico de pesquisa com o escolar, é possível referenciar 
Alves, que advoga que a ciência não “(...) é capaz de fazer os homens desejarem plantar 
jardins. Ela não tem o poder de fazer sonhar (...). É a beleza que engravida o desejo. São os 
sonhos de beleza que têm o poder de transformar indivíduos isolados num povo”. Alves 
explicita seu espanto frente à incapacidade das escolas gerarem e cultivarem sonhos, e 
complementa: “enquanto isso os meios de comunicação, principalmente a televisão, que 
conhecem melhor os caminhos dos seres humanos, vão seduzindo as pessoas com seus sonhos 
pequenos, freqüentemente grotescos” (1999, p.26). 

Apoiando-se no que foi questionado até aqui, torna-se necessário ponderar de que 
maneira a ciência, que se afirmava desvinculada dos sistemas axiológicos, transformou-se em 
poderoso instrumento de renovação conservadora da ordem estabelecida, ao mesmo tempo 
que impele o papel político e subversivo da leitura dita cultural na luta contra este 
instrumento. Uma provável resposta àquele pleito consiste no fato de que suas bases teóricas 
são essencialmente falsas e mistificadoras. O desgaste no nível da relação ético-teórica deu-se 
porque a realidade social não é dada e acabada e o pesquisador não consegue ser observador 
imparcial, que não traz consigo uma ideologia também advinda de suas leituras, que se coloca 
fora da situação de leitura de mundo (FREIRE, 2005). São os limites do questionamento 
científico, em que os argumentos quantitativos, determinados pelo padrão de cientificidade, 
não conseguem dar conta da elaboração de leis universais.  

Neste sentido é que se advoga que a leitura tem, obrigatoriamente, a função de levar 
cada um a ler a realidade por sua conta. Consciência não se ensina na escola nem na 
academia, não vem escrita em manuais, não existe em forma de receita. O pesquisador, 
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quando leitor, tende a compreender esta tarefa subversiva que a pesquisa científica deve 
cumprir, e não concorda com a expulsão do pensamento, que ratifica a coisificação do homem 
que já foi operada na fábrica e no escritório (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 47). 

Do contrário, compreende-se que a pesquisa, resume-se a pseudo-atividades de um sujeito 
que precisa expressar e comprovar a sua verdade a uma comunidade científica, uma vez que elas 
somente existem na mera realização, ao ser percebida, escutada e confirmada pelos seus pares. O 
que faz do pesquisador um indivíduo persuadido pela desacertada crença de que as coisas que ele 
é capaz de fabricar e reproduzir podem se tornar superiores à própria experiência (Erfahrung) 
(BENJAMIN, 2009, p.18) como sujeito. Essa então negação da atividade do homem nasceria 
talvez da mesma ingênua luta contra a subjetividade dos homens, que como defesa busca erguer a 
objetividade do mundo, realizada pelo próprio homem, que no decorrer da sua evolução se volta 
contra ele próprio, como propusera a reflexão central kantiana. Benjamin defende uma ciência 
que foge de tamanha quantificação e precisão conceitual almejada pelos que se nomeiam 
cientistas, advogando que seu trabalho deve desenvolver ao máximo a arte de citar sem usar 
aspas” (BENJAMIN, 2009, p.500), e talvez essa configure-se uma das maiores carências da 
academia em tempos atuais: a ausência de coragem e propensão de apoderar-se e trazer para os 
problemas do meio os conceitos dos ditos grandes teóricos. 

Para o filósofo, que era adepto à escrita em forma de ensaio, a preocupação com os 
conceitos e reflexões se davam em torno de seu efetivo uso, uma vez que deste depende sua 
existência. Como o autor demonstra no seguinte fragmento: “Meu pensamento está para a 
teologia como o mata-borrão está para a tinta. Ele está completamente embebido dela. Mas se 
fosse pelo mata-borrão, nada restaria do que está escrito” (2009, p. 513). Em outro extrato, 
Benjamin demonstra inquietação semelhante, neste caso, quanto às suas influências: “Não 
surrupiarei coisas valiosas, nem me apropriarei de formulações espirituosas. Porém, os 
farrapos, os resíduos, não quero inventariá-los, e sim fazer-lhes justiça da única maneira 
possível: utilizando-os” (2009, p. 502). 

Logo, compreende-se que as ciências têm suas tarefas, não como atividades de mensuração 
de fatos e situações, mas de estudo da interação social nos diferentes níveis de organização em 
que atuam, pela tarefa de auxiliar humanos a situarem-se no mundo e construírem a história a 
partir de reflexões que fazem. Quando cautelosas, as ciências sociais e humanas não perdem o 
estatuto científico, mas ao contrário as desinfeta de pretensões mágicas, dado que as ações não se 
originam apenas das atividades e dos interesses individuais. Há uma força social sobre os atos 
humanos por meio de valores compartilhados e intercâmbios intersubjetivos. Resta descobrir a 
cada dia como serão feitas as investigações desses fenômenos, o que coloca a todos ante o 
problema da abordagem metodológica e do conjunto de técnicas que possibilitam desvendar o 
contexto das relações e das significações humanas. 
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BRINCANDO DE LER E ESCREVER: RESSIGNIFICAÇÕES DA 
BIBLIOTECA COM CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Rachel Polycarpo da Silva1 
Ana Cristina Correa Fernandes2 

 
A cena se repete mais uma vez: as crianças adentram a biblioteca, se dirigem à estante 

de livros infantis de referência, pegam alguns volumes da enciclopédia Barsa Hoobs, que tem 
a capa dura, e arrastam algumas cadeiras da mesa de leituras para perto dos bancos onde se 
sentam lado a lado. As cadeiras, postas em frente a cada criança, viram mesas, e os volumes 
da enciclopédia são abertos como note books. Estes também já foram bandejas, teto e paredes 
de casas (de bonecas e de gente miúda), espelho mágico e tantas outras coisas desejadas pelas 
crianças. Tudo se passa dentro da pequena Flor de Papel (BFP), a biblioteca infantil 
localizada no centro da Unidade de Educação Infantil (UEI)3 do Colégio Universitário 
Geraldo Reis (COLUNI), da Universidade Federal Fluminense (UFF). Mas será esta prática 
adequada a este espaço? Seria este um aproveitamento correto dos livros e da biblioteca? 
Estas são perguntas que há muito tempo povoam as discussões da equipe da BFP e docentes 
da UEI, quanto a que postura assumir com as crianças nestes momentos de brincadeiras na 
biblioteca. 

A presença de práticas de leitura entre e com as crianças pequenas vem sendo ratificada 
por especialistas como promotora do gosto por ler, favorecendo que este se consolide no 
cotidiano dessas crianças. Sendo assim, cada vez mais o livro e os espaços coletivos de 
leitura, como as bibliotecas, têm sido reconhecidos como importantes para a vivência das 
crianças, independente de sua idade e grau de instrução. Este reconhecimento reflete, também, 
uma compreensão de leitura mais ampla, que supera a sua vinculação à simples decodificação 
do código escrito. 

Uma evidência desta valorização da leitura infantil desde a mais tenra idade pode ser 
percebida no Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) que, desde 2008, conta com 
uma seleção de livros literários destinados à Educação Infantil (EI).  

Mas propor uma biblioteca para crianças pequenas, em especial, na EI, deve, antes, 
considerar que leitura e que leitores a habitarão, suas especificidades e necessidades. Que usos 
e que interações com o livro e a leitura são mais adequados a este leitor? E, finalmente, que 
leitor esperamos que estas crianças sejam.  

                                                           
1 Bibliotecária-chefe da Biblioteca Flor de Papel, Mestre em Ciência da Informação pela Universidade Federal 
Fluminense e Bacharel em Biblioteconomia pela UNIRIO. 
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Universidade Federal Fluminense, Especialista em Leitura pela PUC/Rio, e Especialista em Educação Infantil 
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Assim sendo, este artigo busca principiar uma reflexão sobre os usos que as crianças 
fazem do livro e da biblioteca na BFP, buscando compreender a importância de suas 
ressignificações para a construção de seu vínculo com a leitura e a biblioteca. 

 
A biblioteca como espaço de leituras pelas crianças da Educação Infantil 

 
Acompanhar a criança em seu desenvolvimento exige um olhar “educado” para 

perceber seu contexto sociocultural e sua forma de pensar e agir. Exige, ainda, um olhar que a 
perceba em sua totalidade e sensibilidade para reconhecer suas conquistas cotidianas em uma 
dimensão processual e gradativa, mas nem por isso linear. Este reconhecimento pode se dar 
de diversas formas, dentre elas, pela observação das brincadeiras das crianças e dos espaços 
que escolhem para que elas aconteçam. Portanto, antes de iniciar a reflexão sobre os usos dos 
livros e da BFP pelas crianças da UEI, devemos retomar os objetivos do contexto social em 
que ela está inserida: a EI. 

A EI compartilha com a família a responsabilidade pela educação e cuidado das crianças de 
0 a 5 anos, devendo promover o desenvolvimento integral do ser humano de pouca idade que ali 
se encontra. Esta etapa inicial da educação básica fortalece, cada vez mais, a sua concepção de ser 
um direito das crianças. Estas, enquanto sujeitos sociais e de direitos, em suas ações sobre o 
mundo estão a constituir a materialidade de suas infâncias, nos espaços e tempos dos quais se 
assenhoram, ressignificando-os segundo os seus desejos de vivenciá-los.  

Lopes (2008) ao distinguir infância de criança nos diz que: 
 

Se a infância é uma representação social, as crianças são sujeitos reais, 
produtores de cultura, fazedores de histórias, construtores de geografias e, 
portanto, co-responsáveis na própria sistematização da noção de infância que 
o mundo adulto lhes confere. (LOPES, 2008, p. 64). 

 
O desenvolvimento integral da criança pequena se dá através de sua relação com o 

mundo, com os demais e consigo. E está condicionado a ser mediado pela linguagem, modo 
pelo qual o mundo nos é apresentado, e pelo qual construímos nossos entendimentos ou 
sentidos para interpretá-lo (YUNES, 2005, 2009). 

Oportunizar à criança espaços de vivências em que a apresentação do instituído não 
iniba a sua reinvenção criativa, especialmente nos espaços educativos como a biblioteca e a 
EI, é propiciá-las o exercício de sua autoria e protagonismo. Um exercício emancipador do 
sujeito, da mesma forma que se pretende que a leitura o seja: um processo contínuo, de 
relação e percepção do mundo, que compara os textos com os contextos, estranhando, 
questionando, interpretando e recriando o mundo existente. (FREIRE, 1984). 

 
Biblioteca Flor de Papel: espaço de formação de leitores desde a Educação Infantil 

 
A BFP surgiu em 1999, de uma demanda por acesso das crianças à coleção bibliográfica 

infanto-juvenil Flor de Papel, em um ambiente que fosse adequado ao seu acesso e uso. 
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O objetivo da BFP é introduzir o livro e a leitura no cotidiano das crianças, através de 
práticas de leituras e acesso aos livros que propiciem às crianças uma experiência lúdica, 
espontânea e agradável da leitura literária e de outros gêneros, como estratégia que colabore 
com a sua formação como leitores. 

Porém, entre outros interesses que levam as crianças à biblioteca, há o de usá-la como 
espaço-território de brincadeiras. Entre uma leitura e outra, as crianças brincam com os livros-
brinquedo, brincam com os que não são livros-brinquedo. Empilham os livros ou os espalham 
por cima da mesa, no chão ou pelos bancos, e fingem que estão em uma livraria, na escola, na 
banca de jornal.  

A brincadeira na biblioteca tem sido observada com cuidado, visto a sua importância 
para as crianças, em seu desenvolvimento e em suas relações. Observá-las tem nos auxiliado a 
compreender as significações que as crianças têm produzido, tanto sobre a leitura, a escrita, 
suas temáticas de interesse, bem como sobre o papel da própria biblioteca em suas vidas. Mas 
por vezes este comportamento gera questões entre os educadores, a respeito de sua 
legitimidade e tolerância no espaço da biblioteca. 

A dúvida sobre inibir ou não este tipo de comportamento decorre da valorização dada 
pela UEI às brincadeiras das crianças. Esta é, por excelência, a linguagem das crianças e um 
dos eixos do trabalho com a EI. 

Se por um lado, historicamente, a regulação institucional das bibliotecas sobre as 
práticas que acontecem dentro de seus espaços perceberam como inadequada a utilização do 
livro para outros fins que não fossem o da leitura de seus textos, por outro, a BFP, enquanto 
uma biblioteca destinada ao público da EI, deve ponderar sobre a importância da brincadeira 
como forma de expressão da criança, sobre sua apreensão do mundo e dos espaços sociais 
destinados à produção das infâncias. 

Certamente estas não são as únicas práticas de brincadeira que as crianças propõem para 
o espaço da biblioteca, mas têm sido as que têm gerado reflexões sobre sua relação com a 
percepção da biblioteca, da leitura e da escrita que as crianças estão construindo e deflagrando 
em suas brincadeiras, quando na BFP, motivo pelo qual justificaria que acontecessem em seu 
espaço. 

 
Considerações Finais 

 
Como aponta Lopes (2008), na produção de seu espaço as sociedades vão construindo 

configurações materiais destinadas às crianças. Essa produção traz em seu bojo uma 
representação de infância própria dos adultos. Assim, se estamos a atuar com crianças e 
infâncias, com sujeitos que possuem especificidades nas suas formas de se apropriarem do 
mundo, devemos reconhecer que ao habitarem esses espaços desejarão imprimir suas marcas, 
suas impressões e expressões nele, sendo estas, por vezes, necessária à construção do 
sentimento de pertencimento àquele lugar-território. 

Assim, para viverem suas infâncias em plenitude, as crianças precisam ter garantido sua 
possibilidade de intervenção e apropriação nos espaços que lhes são reservados. O que aponta 
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para a necessidade de se ponderar sobre a aplicação do tradicional paradigma de uso das 
bibliotecas nos espaços destinados à EI. 
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ESCRITA E REESCRITA: ANÁLISES E REFLEXÕES DAS PRODUÇÕES 
TEXTUAIS DE UMA CRIANÇA 

Rafaela Aparecida de Abreu1 
Beatriz Gonçalves de Faria2 

 
A partir das discussões realizadas na disciplina 'Fundamentos Teóricos Metodológicos 

em Português II' proporcionada pela Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz 
de Fora, construímos este texto. 

Durante o ano de 2013, realizamos um trabalho com uma criança que cursava o 5° ano 
do Ensino Fundamental I, em uma Escola Municipal no interior de Minas Gerais, com 
objetivo de compreender como ocorrem os processos de escrita e reescrita desta criança e 
proporcionar ao sujeito da pesquisa, uma compreensão de que a proficiência na escrita não é 
um dom e que um bom texto não nasce pronto, mas sim é fruto de um trabalho consciente, 
planejado, repensado e aperfeiçoado. 

Na construção deste texto, utilizamos como metodologia de pesquisa o estudo de caso, 
que nos possibilitou interagir com o sujeito da pesquisa e focalizar um fenômeno em 
particular. 

Para desenvolver a pesquisa, realizamos o planejamento das aulas e optamos por 
realizar três encontros com a criança. O primeiro foi no momento da entrevista quando 
visávamos conhecê-la melhor e identificar a concepção de escrita que possuía. O segundo foi 
no momento da escrita, apresentamos dois livros literários para que ela pudesse escolher o 
que mais lhe interessava, já que o gênero textual proposto foi Indicação Literária. E o terceiro 
ocorreu no momento da reescrita, levamos o retorno da escrita junto com um bilhete para lhe 
proporcionar um momento de reflexão, auxiliando-a na reescrita. 

Trazemos alguns conceitos que fundamentam nosso trabalho. Considerando a 
concepção sociocognitiva e interacional da linguagem, "o texto é visto como o próprio lugar 
da interação verbal e os interlocutores, como sujeitos ativos, empenhados dialogicamente na 
produção de sentidos" (KOCH; ELIAS, 2012, p. 10). 

Fiad e Mayrink-Sabinson (1991) compreendem que "[...] a escrita é uma construção que 
se processa na interação e que a revisão é um momento que demonstra a vitalidade desse 
processo construtivo [...]" (p. 55). As autoras consideram a escrita como trabalho e nesta 
concepção, o sujeito se constitui como autor e sua produção escrita se constitui como texto. 

Spoelders e Yde (1991) relatam que a escrita não é mais considerada como um modelo 
linear em que as fases de pré-escrita, composição e pós-escrita precisam ser seguidas. Na 
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escrita como processo, “[...] a escrita compreende subprocessos que funcionam tanto 
simultânea, quanto recursivamente em padrões um tanto irregulares e imprevisíveis” (p. 47).  

No processo de escrita, o escritor precisa coordenar um número de exigências ou 
considerá-las conjuntamente, preocupando-se com os aspectos discursivos, textuais, 
gramaticais e gráficos do texto. 

Ruiz (2001) considera que "a revisão não é apenas uma das fases de produção de um 
texto, mas, sobretudo, aquela que demonstra esse caráter processual da escrita" (p. 35). Na 
revisão, os escritores realizam as operações de refacção com o objetivo de melhorar o texto. 

Ao trabalhar com a revisão, cabe ao professor defender a revisão em busca de 
habilidades que moldem o texto de forma mais efetiva e coerente, além de selecionar qual 
aspecto deseja trabalhar com a criança para que esta se concentre em um aspecto de cada vez, 
pois não é possível trabalhar com todos ao mesmo tempo.  

Utilizamos o bilhete como instrumento de intervenção no processo de escrita, sendo este 
uma possibilidade de interação entre professor/aluno através da escrita, uma vez que permite a 
tentativa de interlocução com o autor do texto (PENTEADO; MESKO, 2006). 

Em seguida, trazemos a escrita e reescrita da criança e suas respectivas análises. 
 

Escrita e sua análise 
 

 
 

Figura 01: Escrita. 
 
O primeiro aspecto observado foi se a escrita possuía sentido, pois este é o fator 

essencial para que possamos classificá-la como texto. Em seguida, observamos as quatro 
dimensões da escrita: discursiva, textual, gramatical e gráfica. 
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A escrita está parcialmente adequada ao gênero, visto que a criança explora pouco a 
argumentação. Percebemos o uso exarcebado do conectivo “e”, a ausência dos sinais de 
pontuação e os problemas de referenciação. 

Sabemos que o conectivo “e” é um marcador temporal típico da oralidade e por isso 
aparece com frequência nos primeiros textos das crianças. Percebemos que a ausência dos 
sinais de pontuação é decorrente do uso dos conectivos. 

Sobre a referenciação, observamos que a criança utiliza a pronominalização para se 
referir a determinado personagem (ele ou eles), e em alguns momentos, utiliza numerais 
ordinais para fazer a referenciação (primeiro, segundo e terceiro). Contudo, se realizássemos a 
leitura do texto sem o conhecimento prévio da história, teríamos dificuldades em entende-lo, 
pois encontramos ambiguidades em relação ao pronome “ele”, o que dificulta a referenciação 
dos personagens. 

Diante do exposto, optamos por refletir com a criança o aspecto gramatical, no que diz 
respeito à pontuação, o aspecto textual, em relação ao uso dos pronomes e o aspecto 
discursivo, no que diz respeito a argumentação sobre a escolha do livro. 

Sobre o uso da pontuação, é necessário que a criança compreenda que o texto é um 
fluxo contínuo que precisa ser dividido em partes. Segundo os PCN’s da Língua Portuguesa 
(1997), “aprender a pontuar é aprender a partir e a reagrupar o fluxo do texto de forma a 
indicar ao leitor os sentidos propostos pelo autor, obtendo assim efeitos estilísticos” (p.59). 

Em relação à referenciação, é necessário que a criança explicite, em alguns casos, o 
referente para um melhor entendimento do que está sendo dito. 
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Reescrita e sua análise 
 

 
 

Figura 02: Reescrita. 
 
Para realizar a análise da reescrita, trouxemos a escrita para identificarmos as operações 

de refacção – inclusão, substituição e supressão – realizadas pela criança. 
De acordo com Fiad e Mayrink-Sabinson (1991) o mecanismo de substituição refere-se 

à organização do texto em busca de uma maior clareza. O mecanismo de inclusão traz novos 
elementos ou novas expressões/palavras que acrescentam o texto, buscando uma maior 
clareza da escrita. Por fim, o mecanismo de supressão refere-se aos elementos ou 
expressões/palavras que foram retiradas pelo autor. 
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Análise 
 

 
 

Figura 03: Escrita com as operações de refacção. 
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Figura 04: Reescrita com as operações de refacção. 
 
Após a intervenção, notamos mudanças significativas na reescrita da criança quanto ao uso 

da pontuação, o uso da letra maiúscula, a utilização e melhoria na organização dos parágrafos, a 
melhoria na referenciação dos personagens e a argumentação sobre a escolha do livro. 

Constatamos que 
 

[...] as mudanças efetuadas, em sua grande maioria, apresentam duas 
características: em primeiro lugar, as mudanças são uma resposta a alguma 
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observação feita pelo leitor (professor ou colega) ao texto ou parte dele, em 
segundo lugar, as mudanças efetuadas não são de natureza superficial (como, 
por exemplo, mudanças de ortografia, correções gramaticais), mas são 
mudanças que remetem geralmente a uma maior clareza e organização do 
texto. (FIAD; MAYRINK-SABINSON, 1991, p. 55). 

 
Percebemos o quanto que a interação entre professor/aluno é importante no processo de 

produção textual, pois a mediação do professor – seja através da linguagem oral ou escrita – é 
fundamental para que o aluno possa refletir e compreender sobre o processo de escrita.  

 
Considerações finais 

 
Essa pesquisa visava compreender o processo de produção textual de uma criança. 

Nosso propósito era ainda que, ao término da pesquisa, a criança adotasse uma visão de 
escrita como trabalho.  

Compreender a visão da criança sobre a escrita foi essencial para interferir nesta. 
Através da entrevista, percebemos que ao escrever um texto a criança se preocupava mais 
com os aspectos ortográficos do que com a construção do sentido do texto. Ao proporcionar a 
criança um momento de escrita de seu interesse e um momento para a reflexão, nós 
possibilitamos que ela refletisse sobre questões que antes não a preocupavam. Hoje, podemos 
dizer que sua maior preocupação é escrever um texto que esteja adequado às características do 
gênero e que permita a um futuro leitor a sua compreensão.  

Compreendemos a importância de realizar um trabalho significativo e relevante para e 
com as crianças, um trabalho que seja do interesse destas e que as possibilitem uma reflexão 
sobre a escrita. 
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LETRAMENTO DE (RE)EXISTÊNCIA E CULTURAS JUVENIS: UMA 
PROPOSTA DIDÁTICO-METODOLÓGICA PARA O ENSINO DA LÍNGUA 

PORTUGUESA 

Ramila Melo Botelho Granja1 
Cleonice Puggian2 

 
A ideia de desenvolver uma proposta metodológica para o ensino de língua portuguesa 

surgiu quando percebi que meus alunos não se interessavam por aulas com textos clássicos, 
que adotam uma linguagem excessivamente formal. Na busca por leituras para melhorar o 
aprendizado deles, conheci um livro chamado “Letramento de reexistência” de Ana Lúcia 
Souza (2011), que apresenta novas formas de ensinar a língua portuguesa, baseando-se na 
cultura dos próprios alunos. Após a leitura desta obra e de outros textos sobre o ensino da 
língua portuguesa, resolvi adotar metodologias alternativas que pudessem dinamizar minhas 
aulas. Procurei valorizar o conhecimento dos alunos sobre música, poesia e arte, 
reconhecendo a legitimidade dos gêneros que lhes eram familiares. Verificando o sucesso 
desta iniciativa decidi construir uma nova proposta para o ensino da língua portuguesa. Fiquei 
surpresa com a melhora no desempenho dos alunos e percebi que a utilização de letras de rap, 
assim como de outros gêneros textuais subestimados pelo currículo formal, podem auxiliar 
jovens das classes populares, especialmente os que estudam no período noturno, a construir 
uma nova relação com a língua materna.  

Acredito que problemas comuns quanto à leitura e compreensão da língua se refletem não 
só em sala de aula, mas na formação de leitores capazes de “ler o mundo” e lutar por seus direitos. 
Percebo, por exemplo, que a leitura de textos literários restringe-se às aulas de Literatura, textos 
jornalísticos são frequentemente objetos de aulas específicas, como História ou Geografia. Poucos 
são os alunos que verdadeiramente se interessam pelas obras clássicas da língua portuguesa ou 
por textos jornalísticos. Também por estas razões, percebi a necessidade de apresentar ao discente 
uma proposta diferenciada que o fizesse perceber a diversidade dos gêneros literários e a riqueza 
da língua portuguesa. Considerando o valor desta experiência para a formação discente, assim 
como para a prática de outros professores de língua portuguesa, propomos uma investigação que 
revele os contornos desta proposta pedagógica, identificando como a cultura juvenil pode compor 
novas formas de construir o currículo escolar. 

O que se pretende com este artigo é apresentar e legitimar as práticas marginais de 
letramento das quais participam jovens, de classes sociais mais baixas, em sua maioria negra, 
atuantes no movimento hip hop. Buscou-se verificar como os jovens determinam a situação 
de interação por meio do uso de estratégias discursivas e quais são os seus efeitos. 

A sala de aula deve constituir-se em ambiente capaz de gerar e possibilitar múltiplas 
situações de leitura e escrita, partindo das experiências e dos conhecimentos trazidos pelos 
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alunos a fim de estabelecer uma relação entre a escola e o meio social e proporcionar 
condições favoráveis para a articulação das informações. Ao utilizar a experiência trazida de 
extramuros, o professor pode enriquecer suas aulas e desenvolver no aluno uma busca 
diferenciada para a aprendizagem das letras. Desta forma, a utilização das leituras e práticas 
marginais dos meios extraescolares como o hip hop pode ajudar nessa incansável busca de 
melhorias para a educação, proporcionando, assim, um saber mais lúdico e trazendo para a 
escola a identidade e a cultura desse alunado. 

O letramento pressupõe inserção e participação na cultura escrita. É a convivência com 
as diferentes manifestações da escrita na sociedade, ligadas às diversas práticas sociais às 
quais o indivíduo está sujeito ao longo de sua vida. 

A construção da identidade social de uma pessoa, um grupo ou uma classe se dá de 
forma tensa e contraditória, numa eterna disputa por lugares socialmente legitimados. O 
Letramento de reexistência foi apontado por SOUZA (2011, p. 33) como resultante da 
reinvenção de práticas e papéis sociais “que os ativistas realizam, reportando-se às matrizes e 
aos rastros de uma história ainda pouco contada, que comportam uma história de disputa pela 
educação escolarizada ou não”.  

É justamente nesse processo de reexistência que a língua deixa de ser o meio pelo qual 
as ideologias de afirmação identitárias perpassam para se tornarem a própria identidade. 

As práticas que envolvem o modelo autônomo estão centradas na leitura e na escrita como 
uma “habilidade técnica e neutra” que, independe dos contextos externos trazidos pelos alunos, 
não utilizando as contribuições identitárias vivenciadas por esses; enquanto o modelo ideológico 
oferece um “modo mais sensível culturalmente às práticas de letramento que variam de um 
contexto a outro” (SOUZA, 2011, p.32) e assim, tendo como parte constituinte da aula a 
experiência trazida pelo aluno e toda sua bagagem extracurricular, utilizando-se, desta forma, dos 
conhecimentos prévios de sua cultura e identidade. De acordo com Souza (2011 p.34) tais práticas 
são “múltiplas e historicamente situadas” e como em Soares (2004), sobre alfabetização e 
letramento, os modelos – autônomo e ideológico - são complementares. A autora ainda posiciona 
a abordagem ideológica numa perspectiva cultural, ligada à identidade e ideologia.  

 
Análise do hip hop  

 
Depois de muita inquietação quanto a essas “novas” práticas de letramento existentes 

em uma realidade dura, e quase sempre segregada, e buscando incentivo nas leituras de 
SOUZA (2011), tornou-se necessário exemplificar como o rap pode se tornar uma ferramenta 
a ser usada no aprendizado de adolescentes e jovens.  

A letra apresentada fala justamente do hábito da leitura e da importância do estudo na 
vida desse indivíduo e foi composta por DMA e sua equipe de trabalho, e fez parte de um 
workshop intitulado “Paixão de Ler”, inspirada num projeto francês e foi apresentado por 
DMA e sua equipe na Biblioteca Municipal de Santa Teresa para jovens de 14 e 15 anos da 
Associação Beneficente São Martinho, no Rio de Janeiro. 
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Dudu de Morro Agudo, rapper conhecido neste meio por DMA, fundador da Ong 
Enraizados, com sede na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, autorizou o uso do rap feito por 
ele e sua equipe e foi um valioso instrumento de aprendizagem, e servindo de estímulo para 
que as aulas vindouras se tornassem mais produtivas e dinâmicas. 

 
PAIXÃO DE LER 
 
Ler Faz Bem/ 
Pra mente, pra alma e pro coração também/ 
Saber que estudar/ não tem hora, nem lugar/ 
Estamos juntos e misturados/ lendo sem parar 
 
Não faço por opção, mas sim pelo coração/ 
Não por obrigação e sim pela emoção/ 
Porque a vida não é só brincadeira/ 
Apesar de muita gente achar que ler é besteira/ 
 
Mas no final/ podemos ter certeza/ 
Que cada página do livro tem sua beleza/ 
Porque os meus livros são minha riqueza/ 
Consigo viajar sem sair de Santa Teresa/ 
 
Os alunos da São Martinho tão juntos, meu irmão/ 
Fazendo esse Rap que é sem comparação/ 
Cada palavra tem sentimento profundo/ 
Que me leva em segundos, pro outro lado do mundo. 
 
Refrão: 
Paixão de ler/ que eu não posso esquecer/ 
É coisa essencial/ e tem hora de aprender/ 
Vem da imaginação/ a minha inspiração/ 
Pra compor esse rap/ junto com os meus irmãos/ [2X] 
 
Composição: Alunos da São Martinho 
Beat: Marcão Baixada 
Gravação, Mixagem e Masterização: Dudu de Morro Agudo 

 
Desta forma, vê-se que mesmo com todas as adversidades do meio, o hip hop que ainda 

é uma cultura estigmatizada pela sociedade, e ainda vista por uma maioria como forma de 
expressão dos menos favorecidos, toma força e cresce a cada dia, desenvolvendo a identidade 
e a cultura de um povo até então segregado. Fazendo com que os rappers se tornem cada vez 
mais agentes “informais” do letramento, ligando a identidade e a ideologia de um grupo à 
uma prática extraescolar de aprendizado. 
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Considerações finais 
 
Após esta breve reflexão, pôde-se entender como as identidades sociais dos indivíduos 

são legitimadas ou negadas nas aulas de língua portuguesa por meio das práticas de 
letramento, bem como poderá contribuir com as pesquisas futuras na área. Identidade, cultura 
e letramento são práticas sociais e como tais relacionam-se com as atividades dos falantes na 
sua vida social. Enquanto tecnologias da linguagem possibilitam que os usuários dessas 
práticas operacionalizem aspectos sociais e culturais do seu grupo, imprescindíveis ao 
processo de comunicação e interação. São sempre atividades contextuais de práticas 
particulares em determinados grupos sociais. Como atividades sociais, ao mesmo tempo em 
que são utilizadas pelos membros de grupo no seu cotidiano, produzem e reproduzem 
significados importantes do e para o grupo e seus falantes.  

Como já foi citado, a cultura, enquanto uma dimensão social, constitui-se em um 
processo, algo dinâmico, e na dimensão mais ampla do social. O conceito de identidade tem a 
ver com processo de reconhecimento ou conhecimento pelo outro. Assim é que alguém só 
consegue uma identidade cultural como falante de uma língua ou variedade linguística na 
medida em que for reconhecido como falante dessa variedade. Unindo as formas de expressão 
ao letramento, tornando intrínseca a utilização de linguagens extraescolares como forma de 
comunicação, interação e até de escolarização.  
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A INTEGRAÇÃO ENTRE PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DO CICLO 
I: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Regina Carvalho Calvo de Faveri1  
Cibele Santieff2 

 
O contexto de trabalho 

 
A implementação do sistema de ciclos no ano de 2006, concomitantemente ao Ensino 

Fundamental de Nove Anos, desencadeou discussões sobre o impacto das mudanças na 
relação ensino-aprendizagem em diferentes esferas educativas, tanto no interior das escolas 
quanto nos órgãos da administração pública. 

O sistema de ciclos representou a superação das limitações do sistema seriado ao propor 
uma organização mais flexível no que se refere ao tempo, aos agrupamentos/ turmas e à 
circulação das crianças e professores pelos anos escolares. 

Martins e Faveri (2011) destacaram que os ciclos devem considerar as diferenças 
individuais e sua relação com a temporalidade de cada sujeito. As argumentações das autoras 
tiveram base nos apontamentos de Arroyo (1999) sobre a exigência de um novo olhar para as 
dimensões educativas, saberes e valores, numa concepção pedagógica mais humana.  

Em decorrência desse processo, na rede municipal de Campinas, tais discussões 
resultaram na publicação de Diretrizes Curriculares da Educação Básica (DCEB), no ano 
2012. As DCEB, publicadas pela Secretaria Municipal de Educação, destacaram que o 
sistema de ciclos pressupõe modificações na organização escolar desde a estrutura física e 
pedagógica, com destaque na atuação e processo de formação docente. O documento 
salientou a necessidade do quadro completo de profissionais e a instituição de uma política de 
formação do professor em exercício como aspectos primordiais para o êxito das práticas 
educativas, com ênfase numa perspectiva coletiva de trabalho docente. Desse modo,  

 
A partir da reorganização desses tempos pedagógicos, de forma a 
potencializar o desenvolvimento do Projeto Pedagógico, muitas equipes 
escolares têm vivenciado momentos maiores de formação continuada, 
integração dos professores de diversos ciclos e discussões da condução 
coletiva dos processos pedagógicos. (GODOY, 2012, p. 72) 

 
As DCEB abordam a questão da polivalência no sistema de ciclos, sobretudo nos anos 

iniciais, destacando a polivalência como aspecto positivo do trabalho docente por facilitar a 
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dimensão coletiva em detrimento da tendência individualizante presente em outros 
paradigmas.  

 
Uma experiência integradora e formativa 

 
Em 2013, diante do desejo de desenvolver um projeto comum às turmas do ciclo I, a 

equipe de professoras criou estratégias que envolveram o conteúdo previsto, numa perspectiva 
curricular mais lúdica. Tais estratégias envolveram questões de alfabetização e letramento e 
sua relação com as demais disciplinas, por meio da integração docente e da reflexão sobre a 
prática.  

Assim, foram definidas as seguintes atividades: musicalização (foco na língua 
portuguesa), jogos matemáticos (foco no conhecimento matemático), brinquedos e 
brincadeiras (foco em história e geografia) e animais (foco em ciências).  

A proposta de musicalização no ciclo I baseou-se na importância da música como uma 
das linguagens básicas da humanidade que se faz necessária no contexto educativo, visando à 
formação integral da criança. 

O desenvolvimento de atividades de alfabetização com música conta com inúmeras 
possibilidades, desde a leitura das letras, a pesquisa sobre instrumentos ou compositores, a 
ampliação do repertório linguístico, entre outras. A música permite explorar, reconhecer e 
valorizar o mundo; desenvolver a sensibilidade e a solidariedade; perceber e apropriar-se de 
aspectos culturais.  

Partindo dos pressupostos de Swanwick (2003), considera-se que a música está presente 
na vida das pessoas e, por isso mesmo é tão apreciada. Na escola, o trabalho com a música 
pode propiciar o desenvolvimento de habilidades.  Contudo, o autor ressalta a importância do 
professor trabalhar os conteúdos em música de maneira integrada, garantindo atividades 
voltadas para a composição, apreciação e execução. Ademais, deve-se incluir no planos das 
aulas de música a literatura e a história. 

A segunda atividade baseou-se no desenvolvimento de jogos matemáticos. A ideia 
surgiu da necessidade de aproximar os conceitos matemáticos de elementos presentes no 
cotidiano infantil. A vivência com jogos considera a compreensão dos conceitos matemáticos 
em sintonia com a aprendizagem de habilidades sociais, com respeito às regras e aos colegas. 
Ademais, “Os jogos, por exemplo, são importantes aliados no processo de ensino e 
aprendizagem, mesmo por que eles já fazem parte da vida das crianças e dos adolescentes e 
são muito bem recebidos por eles no ambiente escolar.” (GODOY, 2012, p.93). Dentro dessa 
perspectiva, são utilizados como ferramenta na prática docente e explorados em diversos 
componentes curriculares. 

Estudos realizados por Moura e Viamonte (2012) destacaram que os jogos com fins 
pedagógicos, revelam importância por introduzir o lúdico, o prazer, a motivação, 
possibilitando o acesso a vários tipos de conhecimentos e habilidades.  
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A terceira proposta, brinquedos e brincadeiras, voltou-se ao resgate da memória 
popular, por meio do registro de brincadeiras, cantigas e da confecção de brinquedos 
folclóricos.  

Rocha (2000), baseada nas proposições de Vygostky (1988), cita que o brincar é 
considerado uma zona de desenvolvimento proximal por excelência. A autora argumenta que 
a atividade lúdica representa uma possibilidade de novas formas de entendimento do real.  

Para a autora, a teoria histórico-cultural entende o brincar como uma ação privilegiada 
na constituição do sujeito que, em decorrência, pode se apropriar de vários elementos, 
conhecimentos e ações inerentes à sua cultura.  

A quarta experiência visou contemplar conteúdos de ciências previstos por meio do 
contato com animais. Ferreira (2012) relatou um estudo baseado na terapia com cães com 
crianças portadoras de deficiências e argumentou que o convívio com os animais estimula a 
responsabilidade, a autoestima e o autocontrole. A autora não deixou de destacar os 
benefícios da utilização dos animais com pessoas que não apresentem diagnósticos. Para 
Ferreira (2012), os animais são uma fonte de amor e lealdade e oferecem consolo às crianças 
diante de conflitos. 

Segundo Ferreira (2012), a utilização de cães propicia aprendizagens de diferentes áreas 
do conhecimento e permite a construção de atitudes de respeito com as diversas formas de 
vida e com o meio ambiente.  

O contato com animais na escola desencadeou discussões, pretextos para aprendizagens, 
motivação e satisfação porque o animal desperta sentimentos positivos por demonstrar afeto e 
fidelidade ao humano.  

 
Algumas considerações... 

 
Os resultados esperados tiveram como base o desenvolvimento de atividades lúdicas 

motivadoras e correspondentes às demandas educativas em discussão no cotidiano escolar. A 
ação pedagógica mostrou superação dessas expectativas, pois o processo desencadeou 
reflexões sobre a prática que passou a ser documentada e transformada em objeto de pesquisa. 

A integração docente assumiu extrema relevância no processo de implantação de novos 
paradigmas educacionais, pois permite uma postura crítica e reflexiva. A experiência 
vivenciada possibilitou a visualização dos primeiros resultados, a começar pelo crescente 
entrosamento pessoal e profissional entre os professores, estudos realizados enquanto 
formação contínua da equipe e pelo interesse demonstrado pelas crianças envolvidas. A 
divisão de responsabilidades referentes ao exercício da docência promoveu um sentimento de 
pertencimento por parte do grupo docente e discente.  

Pôde-se identificar outro aspecto favorável no tocante à diversidade de olhares para as 
especificidades dos aprendizes, permitindo sua participação efetiva no processo pedagógico. 

Um último aspecto observado foi a valorização dos recursos materiais e didáticos 
disponíveis para a realização do trabalho. A integração, em benefício das aprendizagens 
superou a escassez de recursos apontada como fator impedidor de ações pedagógicas 
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significativas. O sistema de ciclo representou um caminho para que se estabeleçam relações 
entre saberes, disciplinas e agentes, integrando-os a novos conhecimentos. 
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LETRAMENTOS DEMANDADOS NA ELABORAÇÃO DE MATERIAL 
DIDÁTICO PARA O ENSINO ON-LINE: ESPECIFICIDADES DE RECURSOS 

HIPERTEXTUAIS 

Regina Cláudia Pinheiro1 
  

Introdução 
 
Os processos de ler e escrever e suas implicações psicológicas e sociais têm sido estudados 

por pesquisadores de diversas áreas. Esses estudos trazem resultados que, muitas vezes, se 
modificam no tempo e no espaço, conforme seu contexto de produção. O termo criado para 
designar essas práticas sociais com a leitura e a escrita é letramento, pois a expressão 
alfabetização, no Brasil, havia sofrido um esvaziamento semântico, ao longo dos anos, pois nunca 
foi utilizada 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.  

No entanto, a definição de letramento tem suscitado muitas polêmicas. Por ser um 
fenômeno social, é natural que seu conceito esteja pautado pelo contexto sócio-histórico e 
cultural em que se insere. Nesse sentido, segundo Soares (2000, p.65), não é possível uma 
“definição precisa e universal” do fenômeno. No entanto, apesar do consenso dos autores em 
afirmar que não pode haver uma única definição de letramento, muitos estudiosos, em seus 
contextos específicos, apresentam concepções do termo que, segundo Soares (2000, p. 72), "é 
o conjunto de práticas sociais ligadas à leitura e à escrita em que os indivíduos se envolvem 
em seu contexto social”.  

Além do mais, a inserção das tecnologias de informação e comunicação (TIC) nas 
sociedades modernas demanda novas formas de pensar, ler, escrever e se comunicar (LÉVY, 
2003; ARAÚJO, 2007). Neste contexto, foram exigidas habilidades para o manuseio destas 
tecnologias e incorporados novos usos e práticas sociais de leitura e escrita às atividades diárias 
dos seres humanos. Sendo assim, o texto escrito não é a única nem a mais importante forma de 
interação presencial ou a distância entre os indivíduos; ele está presente no universo das 
tecnologias aliado a outras formas de fazer sentido. Estas tecnologias também possibilitaram 
múltiplas formas de enunciar, como o hipertexto, que se multifaceta por meio de várias semioses 
(ARAÚJO e LIMA-NETO, 2012). Nesse sentido, este artigo objetiva descrever e analisar os 
letramentos demandados na elaboração de material didático para o ensino on-line, buscando 
identificar especificidades dos recursos hipertextuais nessa atividade. 

 
Metodologia 

 
Esta pesquisa se constitui como um estudo de caso da elaboração do material didático 

para a educação a distância que fica disponibilizado em um Ambiente Virtual de 
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Aprendizagem (AVA) e se destina a cursos de graduação a distância da Universidade Federal 
do Ceará (UFC). No presente estudo de caso, acompanhamos o processo de elaboração das 
disciplinas Estágio em Literaturas de Língua Portuguesa, Estágio em Análise Linguística e 
Fonologia do Espanhol II.  

Os sujeitos que colaboraram com este estudo foram três professores conteudistas, que 
elaboram o material do curso, e equipe de transição didática, que é responsável pela 
transformação desse material em formato web. O primeiro grupo, geralmente, pertence ao 
quadro de docentes efetivos da Universidade Federal do Ceará. O segundo grupo é composto 
por dois profissionais da equipe de transição didática, que são responsáveis por transformar o 
material didático elaborado pelo professor conteudista em um formato web, o qual será 
disponibilizado no AVA.  

Os instrumentos/técnicas utilizados para geração de dados foram entrevista 
semiestruturada e análise do material elaborado. A realização da entrevista, que se deu 
individualmente, foi realizada através do programa Audacity, e, subsequentemente, foi 
transcrita para posterior análise, sendo identificada pela sigla ENTRE. Além disso, 
analisamos duas versões do material didático elaborado para o curso semipresencial. A 
primeira versão do material didático (MD) se refere ao texto elaborado pelo professor no 
word e enviado para a equipe de transição didática. A segunda é o material já publicado na 
web e pronto para ser utilizado pelos alunos.  

 
Análise dos dados 

 
Os usuários de cursos a distância necessitam de competências e habilidades para 

inserção social nesses contextos, pois os participantes desses cursos se comunicam, 
principalmente, através da escrita. Essas habilidades puderam ser detectadas quando 
observamos a produção de material didático de cursos ofertados pela UFC Virtual. Desse 
modo, percebemos que esta prática se efetiva muito fortemente, porém com algumas 
especificações próprias do material on-line que se vinculam a diferentes aspectos, os quais 
serão discutidos aqui o texto visual e a escrita associada a outras linguagens. 

O Texto visual2 se apresenta com particularidades que são evidenciadas quando assume 
um formato específico para a web, diferente do texto impresso. Tentaremos mostrar através de 
exemplo e sua explicação como eles se manifestam já que as limitações do papel não 
permitem os movimentos. Vejamos abaixo o nome, a explicação e o exemplo de alguns 
desses recursos disponíveis no Solar: 

 
 
  

                                                           
2 Sabemos, no entanto, que todo texto é visual quando é dividido em tópicos, tem diferentes formatos, tamanhos 
e cores de letras etc. 
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• texto em mouse over: quando passa o mouse em cima da palavra, aparece um pequeno 
texto complementar, ele é pequeno para não confundir com o texto principal; 

 

 
 

Figura 1: Exemplo de texto em mouse over  
 

• tabela dinâmica: ao clicar nas palavras-chave aparecem suas definições. 
 

 
 

Figura 2: Exemplo de tabela dinâmica com abas  
 
Os textos em mouse over e a tabela dinâmica permitem que a escrita fique em potencial 

sendo mostrado apenas se o leitor acioná-lo. O primeiro é uma espécie de explicações do 
texto principal. Já o segundo apresenta o exemplo de uma tabela dinâmica com abas, na qual 
o usuário, ao clicar em um dos tópicos da coluna horizontal, poderá ver somente as 
informações sobre o tópico clicado, como no exemplo do tópico “Produtivo”, ou seja, tipo de 
ensino produtivo. Clicando na coluna vertical, aparecem informações relacionadas a cada um 
dos tópicos da coluna. Assim, o texto que aparece explica qual a importância de um ensino 
produtivo. Nessa apresentação, o leitor consegue ver somente o que ele selecionou e as outras 
informações não ficam visíveis.  
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Outro aspecto que evidencia o letramento tradicional, porém entrelaçado a outros 
letramentos, é a escrita associada a outras linguagens, muito evidente nos textos 
contemporâneos. Assim, os produtores do material, conscientes desta necessidade 
multissemiótica, mesclam diversas linguagens para auxiliar o entendimento do texto escrito e, 
desse modo, acompanhar as tendências do universo on-line, como se observa nas seguintes 
manifestações: 

 
1) Então o que eu vejo é a realização de uma das características da linguagem do nosso 

tempo que é texto e imagem simultaneamente. (ENTRE - PROF 1) 
2) aí, no conto, eu não coloquei imagens. Então, o pessoal da transição sugeriu já imagens 

para o conto e eles fizeram uma espécie de livro on-line que... por exemplo, o aluno 
clica e vai passando as folhas e ele vai vendo. Ao mesmo tempo que eu coloquei o texto 
escrito, nós fizemos a gravação do áudio, que era para o aluno ouvir, ele teria até a 
opção dele ouvir o conto sem ver o escrito. (ENTRE – PROF 2) 

 
Exemplificando os relatos anteriores, encontramos, no material analisado, uma aula 

animada, sugerida pela equipe de transição didática, que reflete essa tendência do hipertexto 
digital no qual diversas modalidades de linguagens se associam para formar um todo e seu 
sentido só se efetiva completamente nesse movimento sinestésico. Neste caso e em muitos 
outros, a escrita, apesar de ser um aspecto importante, não é suficiente para dar a significação 
que o produtor pretende repassar e o receptor necessita para compreender. Antes de tentar 
mostrar a aula animada, é necessário saber que a criação desta foi realizada a partir do 
seguinte texto explicativo, elaborado pelo professor conteudista:  

 

 
 

Figura 3: Trecho de aula preparada pelo professor conteudista  
 
Para transformar a explicação anterior (figura 3) em um texto multissemiótico, a equipe 

de transição didática sugeriu sua transformação em uma aula animada na qual aparecem 
imagens ilustrativas, um texto oral contendo a explicação acima e os exemplos são 
apresentados, nas modalidades oral e escrita, conforme a seguinte figura.  

Vejamos um exemplo de tratamento funcional do conteúdo gramatical, a partir das vozes do 
verbo. (...). O sujeito agente é aquele que exerce a ação verbal (“Eu quebrei o vaso”); o sujeito 
paciente é aquele que sofre a ação verbal (“O vaso foi quebrado” [por alguém]). Normalmente, 
as lições gramaticais sobre o assunto se limitam a definir as vozes e solicitar que os alunos 
façam a transformação da voz ativa em passiva ou vice-versa. Além disso, insiste-se na 
exercitação da voz passiva sintética (...), o que revela, no fundo, uma preocupação com a 
memorização de regras de concordância. 
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Figura 4: Lição animada sugerida pela equipe de transição didática a partir do texto da figura 3  
 
Infelizmente, as limitações do papel não permitem visualizar as diferenças existentes 

entre as figuras 3 e 4, mas, certamente, o aluno deste curso, que não terá acesso à figura 3, 
compreenderá melhor a explicação ao ver/ler/ouvir o texto hipertextualizado, pois acionará 
mais sentidos para seu entendimento. Desse modo, concordamos com Kress (2004, p. 2) 
quando afirma que “a escolha do modo tem efeitos profundos sobre significado e os designers 
de livros didáticos, por exemplo, precisam estar cientes de tais efeitos de sentido de modos 
diferentes”.  

Portanto, considerando o contexto sócio-histórico, os elaboradores pensam seu material 
congregando múltiplas linguagens, comprovando que estão imersos na contemporaneidade e 
atentos a uma rede de entrelaçamentos a qual chamamos de hipertexto que demanda uma série 
de habilidades para fazer sentido através da congregação da escrita com outras linguagens.  
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EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS: POSSIBILIDADES E LEITURAS NA 
CARACTERIZAÇÃO DO HUMANO 

Rejane Gandini Fialho1 
Hiran Pinel2 

Marcelo Loureiro Reis3 
 
A relação homem/tecnologias tem proporcionado diferentes linguagens que alteram as 

formas de interagir com a informação. Analisando as transformações no processo de formação 
humana, este artigo apresenta possíveis tecituras nos encontros que têm as redes sociais como 
mediadoras e suas relações com a formação do que há de humano nesses modos de 
comunicação caracterizados pela imediaticidade em suas marcas de espaçostempos diversos 
presentes no cotidiano escolar. Nosso olhar se faz a partir das relações de aforismos em 
Minima Moralia (Adorno/1951), do Homem Unidimensional (Marcuse/1969) e dos 
espaçostempos e temporalidades que se fazem presentes no cotidiano de 
professoresleitoresnavegadoresalunos, conforme percebido em trabalho de campo quando 
foram entrevistados 58 profissionais que atuam em sala de aula. Tomamos a formação do 
homem por meio de uma subjetividade que se faz na interação com a percepção do outro e de 
si mesmo - como tão bem nos coloca a experiência a partir das tecnologias. Nossa reflexão 
traz ainda características que compõem a sociedade unidimensional proposta por Marcuse, 
confrontando-as com a sociedade atual, marcando as proposições para a formação humana, 
bem como as formas de ruptura e controle que hoje ressignificam os conceitos de interação, 
leituras, currículo e aprendizagem. O trabalho reflete uma inquietude que já enxerga nas 
proposições de rede uma alternativa para a escola relacionar-se com esse homem 
(i)mediatizado pela comunicação. 

As tecnologias proporcionam uma intersecção de espaços sociais no qual coexistem 
diversas formas de abordagens rumo à aprendizagem. A escola, como rico espaço de 
interculturalidade crítica e criativa – conforme afirma Regina Leite Garcia (2006, p.45), tem 
interagido com as exigências de um espaço social que reduz/distorce o conceito de 
comunicação ao mesmo tempo em que proporciona a subversão desse conceito sem, contudo, 
que isso necessariamente represente um avanço rumo à autonomia proposta na comunicação 
dialógica de Paulo Freire (1997, p.38).  

A persistência da escola como veículo de produção de consensos marca a necessidade 
de uma ressignificação da sociedade a partir da retomada de valores para a formação humana. 
O estudo dessa relação propõe um desafio aparentemente paradoxal já que a estrutura digital é 
capaz de individualizar e de democratizar o acesso à comunicação e à interação, permitindo o 
desenvolvimento de meios alternativos ou cooperativos que colocam em xeque o modo de ser 

                                                           
1 Mestranda em Educação; Universidade Federal do Espírito Santo; Vitória, ES. rejanegandini@gmail.com 
2 Doutor em Psicologia; Universidade de São Paulo; São Paulo, SP. hiranpinel@ig.com.br. 
3 Mestre em Economia; Universidade Federal do Espírito Santo; Vitória, ES. Marcelo.loureiroreis@gmail.com 



EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS: POSSIBILIDADES E LEITURAS NA CARACTERIZAÇÃO DO HUMANO 
 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 2825 

da sociedade como um todo, transformando a forma de conceber conceitos e valores. Os 
professores apontam para o renascimento do sonho da universalidade no qual toda a 
humanidade poderá participar do intercâmbio de ideias, mas também temos sido assolados 
por uma tensão que, como afirma Roger Chartier (1999, p.77), atravessa o mundo 
contemporâneo, dilacerado entre a afirmação das particularidades e o desejo do universal.  

Nossa rede de conversação com os professores teve como base alguns aforismos 
propostos por Theodor Adorno em Mínima Moralia, trazendo à tona uma possibilidade de 
olhar as trajetórias enredadas nas quais cotidianamente nos apresentamos. Assim, acerca de 
Sobre a dialética do tato (p.30) pudemos refletir em que consiste o humano e suas relações 
com a história, retomando a partir desse ponto a inumanidade do progresso e a atrofia do 
sersujeito. Está evidente para os professores que participaram das conversações a 
impossibilidade do retorno do que foi definido como progresso, mas, na mesma medida, 
impõe-se a necessidade de uma retomada a valores capazes de “humanizar”.  

O segundo aforismo escolhido, Não se permitem trocas (p. 37), aborda uma outra 
dimensão do humano que é a necessidade do presentear, do dar-se ao outro pela entrega – 
condição fundamental para a relação ensinoaprendizagem. A vulnerabilidade do princípio de 
troca nos relacionamentos tem trazido prejuízos à rede que se forma a partir de um lugar 
próprio para a emoção humana. Assim, os professores veem a troca como condição 
inegociável para uma narratividade da constituição do saber. 

Quando o assunto posto foi Deitar fora a criança com a água (p. 39) a ficção de uma 
sociedade humanamente digna acabou sendo posta em questão. Questionados sobre as 
condições sobre as quais se erige todo o humano, a afirmação de que é preciso avaliar a forma 
como a informação e o conhecimento se constituem na sociedade atual é quase unânime: 
“Muitas escolas não deixam as crianças usarem o celular ou jogarem na sala de informática. 
Isso é uma atitude ingênua porque estamos deixando de usar uma parte importante do que 
conseguimos avançar”. 

Em Tough baby (p.41), Adorno nos mostra que o ideal das relações humanas reside no 
clube, nos lugares onde o respeito se funda numa atenta desatenção. Assim, como constituir o 
espaço escolar em um lugar próprio do respeito? A pergunta suscitou discussões que 
passaram por questionamentos acerca das diversidades no cotidiano escolar. 

Quando o aforismo proposto foi Nada de pensar neles (p. 43) a caracterização do 
humano foi discutida em sua natureza, abordando conceitos de coisificação e relacionando-os 
às possibilidades de interação com o outro. Apontando para a ideia de que o processo de estar 
sendo humano no mundo aparece mais como imposição do que como processo, os professores 
veem na coisificação um caminho longo a ser percorrido. Quanto à problematização sobre a 
possibilidade de um outro que vive em nós transformar a visão que temos de um outro com 
quem convivemos (ver-se pelo olhar do outro), o discurso de uma solidariedade natural do 
humano acaba prevalecendo. A relação temporal também apareceu fortemente neste quadro 
de discussão. A ideia de atualização e de tradução trouxe ao grupo a problematização sobre a 
formação docente e o expressivo movimento feito pelos profissionais da educação para que 
seja possível movimentar-se no cotidiano do outro.  
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Hans-Guck-in-die-Luft (p. 53) pode ser traduzido como João-olha-para-o-ar. É uma 
expressão para indicar uma pessoa distraída, “cabeça de ar e vento”, e proporcionou ao grupo 
uma conversa sobre o conhecimento e o poder em suas relações com o servilismo e com a 
verdade. Se, para alguns professores, em uma das pontas da desumanização possibilitada pela 
tecnologia está a desatenção com o outro, consigo mesmo e com o mundo, para outros 
professores a tecnologia pode juntar ou separar. 

Falar sempre, pensar nunca (p. 62) trouxe ao grupo a discussão acerca dos possíveis 
danos quando abrimos mão da experiência de si mesmo, uma vez que o esclarecimento já 
pronto transforma não só a reflexão espontânea, mas o discernimento analítico.  

Dentro e fora (p. 65) nos leva a viajar pelas possibilidades. Quais oportunidades estão 
sendo oferecidas nos espaçostempos de aprendizagem? O que deve fazer parte (estar dentro) e o 
que não deve fazer parte (estar fora) da escola? Neste instante a discussão acerca do currículo 
prescrito versus o currículo vivido democratizou o dentro/fora a partir de uma perspectiva de 
currículo como algo que perpassa e que, ao se estabelecer, refaz-se pela nova abordagem. 

O Palhaço Augusto (p. 138) tem um temperamento marcadamente impulsivo e utiliza o 
humano como um traje de palhaço. Por estar sujeito ao mecanismo universal da concorrência, 
não pode moldar-se e ajustar-se ao mercado, exceto graças ao seu rígido ser-outro, agarra-se 
com paixão ao privilégio do seu si mesmo e excede-se de tal modo que aniquila de todo o que 
é. Esse travestir-se de professor representou momentos de angústia ao grupo que, em diversos 
momentos tentou – sem sucesso, descrever um modelo de traje de professor:  

O aforismo Vândalos (p. 141) foi escolhido antes das manifestações que assolaram o 
Brasil em 2013 e que colocaram em alta a utilização da palavra. Esse esclarecimento faz-se 
importante porque a conversação estabelecida com os professores não chegou a receber a 
contaminação das tentativas por parte dos veículos de comunicação de fechar o vocábulo em 
um único sentido. Adorno chama atenção para o fato de que desde o aparecimento das 
grandes cidades se observou pressa, nervosismo e instabilidade, sentimentos que estendem-se 
agora de um modo epidêmico. Emergem também forças com que os apressados viajantes dos 
séculos anteriores nem sequer podiam sonhar. Todos devem ter sempre algo que fazer. O 
tempo livre há que aproveitá-lo. A ausência do ócio criativo, a gestão do tempo como meta a 
ser cumprida e a certeza de uma onipresença têm feito do homem um ser cada vez menos 
humano. Em O Homem Unidimensional, Marcuse (1969) nos diz dessa caracterização 
daquele que invade, que resiste e transforma. Um homem que, perpassado pela tecnologia e, 
apesar desse encontro, avança rumo à humanização é mesmo possível quando os 
espaçostempos de aprendizagem trabalham por uma escola repleta de oportunidades. 
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IMAGENS, CULTURA E RE-EXISTÊNCIA NOS MODOS DE ESTAR 
PROFESSOR NO COTIDIANO ESCOLAR: UMA CONVERSA SOBRE O 

TAPETE VERMELHO 

Rejane Gandini Fialho1 
Janete Magalhães Carvalho2 

 
Este trabalho reflete relações entre imagens e cultura na sociedade contemporânea, a 

partir de discussões com professores que atuam no ensino fundamental da rede de ensino 
municipal em Vitória/ES acerca do filme Tapete Vermelho (2006). A partir dessas reflexões, 
são pensadas algumas possibilidades de como essas experiências têm deslocado o currículo e 
nos aproximado de uma proposta com melhores composições, repletas de conexões e modos 
de agir que entrelaçam os fazeres e estabelecem um novo espaço de lugar praticado para as 
imagens re-existindo, ou seja, produzindo novas formas de existência.  

Capturando a força da diferença quando pensamos o cotidiano escolar para além do 
engessamento que se dá por meio de imagens-moral ou imagens-clichê, recorremos ao 
pensamento de autores como Guerón (2011), Deleuze e Parnet (1998) e Deleuze (1992) para 
assim interagir com as possibilidades de relações com as imagens que atravessam os 
cotidianos escolares e denotam possibilidades de ampliação da re-existência em frente àquelas 
imagens que preestabelecem um ser professor. Na medida em que essas re-existências são, 
também, evidenciadas no cotidiano escolar, potencializam-se processos de aprenderensinar , 
ampliando as possibilidades de estar nas escolas por meio de estratégias de escape à 
padronização, ou seja, que impulsionam professores para uma docência que devém.  

 
Desfilando sobre um tapete vermelho: o desfiar da re-existência 

 
Sobre o tapete vermelho de um cinema qualquer desfila uma família de caipiras que 

ousou desafiar a lógica de um mundo repleto de clichês que segue pensando o espaço escolar 
a partir de opostos, de pré-determinações. A família de Joaquim (Quinzinho) traz consigo as 
mazelas da busca pelo conhecimento em um espaçotempo que ainda não conseguiu 
vislumbrar a complexidade da rede tecida pelo sonho, pela afecção, pela potencialização do 
simples ato de querer conhecer. Quinzinho desejava apenas que o filho Neco assistisse ao 
filme de Mazaroppi no aconchego de uma sala de cinema. Era preciso um conhecer 
experienciado, experimentado no escuro do cinema e na grandeza da tela diante do homem. 
Quinzinho enfrenta seu primeiro obstáculo: a desesperança da esposa Zulmira. Mas, tal qual 
um dos paradigmas da pós-modernidade, o caipira Quinzinho sabia que todo conhecimento 
científico é natural e social, é local e total, é micro e macro e constitui-se em senso comum. E 
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foi assim, com uma declaração de amor aqui, um argumento ali que convenceu a esposa a 
seguirem juntos. A desesperançosa Zulmira (tantas vezes retratada em nosso grupo na falta de 
crença dos professores) é quem proporciona grandes momentos de fé e esperança. Ela tem o 
conhecimento que faz curar. Um conhecimento que desconstrói verdades instauradas e as 
reinventa a cada necessidade. Benedita, uma outra personagem, nos propõe também o caráter 
corporal do aprenderensinar ao tentar convencer a amiga da importância de seguir viagem 
com o marido: “Viajar é bom pro zóio, pra cabeça, pras pernas, é quando a gente vê coisas 
diferentes”. A noção da verdade pós-moderna é intensamente potencializada nessa fala de 
Benedita: uma verdade produzida, com uma materialidade intimamente ligada ao discurso que 
a inventa. Em sua aparente simplicidade, Zóia conhecia por demais as coisas do dia a dia e 
praticava (bem no sentido certeauniano) um conhecimento assimétrico, repleto de fluxos, 
negociações, sem um centro, mas encarnado e repleto de imanência. Vários professores 
identificaram-se com Zulmira quando narraram experiências em sala de aula: “um saber que 
não se sabe muito de onde vem, mas resolve as questões que temos de enfrentar”, nos diz uma 
das professoras participantes do trabalho. 

A realidade de Quinzinho não era apenas uma invenção discursiva, estando intimamente 
ligada ao sonho que a produz. Nesse fluxo, torna-se impossível captar a dimensão do 
conhecimento compartilhado. Ao ensinar o filho a arte de pescar, Quinzinho nos ensina também o 
segredo da integração, de um aprendizado que se faz corporal: “É preciso saber onde está o peixe, 
escutar, sentir o cheiro da água, sentir o vento, ouvir o barulho, com ligeireza, mas com delicadeza 
(...) e só depois lançar o anzol”. Os aconselhamentos não são metanarrativas, como nos diria 
Boaventura às teorias aplicadas genericamente, mas um conhecimento profundo do cotidiano. E é 
nesse cotidiano que surgem também as aprendizagens com as histórias da Catira e da cobra 
caninana. A fluidez do tempo que nos traz essas lendas acaba sendo mesclada com a rigidez da 
tradição que as mantém. Mais uma vez, o bem contra o mal, um clichê que se reconstrói nos 
roteiros e teima em se transportar aos espaços educativos. De dentro daquilo que representa a 
realidade de Quinzinho, a pergunta se faz potente e repleta de sentido e, tal como nos ensina 
Foucault, o problema é apresentado de maneira ressignificada, não como limite, mas como 
possibilidade. Ao relatar o fato à esposa, a resposta veio incandescente: “Quanta prosopopeia!”. 
Onde teria aprendido Zulmira sobre a figura de linguagem que dá vida e sentimentos aos seres 
inanimados? Não temos como deixar de buscar Maturana em sua afirmação de que conhecimento 
e vida são, no fundo, a mesma coisa.  

A necessidade de aprovação para arriscar marca ações de Quinzinho que somente o faz 
quando a esposa compartilha com ele, acreditando na possibilidade de crescimento com um 
simples olhar – como tantas vezes acontece no cotidiano escolar. Nesse momento ela estava 
potencializando uma ética por meio da dimensão estética e disponibilizou a intuição (como 
nos diz Bergson) como condição de racionalidade por meio da experiência. Em outra cena, o 
delegado afirma que quem não sabe ler e escrever é ignorante. Em nossas conversas com os 
professores, essa afirmação representou uma excelente possibilidade para caminharmos rumo 
ao acontecimento de que nos falava Foucault, arrancando o sujeito de suas referências e 
irrompendo com o cotidiano a partir da tradução daquilo que estamos vivenciando em sala de 
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aula. Estamos aqui tratando de uma cultura que aparece no contexto escolar, mas vem se 
constituindo em lugares diversos por meio das narrativas dos professores. Para os teóricos 
críticos, a cultura que permeia o espaço escolar está ligada à materialidade (artes, vestimentas, 
manifestações culturais voltadas para o comportamento, com forte tendência para as datas 
comemorativas). Já para os pós-críticos, cultura seria enunciação, o discurso que eu produzo 
sobre aquele objeto, desconstruindo assim a ideia de identidade cultural apresentada pelos 
críticos. Apesar de autores como Jean-Claude Forquin atribuírem aos bens culturais no 
currículo o status de expressão da relatividade epistemológica, é possível perceber um grupo 
de autores que optam por trabalhar a partir dos estudos culturais (subjetivação e 
subjetividade), tomando ações culturais como processos e não como identidades. Daí 
tratarmos dos modos de estar professor, um professor que re-existe existindo e criando novas 
possibilidades de se fazer em processo um professor, e não da identidade do professor. 

Tal como Baumann nos mostra, o mundo de Quinzinho é uma imagem da linguagem 
que o constitui, sendo necessário pensá-lo a partir de uma dimensão onde as práticas 
cotidianas fazem parte do humano em sua constituição, não estando essa família separada em 
sua estética da economia, da cultura, da política. Na relação com os outros personagens 
Quinzinho compõe o sentido de sua busca e é nela que constrói seu lugar de humano, de 
aprendizensinante. A identificação com o caipira das telas não é uma síntese para Quinzinho, 
mas uma justaposição de saberes, de vivências – que Bhabba viria a chamar de híbrido 
cultural. Um hibridismo tão potente que é capaz de levar um homem à estrada, capaz de tirá-
lo de seu território, de experimentá-lo e de deixar-se experimentar e de trazê-lo de volta ao 
que lhe é próprio. Há ainda um Aparício que desaparece e leva com ele um burro e muitos 
afetos. O afeto... Ah! O afeto... que traz ao local do sonho realizado a família a se completar. 
Após desencontros na cidade grande, é no cinema que a família junta-se mais uma vez. 
Quinzinho rompeu com a lógica do que é esperado de um caipira, reuniu pares, mobilizou o 
desejo de outras tantas pessoas que com ele se identificaram. Como diz a música que encerra 
o filme, “o sonho de um homem carece atenção”. 

A potência desse campo de estudo está exatamente na possibilidade de estabelecer 
diálogos capazes de nos levar a ações significativas que passam mais para o caminho do 
acontecimento em redes (ou mesmo da transversalidade de que trata Deleuze) do que da 
estrutura. É possível perceber, nas falas dos professores, um desejo de fugir do campo 
disciplinar, rompendo com possibilidades de totalidade impostas pelo sistema, por uma 
cultura induzida e disseminada que não é capaz de se explicar por meio de diversas 
discursividades. Daí a importância de observarmos como os professores se fazem, (re)fazem e 
(des)fazem cotidianamente nessas re-existências pautadas na impossibilidade de uma verdade 
comum que acaba por tecer os currículos escolares.  
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AMPLIANDO HORIZONTES: 
A MUSICALIZAÇÃO COMO MEIO DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO 
INTEGRAL DAS CRIANÇAS E SUAS MÚLTIPLAS LEITURAS DE MUNDO 

Rejane Tinoco dos Santos1 
 

Vamos construir uma ponte em nós 
Vamos construir, pra ligar seu coração ao meu 

Com o amor que existe em nós! 
E você que é gente grande 

Também pode aprender 
Que amar é importante pro meu mundo e para o seu 

Mas eu tenho a esperança 
De você ser meu amigo 

De voltar a ser criança, pra poder brincar comigo. 
Sandy e Júnior 

 
O presente trabalho tem o objetivo de estabelecer diálogos e reflexões acerca da 

linguagem musical a ser apreciada, vivenciada e desenvolvida pela criança estudante da rede 
pública de ensino. Tendo em vista a implementação da lei 11.769, de 18 de agosto de 2008, a 
Rede Municipal de Educação de Niterói tem se empenhado em levar a criança dos anos 
iniciais do ensino fundamental ao encontro da música através de trabalhos específicos e 
lúdicos desenvolvidos no espaço escolar. As atividades de musicalização permitem que a 
criança conheça melhor a si mesma e se comunique com o outro, uma vez que objetivam 
contribuir de maneira indelével como reforço no desenvolvimento cognitivo/linguístico, 
psicomotor e sócio-afetivo da criança. 

Musicalizar não é ensinar teoria musical, assim como música não é teoria. É levar a 
criança a entender a natureza da música e encará-la com familiaridade e prazer, percebendo a 
importância de brincar com o material sonoro. O trabalho desenvolvido na Rede é um 
processo de educação musical por meio de um conjunto de atividades lúdicas, em que as 
noções básicas de ritmo, som, melodia são apresentadas à criança por meio de canções, jogos, 
danças, instrumentos e exercícios de movimentos. 

Conhecemos a música desde o início de nossas vidas. Com o pulsar de células se 
dividindo dentro do corpo de nossa mãe, já somos apresentados ao aspecto mais fundamental 
e universal da música: o ritmo. Depois da concepção, nosso próprio coração começa a bater, 
anunciando nossa existência ao mundo. Durante toda a gestação ouvimos uma serenata de 
sons, o pulsar vascular, vibrações respiratórias, o batimento do coração da nossa mãe. Após o 
nascimento, a relação musical do ser humano modifica drasticamente e a criança passa a 
emitir sons e começa a interagir com o meio sonoro.  
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O ser humano vem fazendo música há muito tempo. Os homens primitivos usavam 
tambores, flautas e ossos como instrumentos musicais. 

De acordo com Brito (1998), no decorrer do processo de construção de cada cultura 
específica, o ser humano transformou em linguagem expressiva a relação (inicialmente 
utilitária e funcional) com o fenômeno sonoro, chegando à denominação do termo: música. 

A inserção das artes, incluindo a música, no processo de formação do indivíduo, está 
sendo muito valorizada atualmente. O desenvolvimento desse campo do saber está 
relacionado com outros processos de cognição, tais como o desenvolvimento da memória, da 
imaginação e da comunicação verbal e corporal. Assim sendo, é possível afirmar que a 
música, entre outras artes, tem sido reconhecida como parte fundamental da história da 
civilização e também como excelente ferramenta para o desenvolvimento de inúmeras 
capacidades humanas, entre elas o autoconhecimento e a autoexpressão. 

Ao trabalhar com os sons, a criança desenvolve sua acuidade auditiva. Ao acompanhar 
gestos ou dançar ela está trabalhando a coordenação motora e a atenção. Ao cantar ou imitar 
sons, ela está descobrindo suas capacidades e estabelecendo relações com o ambiente em que 
vive. Atividades como cantar fazendo gestos, dançar, bater palmas, pés, são experiências 
importantes para a criança, pois elas permitem que se desenvolva o senso rítmico, a 
coordenação motora, fatores importantes também para o processo de aquisição da leitura e da 
escrita. 

Além disso, as atividades musicais coletivas favorecem o desenvolvimento da 
socialização, estimulando a compreensão, a participação e a cooperação. Dessa forma, a 
criança vai desenvolvendo o conceito de grupo. Além disso, ao expressar-se musicalmente em 
atividades que lhe deem prazer, a criança demonstra seus sentimentos, libera suas emoções, 
desenvolvendo um sentimento de segurança e autorrealização (CHIARELLI; BARRETO, 
2005). 

Sabendo da importância da educação musical, nas suas diferentes formas de expressão, 
nos motivamos a elaborar uma proposta de trabalho diferenciado através do Projeto de 
Musicalização nas Escolas, que começou a ser desenvolvido pela Fundação Municipal de 
Educação de Niterói, por meio da Diretoria do Ensino Fundamental. Ressaltamos que o 
referido projeto vem reforçar outros trabalhos e ações que já estão em andamento no 
município.  

Desta forma, o objetivo principal do projeto é contribuir para a instrumentalização de 
professores, em resposta à lei que determina a obrigatoriedade do Ensino Musical nas escolas 
de ensino básico, lei 11.769, de 18 de agosto de 2008, que dispõe que a música será conteúdo 
obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular. O prazo estipulado para que os 
sistemas de ensino se adequassem às exigências previstas na lei era de três anos, ou seja, tal 
prazo expirou em 2011. 

Assim, deparamo-nos com a necessidade de ações formativas que atendessem aos 
professores da Rede. Ações que, além de conhecimento teórico, oferecessem treinamento 
prático que facilitasse o trabalho com a música em sala de aula. A intenção era que os 
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educadores, a partir das formações, passassem a se sentir provocados, motivados e capazes de 
colocar em prática um trabalho dinâmico e lúdico com a musicalização na rotina escolar.  

O desenvolvimento do Projeto consistiu em formações oferecidas aos professores do 1º 
e 2º ciclos do ensino fundamental e versaram sobre a importância da implantação da Música 
no Currículo Escolar.  

A primeira etapa do projeto consistiu nas formações oferecidas aos professores. As 
formações foram e ainda são realizadas no horário de reunião pedagógica e/ou formação 
continuada. O objetivo das formações é, de modo dinâmico e lúdico, subsidiar os professores 
na implantação da música no currículo escolar, com atividades práticas e motivadoras. 

Assim, os objetivos específicos das oficinas de música eram desenvolver a percepção 
auditiva e a memória musical dos estudantes. As atividades também possibilitavam que os 
alunos aprendessem a utilizar e cuidar da voz como meio de expressão e comunicação 
musical. Estimulavam, ainda, a pesquisa, exploração, composição e interpretação de sons de 
diversas naturezas e procedências. O aluno era levado a conhecer, apreciar e adotar atitudes 
de respeito diante da variedade de manifestações musicais do Brasil e do mundo. As oficinas 
também criavam oportunidades de cultura e lazer para os estudantes, diminuindo seu tempo 
ocioso. Também havia a intenção de criar vínculos entre a música produzida na escola com as 
veiculadas pela mídia e as que são produzidas localmente. 

O projeto de Musicalização para os professores através das Formações Continuadas tem 
trazido novas indagações e questionamentos sobre a importância da música no Currículo 
Escolar e a utilização da mesma como uma ferramenta para o desenvolvimento do processo 
de leitura e escrita. Tem sido uma experiência de grande valia ver a participação dos 
professores de 1º e 2º ciclos na proposta de implementar música no currículo escolar. 

Assim, não há mais professores, mas uma comunidade de aprendizes. O professor 
precisa continuar a aprender e a crescer com os alunos, embora seja naturalmente diferente, 
mais velho, mais experiente, mais calcificado. É o rinocerante na sala de aula, mas isso não 
significa que deva ser coberto com couraça blindada. O professor precisa permanecer uma 
criança (grande), sensível, vulnerável e aberto a mudanças (SCHAFER,1991). 

As nossas formações têm se tornado uma oficina de trocas de experiências e de 
conhecimentos de novas atividades práticas relacionadas à música na Educação e o seu 
benefício tem sido evidente.  

Por acreditar que a música e a apreensão da linguagem musical são fundamentais no 
desenvolvimento integral da criança, estamos empenhados nesse novo desafio, em que os 
professores são levados à musicalização, a fim de perceber a diferença entre musicalização e a 
prática musical. Cada formação tem o momento de avaliação e, através das declarações dos 
professores, temos percebido o interesse, empenho e crescimento a partir das intervenções 
coletivamente realizadas. Dessa forma, com a música fluindo em sala de aula, os alunos 
ampliam seus horizontes e suas leituras de mundo. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE BIBLIOTECA ESCOLAR E LEITURA NA 
PESQUISA ACADÊMICA EM EDUCAÇÃO 

Renata Aliaga1 
Lilian Lopes Martin da Silva2 

 
Podemos afirmar, como pressuposto básico, que a 

constituição do leitor é um processo socialmente 
construído, determinado basicamente pela história de 
mediações sociais vivenciadas pelo sujeito, incluindo 

desde o ambiente familiar passando pelas diversas 
situações sociais, até, obviamente, a escola. 

Sérgio Antonio da Silva Leite 
 

Sobre a pesquisa 
 
Localizar, reunir, e catalogar os resumos da produção acadêmica gerada nos programas 

de pós- graduação do país na última década (2000-2010), cuja preocupação principal fosse a 
questão da biblioteca em sua relação com a formação de leitores e a leitura, para então, 
discutir suas ênfases e tendências foi o objetivo da pesquisa de mestrado intitulada “A 
biblioteca escolar na produção acadêmica sobre leitura: movimentos, diálogos, 
aproximações”, defendida na Faculdade de Educação da Unicamp no ano de 2013, cujos 
resultados e discussões apresentamos nesse artigo. 

Optou-se pela metodologia de trabalho do tipo “Estado da Arte” Pesquisa documental, 
de caráter bibliográfico que se caracteriza por realizar uma metodologia de caráter 
inventariante e descritivo da produção acadêmica e científica sobre o tema que se busca 
investigar (FERREIRA, 2002, p.258). São, portanto, pesquisas que buscam mapear, organizar 
e catalogar o conhecimento produzido sobre determinado assunto, como forma de sistematizar 
aquilo que foi produzido por um conjunto de pessoas, em local e tempo específicos. Para 
construção do corpus de pesquisa, foram realizadas buscas por resumos nos bancos de dados 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e do Instituto 
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), a partir da combinação de 
palavras chaves: biblioteca(s), leitura(s), leitor(es), ato de ler, história da leitura. Dos resumos 
obtidos foram extraídos aqueles que iam ao encontro dos objetivos deste trabalho, o que 
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resultou em um conjunto de 103 resumos de teses e dissertações, defendidas em diferentes 
programas de pós-graduação de todo o país durante os anos de 2000 a 2010.  

Diante desse universo de textos com características bastante diversas, que se ligavam 
entre si e dialogavam na perspectiva da biblioteca e da leitura, um conjunto nos chamou a 
atenção pela quantidade de trabalhos que reunia: as pesquisas sobre essa temática realizadas 
em programas de pós graduação em educação. Este conjunto apresentava mais da metade dos 
resumos selecionados. Dentre eles, a biblioteca escolar era o tema mais debatido.. E foi desse 
conjunto de pesquisas gerados em programas de pós-graduação em educação, que tratavam 
especificamente da biblioteca escolar, que nos aproximamos para uma análise de caráter 
qualitativo.  

 
A biblioteca escolar: entre formação de leitores, políticas públicas e construção de 
memórias 

 
Para a produção acadêmica em educação gerada no período que abrange essa pesquisa 

(2000-2010), entre os tantos desafios que se colocam à biblioteca escolar, formar leitores é 
sem dúvida o maior deles. São pesquisas que apresentam questões como: qual o papel da 
biblioteca na formação do leitor? A biblioteca tem cumprido seu papel, sua função, no que diz 
respeito à formação do leitor no ambiente escolar? E parecem demonstrar um desejo de 
conferir ou avaliar a biblioteca, frente às expectativas ‘tradicionalmente’ a ela atribuídas. 
Nesse sentido, temos que, também na produção da pesquisa acadêmica em educação, assim 
como em outras esferas, prevalece um dizer excessivamente marcado pela adesão ao discurso 
sobre a importância do livro e da leitura e ao ‘dever ser’ da biblioteca. Esse traço das 
pesquisas se combina com outra característica dessa produção que é a de desejar avaliar esse 
equipamento no sentido de verificar se ele está ou não está atingindo os objetivos do papel ou 
função destinada às bibliotecas em nosso tempo, ou seja, formar leitores. Ainda que não se 
apresente claramente o que se entende por “formar” um leitor ou ainda “qual” leitor se 
pretende formar, o que impera nos discursos é um anseio de que a biblioteca cumpra sua 
principal função dentro da escola enquanto espaço formação do leitor. 

Destaca-se também o debate sobre as recentes políticas públicas de fomento à leitura na 
escola e às bibliotecas escolares, tais como Programa Nacional Biblioteca na Escola e o 
Literatura em Minha Casa. Dentre os trabalhos que se propõem a investigar essas políticas, 
grande parte deles interroga a efetividade do programa enquanto ação de fomento à leitura e 
formação de leitores. Há uma intenção em investigar os impactos dessa política pública de 
distribuição de livros, a maneira como tem contribuído com o acesso à leitura, formação de 
leitores, dinamização da biblioteca escolar, como também conhecer/ acompanhar as condições 
materiais e concretas de sua implementação. Para Berenblum e Paiva (2009), o volume dos 
investimentos e das obras distribuídas contrasta com o uso e o destino dos livros e a situação 
estrutural das escolas, uma vez que o cotidiano das escolas e as condições sociais em que 
estão inseridas definem o PNBE como uma ação cultural de baixo impacto nas políticas de 
formação do leitor. Da mesma forma, o que alguns dos resumos que debatem essas políticas 
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nos apresentam são bibliotecas em condições precárias, pouco acessíveis, a ausência de 
profissionais e o desconhecimento dos programas por parte da comunidade escolar. No 
entanto, há também pesquisas que destacam aspectos positivos dessas políticas, colocando, 
por exemplo, a presença dos livros na escola como facilitador da aproximação entre os 
estudantes e a leitura. Quando olhamos para aquilo que os resultados tentam evidenciar, 
temos dizeres muitas vezes ‘contrastantes’, mas que podem estar indicando uma verdade: algo 
nunca é inteiramente ruim ou inteiramente bom.  

Podemos destacar também os resumos de pesquisas que buscam a construção de uma 
narrativa que recupere a história, as memórias e as práticas de leitura, na perspectiva de um 
trabalho de natureza histórica e que apontam para a consolidação de investigações com 
enfoques da história cultural, identificadas, principalmente, pelas pesquisas na área da história 
do livro e do impresso, que tem como principal referência os estudos do francês Roger 
Chartier. Faz-se referência também aos estudos do sociólogo Pierre Bourdieu, além de 
estudiosos brasileiros, como Lajolo, Soares e Zilberman. São pesquisas realizadas a partir da 
análise de documentos ordinários, gerados no cotidiano da escola, como diários de classe e 
fotografias. Além disso, a construção dessa narrativa valoriza as memórias construídas pelos 
sujeitos que ali estiveram, em seus fazeres cotidianos. O que interessa a esses pesquisadores é 
justamente o tecer de uma narrativa que considere a singularidade de cada momento histórico 
e objeto pesquisado. 

 
Biblioteca escolar: espaço dúbio, plural, multifacetado e de muitas abordagens 

 
Muito além do “aposento ou lugar onde se colocam livros” ou então “ coleção, 

compilação de várias obras da mesma natureza” (CHARTIER, 1994, p. 70-73), as bibliotecas 
escolares são habitadas por sujeitos, acolhem práticas diversas, respondem a diferentes 
ideários. Nessa dimensão que extrapola a questão dos acervos permitem, como evidencia esse 
estudo, uma diversidade de abordagens. Uma biblioteca nunca é estanque, estática, mas se 
relaciona com a leitura e os leitores a partir de diferentes perspectivas, possibilidades, 
movimentos, interações. Também na escola a biblioteca é “um lugar dúbio, um lugar de 
perda, repleto de labirintos, que se espraia sempre mais além de suas próprias fronteiras” 
(MOREIRA, 2012, p. 220). 
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AÇÕES DO COORDENADOR PEDAGÓGICO E PROFESSOR NA 
FORMAÇÃO DE ALUNOS LEITORES: 

UMA PARCERIA QUE PODE RENDER MUITOS FRUTOS 

Renata B. de Siqueira Frauendorf1 
 

Não se aprende ontem ou amanhã, aprende-se aqui e 
agora, ou não se aprende. O tempo da aprendizagem 

é o presente, refere-se à entrega, ao processo de 
produzir ou adquirir coisas, de vivê-las e de aprender 

a partir desta experiência. 
Não importa se este presente é longo ou breve, mas 
sim o interesse, a qualidade das ações e os recursos 

mobilizados nos processos de interação do sujeito 
com seus objetos de saber.  

Lino de Macedo 
 
Este artigo tem o objetivo de compartilhar uma ação formativa realizada no ano de 2013 

com Professores Coordenadores dos Anos Iniciais da Rede Estadual de SP nas Diretorias de 
Ensino de Americana e Campinas Oeste por meio do Programa Ler e Escrever – SEE/SP. 

O referido programa vem sendo desenvolvido na rede estadual desde 2007 e tem entre 
seus objetivos principais, transformar a escola num espaço de aprendizagem e produção de 
conhecimento, visando: uma ação pedagógica na sala de aula, junto ao professor e alunos; 
assim como uma intervenção na gestão pedagógica envolvendo supervisor, diretor e 
professor-coordenador, no conjunto da escola e com os Professores Coordenadores do Núcleo 
Pedagógico (PCNP) nas diretorias. A minha atuação como formadora tem sido mais 
especificamente na formação de formadores, tanto dos Professores- Coordenadores de Núcleo 
Pedagógico como Professores Coordenadores (PC), além de ações pontuais nas escolas de 
forma a subsidiar e acompanhar o trabalho de formação realizado nas unidades educativas. 

Porém, a dimensão do trabalho do coordenador pedagógico como formador de uma 
equipe de professores tem uma história recente o que faz com que a ideia do profissional 
como aquele que “apaga incêndio” ou seja, resolve todos os problemas da escola, desenvolve 
algumas reuniões, muitas vezes mais burocráticas, ainda prevaleça em muitos contextos 
escolares. Geralmente, o coordenador se sente frustrado por não observar os avanços e nem o 
envolvimento que gostaria em sua equipe, o que sem dúvida alguma, vai lhe desencorajando 
nessa atuação tão complexa dentro dos muros da escola. 

Dessa forma, a proposta do acompanhamento de um projeto de leitura realizado em 
parceria entre diferentes salas de aula revelou-se um caminho para que este profissional 
conseguisse compreender a complexidade da sala de aula em outra perspectiva e o processo 
de aprendizagem dos alunos como o centro da ação educativa, principalmente por ser um 
                                                           
1 Mestranda em Educação – GEPEC – Faculdade de Educação UNICAMP – Campinas – SP. 
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saber construído por este sujeito no calor de suas ações e mediante as dificuldades que o 
cotidiano escolar e as relações pessoais vão embutindo ao seu fazer. 

 
Onde tudo começou 

 
A ideia central do projeto2 é a criação de situações em que alunos maiores leem em voz 

alta textos literários para os alunos menores formando uma parceria de leitores. Pois “ler 
implica compartilhar espaços, construir pensamentos e aumentar as aprendizagens e 
motivações educativas, e isso não é um processo individual, mas coletivo” (GALLART, 2008, 
p. 42). 

Esta ação teve como disparador a necessidade de provocar a reflexão sobre o papel do 
coordenador pedagógico enquanto fomentador e articulador de uma comunidade de leitores 
dentro da escola aliado a demanda de contribuir para o avanço da competência leitora, 
principalmente, dos alunos do 5º. ano à medida que observávamos que estes alunos tinham 
como ponto frágil a compreensão leitora dos textos que lhes eram oferecidos, em diferentes 
circunstâncias. Essas constatações provinham de informações reveladas tanto pelas falas de 
PCs, alguns professores com os quais conversava nas visitas às escolas como também pelos 
resultados das avaliações externas como prova Brasil e Saresp.  

Outra dificuldade evidenciada dizia respeito a posicionar-se diante do texto lido, 
dialogar com o mesmo e não tomá-lo como uma verdade absoluta, o que ainda representa um 
desafio.  

Finalizamos o ano de 2012 com alguns avanços, mas como sempre o tempo da 
formação não é o tempo da escola, devido a tantas necessidades que vão se constituindo ao 
longo do processo e que muitas vezes, por mais que esteja planejado, não é possível de ser 
concretizado. A partir dessa constatação, o grupo de coordenadores revelou o desejo de 
manter os estudos sobre práticas de leitura no ano de 2013.  

 
Parcerias...Eu preciso ser Outros 

 
O projeto garante situações de leitura individual que, certamente, colaboram para que os 

alunos melhorem a própria leitura, pois consta de propostas em que os alunos são convidados 
no processo de leitura, a utilizar recursos para compreender ou superar dificuldades de 
compreensão como, por exemplo, pedir ajuda aos colegas e ao professor, reler o trecho que 
provoca dificuldades, continuar a leitura com intenção de que o próprio texto permita resolver 
as dúvidas ou consultar outras fontes3. Também há entre as atividades momentos previstos 
para apreciação de textos literários e a participação dos intercâmbios posteriores à leitura em 

                                                           
2 O projeto Amigos Leitores uma parceria de leitura entre alunos de 5º. e 2º. Anos foi desenvolvido no ano de 
2012 na EE. Maria de Lourdes Beozzo – DE. Americana – SP. 
3 Expectativas de aprendizagem de leitura ao final do ciclo1. – Documento Expectativas de Aprendizagem em 
Língua Portuguesa SEE/SP  



AÇÕES DO COORDENADOR PEDAGÓGICO E PROFESSOR NA FORMAÇÃO DE ALUNOS LEITORES... 
 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 2842 

diferentes situações como, por exemplo, a Roda de Leitores. Enfim, que possam além de 
decodificar, compreender e apreciar os textos, colocando em jogo conhecimentos de 
diferentes naturezas relacionados não somente ao campo da leitura como também, às 
experiências pessoais, conhecimento de mundo já que todas essas informações certamente 
ajudam a compreender melhor o texto a ser lido. 

 
“[...]Os efeitos de sentido são produzidos pelos leitores ou ouvintes na 
relação com os textos, de modo que as compreensões daí decorrentes são 
fruto do trabalho conjunto entre produtores e receptores em situações reais 
de uso da língua”. (MARCUSCHI, 2008, P. 242). 

 
Por outro lado o desenvolvimento desse projeto em sala de aula abriu para o professor a 

perspectiva de compreender que a leitura é um conteúdo que precisa ser ensinado o que 
significa: planejar situações de leitura que vão além de propor perguntas de interpretação de 
texto, ou dramatização de textos lidos. Nesse projeto o produto final perseguido é justamente 
o momento de leitura entre um parceiro mais experiente e um parceiro menos experiente o 
que torna a compreensão do texto muito necessária. O desafio dos alunos é ler para encantar o 
outro e não para ser avaliado pelo professor. 

Ao longo do projeto, diferentes parcerias foram se concretizando e se tornando possível 
à medida em que as situações de leitura exigiam de um, ou de outro, uma colaboração mais 
pontual, uma informação, um apoio. Parcerias como professor-aluno; aluno-aluno da mesma 
sala; aluno-aluno de diferentes faixas etárias; professor-professor mesmo ano e anos 
diferentes; professor e professor-coordenador. Parcerias que romperam os espaços das salas 
de aula e foram ocupando territórios antes pouco explorados como: corredores, pátios, salas 
de leitura, enfim lugares que favorecessem o ambiente de troca e respeito não só ao próximo, 
mas ao momento de profunda aprendizagem. 

 
Finalmentes ou Eternidades  

 
Na avaliação final do trabalho ficou nítido pelos depoimentos que o envolvimento de 

diferentes sujeitos havia acontecido e esse professor coordenador tinha conseguido vivenciar 
de forma mais significativa o papel de formador que, geralmente, só desempenha nos 
momentos de formação coletiva (ATPC) conforme pode se evidenciar na fala desse 
coordenador: “Acompanhar o desenvolvimento desse projeto me fez encontrar sentido 
novamente em minha ação como PC. Esse projeto me possibilitou reafirmar a importância do 
PC como formador dentro da escola.” (PCR – DE. Campinas Oeste – Campinas - SP.) 

Também foi nítido pelos diferentes registros o quanto os alunos avançaram em sua 
competência leitora e desenvolveram uma leitura mais fluente por que se envolveram e muito 
na tarefa de ler para outros.  

Entre todas as escolas envolvendo as duas Diretorias de Ensino, 63% das mesmas 
abraçaram a proposta e desenvolveram o projeto. Algumas estenderam para demais anos e 
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envolveram outras duplas de professores sendo que, nesse caso, o movimento e interesse 
partiu da própria equipe docente e não mais como ação do coordenador. 

Avaliamos que a tarefa se configurou num dispositivo de formação, pois o professor 
coordenador vivenciou de forma mais significativa o papel de formador dentro da escola 
sentindo-se coautor de um projeto que trouxe muitos benefícios não só relacionados ao 
desenvolvimento da competência leitora dos alunos como a possibilidade do fortalecimento 
de parcerias entre os próprios docentes e coordenador pedagógico.  
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PROJETO BIBLIOTECA DA ESCOLA: ATIVAR! 

Renata Braz Gonçalves1 
 
As universidades tem desempenhado, ao longo de décadas, um papel fundamental na 

sociedade brasileira, pois tem contribuído para desenvolvimento político, econômico, social, 
tecnológico e cultural do país. De maneira geral, desenvolvem suas ações sobre o tripé do 
ensino, da pesquisa e da extensão. Ainda que atuando de forma mais tímida e recente, a 
extensão é um espaço privilegiado de formação e aprendizado profissional, uma vez que 
possibilita, durante a formação universitária, a relação direta entre a teoria e a prática. É 
através de projetos de extensão que a universidade se aproxima de forma mais palpável da 
comunidade em que está inserida, estabelecendo trocas e construção de novos saberes. 

O presente texto tem por finalidade apresentar as atividades desenvolvidas em projeto 
de extensão universitária desenvolvido pelo curso de Biblioteconomia da Universidade 
Federal do Rio Grande-FURG, na cidade do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, no ano de 
2013.  

 
Aprendendo e ativando bibliotecas 

 
A proposta desse projeto foi concebida a partir de uma demanda evidenciada por 

escolas públicas que frequentemente solicitavam à coordenação do curso de Biblioteconomia, 
estagiários para realizar atividades nas bibliotecas das mesmas. Diante disso, constatou-se a 
necessidade de elaboração de um projeto de capacitação de estudantes, bem como de 
profissionais atuantes em bibliotecas escolares, a fim de que pudessem realizar as atividades e 
responder aos anseios da comunidade. Dessa forma, foram estabelecidas parcerias entre a 
universidade, escolas da rede pública estadual e municipal e bibliotecários que atuam nessas 
redes.  

Dentre as várias ações que podem ser realizadas por professores e alunos em uma 
escola, uma delas é ler. Ler não só livros, mas todo e qualquer tipo de suporte, imagem, som, 
texto. E qual espaço deveria agregar essa infinidade de objetos passíveis de leitura? A 
biblioteca. As Bibliotecas têm como objetivos principais informar, divulgar conhecimentos 
em todos os ramos do saber, fundamentar, formar, ocupar os tempos livres. O Manifesto da 
UNESCO (2005, p.2), ressalta que a biblioteca escolar é um dos principais fatores que pode 
contribuir para:  

 
[...] tornar oportunas vivências para a produção e uso da informação para compreensão, 

imaginação e entretenimento; cooperar com ações da escola a todos os estudantes nos 
momentos de aprendizagem e de habilitação para avalizar e usar a informação, a despeito das 

                                                           
1 Bacharel em Biblioteconomia, Doutora em Educação; Universidade Federal do Rio Grande-FURG; Rio 
Grande, RS. E-mail: renatabraz@furg.br. 
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variadas formas, suportes e meios de comunicação, incluindo a sensibilidade para bem utilizar 
formas de comunicação com a comunidade onde estão inseridos [...].  
 

Com a finalidade de realizar diagnósticos de bibliotecas escolares e propor atividades de 
consultoria para organização dessas bibliotecas, oficinas de incentivo à utilização das mesmas 
e dinâmicas de ativação desses espaços, este projeto, além de prestar um serviço para a 
comunidade externa, tem possibilitado o contato dos acadêmicos do curso com a realidade 
prática e refletir sobre a mesma e ainda promover a discussão sobre a atuação do bibliotecário 
nas escolas.  

Dando início às atividades um grupo formado por uma professora e cinco alunas de 
Biblioteconomia passou a frequentar a biblioteca Casa da Sabedoria da Escola Municipal 
Cidade do Rio Grande, que também é Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente, 
vinculado à universidade através de uma parceria de gestão entre a FURG e a prefeitura. 
Semanalmente, as alunas fizeram observações, auxiliaram na organização da biblioteca, 
atendimento aos leitores e realizaram leituras e estudos sobre a temática.  

Utilizou-se como referencial, em um primeiro momento o documento “Biblioteca 
escolar como espaço de produção do conhecimento: Parâmetro para bibliotecas escolares 
(2010)” publicado pelo Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB) em parceria com o 
Grupo de Estudos em Biblioteca Escolar (GEBE) da Escola de Ciência da Informação da 
UFMG, que se dispôs a criação de parâmetros para concepção e avaliação de bibliotecas 
escolares. Este documento prevê referências que apontam o nível básico e exemplar, a serem 
obtidos, dependendo das possibilidades de cada escola em investir na sua biblioteca, no 
entanto, estes parâmetros devem ser vistos como referenciais maleáveis. 

Entendendo que a biblioteca não se configura só num espaço onde estão os livros, mas 
em um “laboratório de idéias” onde a leitura deve ser estimulada e que se caracteriza por 
incentivo à leitura toda a ação e/ou iniciativa que tem por objetivo promover o interesse pelo 
ato de ler e/ou a viabilização de tal prática. Para dar suporte a essas ações de incentivo à 
leitura buscou-se embasamento em autores que tratam dessa temática e que dão subsídios 
teórico e prático para o desenvolvimento dessas atividades.  

Destacamos a obra “Como usar a biblioteca na escola: um programa de atividades apara 
o ensino fundamental” de Carol Kulthau (2006), que apresenta um detalhado programa de 
ações a serem realizadas pelos bibliotecário em relação ao uso da biblioteca que tem como 
público o estudante de ensino fundamental, público alvo do projeto. 

Outras obras que deram subsídios às atividades foram “Biblioteca escolar e práticas 
educativas: o mediador em formação”, organizado por Renata Junqueira (2009) e “Teoria e 
prática da formação do leitor: literatura e leitura na sala de aula” de autoria de Lena Lois 
(2010) e “Biblioteca Escolar” de Adelaide Corte e Suelena Bandeira (2011). Ao término da 
etapa de leituras e observações, foram realizadas algumas ações de incentivo à leitura pelas 
acadêmicas e profissionais que atuavam na biblioteca. 
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Vale salientar que as acadêmicas que se voluntariaram para participar no projeto eram 
todas do primeiro período do curso, fato que inviabilizou a realização de atividades que 
prescindiam de conhecimentos prévios adquiridos em disciplinas ao longo do curso. 

 
Avaliando o processo: o que considerar? 

 
A proposta inicial era de que fossem atendidas mais escolas, porém fato que prejudicou 

o andamento do projeto nesse primeiro ano foi o de que as acadêmicas que trabalharam 
voluntariamente não possuíam conhecimento prévio na área, uma vez que o projeto tem 
relação direta com as disciplinas “Bibliotecas Escolares”, “Oficina de leitura”, “Seminário de 
Leitura” , 'Representação descritiva', 'Representação temática', 'Planejamento de bibliotecas e 
unidades de informação', 'Organização de bibliotecas', “História da Leitura”, e 
'Desenvolvimento de Coleções' e que seria fundamental que as alunas já tivessem cursado ou 
estivessem cursando tais disciplinas.  

Em virtude desse fato, cogitou-se o cancelamento do projeto, porém decidiu-se 
readequá-lo a fim de proporcionar às acadêmicas a vivência no cotidiano da prática 
profissional, bem como estabelecer e fortalecer a relação do curso de Biblioteconomia com a 
comunidade escolar. Dessa forma, as ações nesse primeiro ano foram mais de formação das 
acadêmicas e de apoio à organização, sendo feita a consultoria pela própria professora. 

Mesmo não tendo alcançado todos objetivos propostos, considera-se essa primeira 
tentativa como um sucesso, pois além da receptividade da equipe da biblioteca, professores, 
alunos e gestores da escola, foi possível constatar por meio das reuniões de avaliação e 
relatório das bolsistas que as ações realizadas proporcionaram às acadêmicas exercer um olhar 
crítico e propor ações criativas que atendessem às necessidades específicas daquele coletivo.  

Em 2014, três das cinco acadêmicas, permanecem e se integraram mais três estudantes 
do 6º e 7º período. Com esta nova equipe estão sendo organizadas oficinas de formação com 
professores, equipes gestoras de escolas e responsáveis por bibliotecas. Além disso, está 
sendo elaborado um material de divulgação sobre a biblioteca escolar direcionado a esses 
públicos. Acredita-se que dessa forma o projeto contribuirá para que  

 
Por meio da extensão, a universidade tem a oportunidade de levar até a 
comunidade os conhecimentos de que é detentora, os quais são produzidos 
com a pesquisa e que normalmente divulgam o ensino. É uma forma de a 
universidade socializar e democratizar o saber científico, de modo a este não 
se traduzir em privilégio apenas da minoria da população (universitária), mas 
difundido também à comunidade não acadêmica, consoante os próprios 
interesses dessa mesma comunidade (SANTOS, 2006, p. 14). 

 
Quando se trabalha com extensão universitária, sabe-se que não é um processo rápido 

ou simples, nem fácil, porém, quando se acredita nos benefícios que trará e se tem consciência 
do compromisso que temos com a sociedade, pensamos que vale a pena insistir.  
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MOVIMENTOS URBANOS E LEITURA: SUPER NOTÍCIA, O CAMPEÃO 
NACIONAL DE VENDAS 

Renata Kelly de Arruda1 
 
O jornal Super Notícia é uma publicação belorizontina da Sempre Editora Ltda., 

fundada em 1996, pertencente ao Grupo SADA2, fundado e presidido pelo empresário italiano 
naturalizado brasileiro Vittorio Medioli. O Super Notícia foi lançado em 1°de maio de 2002 
com tiragem de 4.000 exemplares diários e com a aposta inédita - no caso do município de 
Belo Horizonte - de produzir um conteúdo voltado ao segmento ‘dito’ popular de leitores. 

Miranda (2009) apresenta a fonte de inspiração para a construção da identidade do 
Super além de falar do desafio da inserção de um jornal popular no mercado mineiro: 

 
O formato textual e visual do periódico foi inspirado no Diário Gaúcho, que 
circulava no Rio Grande do Sul desde 2000. No início, parecia haver um 
certo descrédito em relação às vendagens do Super na própria redação do 
jornal, pois a cidade não tinha tradição com jornais populares e até aquele 
momento não havia publicação semelhante no estado. Contudo, em três 
anos, Super Notícia conseguiu tensionar a circulação do jornal de referência 
Estado de Minas, principal publicação dos Diários Associados em Minas 
Gerais, que tinha a maior tiragem no estado e começou a perder vendas. 
(MIRANDA, 2009, p.51) 

 
Comercializado atualmente a R$0,25, o início de seu acompanhamento pelo Instituto 

Verificador de Circulação (IVC)3 deu-se em novembro de 2004, quando sua média de 
exemplares vendidos por dia era de 6.759. O franco crescimento vivenciado pela publicação 
pode ser ilustrado pelo período de 2004 até o ano 2009. A publicação que contava com cerca 
de 7 mil exemplares em circulação diariamente, saltou para a tiragem de 300 mil exemplares.  

                                                           
1 Doutoranda em Educação, Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, São Paulo. 
E-mail: renataunicamp@gmail.com 
2Spedizione, Auto transporti, Depositi, Associati (SADA) 
3 IVC é uma entidade sem fins lucrativos que tem por objetivo certificar as métricas de desempenho de veículos 
impressos e digitais. Atualmente, o IVC realiza a divulgação de informações e auditorias de mais de 400 
publicações (jornais e revistas) filiadas ao Instituto.  
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Figura 01: Capa, Super Notícia, edição do dia 03 de janeiro de 2014 
 
Desde o ano de 2008, o Super Notícia reveza o primeiro lugar em média de circulação 

diária com a publicação Folha de S. Paulo4.Mais que o primeiro lugar em circulação geral do 
país, não há dúvidas de que Super Notícia é um fenômeno. Nenhum outro jornal na história da 
imprensa nacional havia conquistado tal colocação em tão curto tempo, sendo também o 
primeiro jornal mineiro a alcançar essa posição no cenário nacional. 

O discurso que remete, sem nenhum tipo de reflexão, a leitura de jornais populares, 
almanaques, romances de banca e outras leituras a práticas marginais de sujeitos sem acesso a 
“verdadeiros” materiais de leitura nos parece um equívoco que pode limitar nosso olhar a 
práticas importantes, vivas, plurais e porque não, embasadas em sua própria lógica. 

Uma particularidade que podemos levantar, diz respeito à participação do jornal no dia 
a dia de seus leitores como um “amigo” presente que sabe o que foi vivido e presenciado. 
Nessa relação, o jornal trata de coisas conhecidas, coisas sobre as quais os leitores podem 
opinar, acontecimentos de locais que conhecem e nos quais transitam. Diante da proposta de 
Koch e Elias (2006), mediante o ato de leitura e produção de sentido, entrariam em cena as 
experiências e os conhecimentos do sujeito. O leitor acessa de pronto sua biblioteca interna – 
seja através da notícia relacionada ao que leu no dia anterior, seja pelo comentário do colega 
de trabalho - que com ele dialoga, seja por leituras e vivências anteriores.  

                                                           
4Contabilizando apenas as versões impressas vendidas via assinatura e através de bancas. Se contabilizadas 
também a versão eletrônica para tablets, a Folha de S. Paulo alcança o primeiro lugar no ranking nacional.  
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De certo modo, esse leitor não apenas se procura nas páginas, mas encontra a si e ao seu 
dia-a-dia naquelas páginas. Como dito por Park (1999): lê-se o conhecido, através de saberes 
anteriores. E onde o jornal está? Ele está próximo dos leitores, em seu caminho diário a um 
preço acessível e que predispõe ao consumo frequente. Essa relação social cria hábitos e 
porque não dizer, cria costumes. Ainda com vistas a esse pensamento, é bastante importante 
que reflitamos – e mais importante ainda, tendo como base o público a quem o jornal é 
destinado – a respeito do papel de “salvação” destinado a leitura. É como se o papel da leitura 
como engrandecedora do espírito, discurso oriundo do século XIV, ainda fosse validado nos 
dias atuais. E é. Mas essa salvação é reservada a textos e impressos legitimados para a 
realização desse fim. Inegavelmente, os resquícios desse pensamento se manifestam 
diariamente. Quando nos deparamos com a ‘leitura negada’ temos o real veredicto da 
existência de uma espécie de consenso que só validaria a leitura de livros, em papel de boa 
qualidade, realizada em silêncio e de maneira solitária, em um lugar confortável, que atuaria 
separando o leitor do resto do mundo, do que é mundano. Os livros de banca, em edições de 
bolso, assim como os jornais ‘populares’ estariam fora desse código de aprovação.  

Esses seriam valores de conduta primordiais a quem lê e que, por conseguinte estaria 
aceitando a salvação que a leitura lhe proporcionaria. Na contramão da leitura dita negada, 
nos deparamos com a leitura que provém de status de seu leitor. O ato de ler – ou mesmo de 
portar materiais de leitura - nos sugere um indivíduo alfabetizado, diferenciado e em posição 
social diferenciada junto a meus colegas que não leem ou o fazem com dificuldades.  

No caso do jornal em estudo, a observação de suas práticas de leitura diárias nos 
apresenta a figura do leitor que compartilha o impresso após sua leitura. Talvez 
impulsionados pelo baixo custo do exemplar, essa prática foi observada em algumas 
situações, desde a doação do exemplar ao colega que está ao lado no ônibus, tentando a todo 
custo “pescar” informações do exemplar do colega ao lado, à disposição do exemplar em seu 
local de trabalho para que outros também o leiam ou o intencional abandono do exemplar em 
um banco de praça.  

Essas sociabilidades nos propõem uma espécie de reconhecimento recíproco que os 
leitores do jornal compartilhariam. Paulino (2001), baseada em Habermas dispõe sobre essa 
sociabilidade de forma bastante apropriada quando diz que a leitura, mesmo vista como ato 
individual, mantém uma dimensão socializada/socializante, já que constitui uma inserção do 
sujeito numa prática presidida por relações interativas. 

Com relação à prática física desse hábito leitor, no caso do jornal, estamos diante de 
uma prática urbana que difere da universalização do modo correto de se ler, do quase 
consenso que nos é oferecido, de que o ato de ler requer silêncio, concentração extrema e 
conforto. Uma espécie de herança do excesso de didatismo, que além de dispor sobre o “como 
ler”, também exigiria conclusões e reflexões padronizadas e dentro do esperado. Mas o leitor 
reage a isso, Paulino (2001, p.53) nos apresenta essa revolta leitora: “O leitor, no entanto, 
insurge-se contra tal censura e passa a ler inclinado ou deitado, no quarto ou no banheiro, nos 
parques, nos ônibus” No caso do Jornal, ele reflete e relaciona o lido, com o que foi publicado 
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anteriormente, ele também participa como produtor a medida que o jornal mantém um canal 
de diálogo à disposição de seus leitores.  

As reflexões acerca da história cultural baseadas em Roger Chartier nos fornecem base 
para o rompimento da ideia que atribui aos textos um sentido único e absoluto já que, para ele 
o texto escrito seria repleto de “investidas de significações plurais e móveis, que se constroem 
no encontro de uma proposição com uma recepção” (Chartier, 1999, p. 9). 

Apesar da vitória desses sujeitos, que saem em embate – mesmo sem saber - rumo a 
desmistificação da leitura como atividade catedrática, aprofundando nossas reflexões em 
torno do que representa a leitura do jornal Super Notícia, na cidade de Belo Horizonte, 
podemos afirmar que sua leitura não é uma ação valorizada pela sociedade do ponto de vista 
intelectual, já que não é caracterizada como uma leitura que tenha como fim, a produção de 
conhecimento, como seriam, os livros conforme observa Paulino (2001),  

 
(...) a leitura de livros parece ser um habitus de classe (...). É nos livros que 
estão a filosofia, a literatura e as ciências. Dessa forma, a maioria dos 
cidadãos estatisticamente considerados alfabetizados não é levada ao 
universo, dados como mais nobre, o dos livros. (PAULINO, 2001, p.26) 

 
Na contramão a essa aceitação, nos deparamos com os altíssimos índices de circulação e 

vendas do Super Notícia. Vendas que superam grandes jornais cuja circulação em nível 
nacional se apresenta muito mais abrangente. Além de sua efetiva e maciça presença nos 
pontos de maior movimento da capital mineira, distribuição cuidadosa e madrugadora, seu 
texto escrito parece ter agradado a seus leitores. O texto, como solicitante de cooperação do 
leitor como condição para sua existência, exige que o escritor – jornalista, no caso – preveja e 
antecipe os movimentos desse público.  

 
 

Referências 
 
CHARTIER, Roger. A aventura do livro: do leitor ao navegador. São Paulo: Editora da 
UNESP, 1998.  
 
CHARTIER, Roger. Cultura popular: revisitando um conceito historiográfico. Estudos 
Históricos. n. 16, 1999.  
 
CHARTIER, Roger. O mundo como representação. Estudos Avançados, v.11, n. 05, 1991. P. 
173-191. 
 
DUARTE, Ricardo ; LANNES, Joaquim Sucena . A estratégia das imagens e dos títulos nas 
capas do tablóide Meia Hora de Notícias do Rio de Janeiro o jogo dos valores instituídos.. In: 
Colóquio Imagem e Sociabilidade da Pós-Graduação em Comunicação da UFMG, 2008, 
Belo Horizonte. CIS 2008, 2008. v. 1. p. 1-2. 



MOVIMENTOS URBANOS E LEITURA: SUPER NOTÍCIA, O CAMPEÃO NACIONAL DE VENDAS 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 2852 

KOCH, I.G.V; ELIAS, V.M. Ler e compreender: os sentidos do texto. São Paulo: Cortez, 
2006.  
 
MIRANDA, Flávia da Silva. Aqui uma Super Notícia: os lugares do leitor em dois jornais 
populares. Dissertação (Mestrado em Educação Social) - Faculdade de Ciências Humanas, 
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, 2009.  
 
PAULINO, Graça et al. Tipos de textos, modos de leitura. Belo Horizonte: Formato 
Editorial, 2001 (Educador em formação).  
 
PARK, Margareth Brandini. Histórias e leituras de almanaques no Brasil. Campinas: Mercado 
de Letras, 1999. 



 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014  2853 

PENSAMENTO SEM MARGENS E FORMAÇÃO COMO DE-FORMAÇÃO 

Renata Lima Aspis1 
 

[...] se as opressões são tão terríveis é porque  
impedem os movimentos. 

Gilles Deleuze  
 
Pensamento sem margens para determinarem o percurso, para modularem os fluxos, é 

um portal para o fora, o imprevisível, é possibilidade de criação de outros mundos possíveis. 
Pensar de outra maneira. “Foi no início dos anos 1970 que a palavra “dissidência” se impôs 
para designar o movimento intelectual de oposição ao sistema comunista [...] ‘Dissidentes’ 
corresponde à palavra russa inakomysliachtchie, ‘os que pensam de outra 
maneira’”(FOUCAULT, 2008, p. 294). Os que pensam de outra maneira não são os que 
pensam outras coisas. É o modo de pensar que os faz ser de outra natureza. Outra maneira de 
se posicionar no mundo, um bando, uma minoria. “Acontece criticarem conteúdos de 
pensamento julgados conformistas demais. Mas a questão é primeiramente a da própria 
forma.” (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 43).  

Essa distinção entre o que se pensa e como se pensa é feita por Deleuze e Guattari 
quando propõem a tratar de uma noologia, ou seja, do estudo das imagens do pensamento e 
sua historicidade. Sendo assim, mais importante do que preocupar-se com a ideologia de cada 
época, seria ocupar-se em analisar as formas de pensar, as imagens que recobrem o 
pensamento. “Por imagem do pensamento não entendo o método, mas algo mais profundo, 
sempre pressuposto, um sistema de coordenadas, dinamismos, orientações: o que significa 
pensar” (DELEUZE, 1992, p. 185). Para Deleuze, tanto Platão quanto Descartes e Kant, na 
tradição da filosofia, fizeram uso de uma imagem abstrata do pensamento que está calcada nas 
noções de identidade, representação e recognição. Platão arma um mundo da representação 
que está baseado no “primado da identidade” (DELEUZE, 2006, p.15), é definido pela 
identidade. Essa imagem dogmática do pensamento trai o próprio pensamento, pois esse se 
reduz à recognição. A representação é uma re-apresentação do idêntico, daquilo que já está 
dado a priori, e que por isso não cria nada novo, não é vivo, não se move. Toda a minuciosa 
análise que Deleuze (2006) faz das imagens do pensamento, na história da filosofia, se deu 
em função da defesa da diferença e da repetição. Sua tese toma a direção da diferença sem 
negação, já que, não se subordinando ao idêntico, não chega à contradição, e de uma repetição 
que não seja repetição do mesmo, mas uma repetição como criação, onde se desloca um 
“diferencial”. É em Mil Platôs que Deleuze, juntamente com Guattari (1997), vai criar uma 
“nova imagem do pensamento” ou um “pensamento sem imagem”, que seria uma imagem do 

                                                           
1 Doutora em Educação. Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. Belo Horizonte – MG. 
renaspis@terra.com.br  
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pensamento da diferença, da multiplicidade: o rizoma2, que “se estende sob” a imagem 
arbórea do pensamento. O rizoma funciona como o cérebro, com suas conexões, sinapses, não 
se reduz ao Uno e tampouco ao múltiplo, é movente: conexões entre um ponto qualquer e 
outro ponto qualquer, sem existência prévia à conexão, sem hierarquia. “Ele não é feito de 
unidades, mas de dimensões, ou antes de direções movediças [...] Ele constitui 
multiplicidades lineares a n dimensões, sem sujeito nem objeto, exibíveis num plano de 
consistência e do qual o Uno é sempre subtraído (n-1).” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 
32). Rizoma deleuttariano “se estende sob” (um subterrâneo, sub, menor) o modelo da árvore, 
este milenar, fundamental, ordenador e tão indubitável. A árvore tem raízes fundadoras e um 
tronco principal que se conecta a galhos, uns mais altos que outros e cada um com suas 
miríades de folhas: um sistema com uma forte hierarquia, cada coisa em seu lugar, uma 
estrutura de começo-meio-fim, valores fixos, é um objeto de reprodução.  

Trata-se, porém, em outra direção, de conceber o pensamento como multiplicidade, 
“pensamento sem imagem”, sem centro, sem hierarquias. Partir do meio, de qualquer parte, 
não há genealogia, mas a possibilidade de conexões quaisquer entre heterogeneidades, fluxos, 
fluxos e intensidades. “Uma tal multiplicidade não varia suas dimensões sem mudar de 
natureza nela mesma e se metamorfosear.” (DELEUZE; GUATTARI 1995, p. 32). Sem 
identidade, sem re-cognição, mudar de natureza a cada nova conexão. Dessa forma o 
pensamento remete à experimentação: pensar não é representar. Os que pensam de uma outra 
forma não são os que pensam outras coisas da mesma forma.  

Pensamento sem margens - ou o pensamento sem imagem deleuziano - é pensamento 
vivo, que busca, afetado por problemas que ele mesmo elabora. O que impede o movimento 
do pensamento na contemporaneidade, oprime e captura? A redução de todos os possíveis a 
um todo informação-comunicação, veloz e mesmo, que substitui a criação de sentido como 
agenciamento entre os homens. O chamado semiocapitalismo –grande aparelho de gerar 
sistemas de significação -, está apoiado na redução da vida ao consumo de significados 
prontos, organizados em um mundo único, preparado para o consumo e que se reproduz 
incessantemente. As margens do pensamento são dadas pelo marketing-midia-empresa. O 
contemporâneo filósofo e economista finlandês, Akseli Virtanen, afirma que houve uma 
transferência dos mecanismos de produção de valor para a esfera do ambiente mental. A 
produção de objetos – mercadorias- do capitalismo industrial foi sobrepujada pela produção 
de sujeitos, de modos de vida.  

 
O semiocapitalismo é menos uma forma de produção do que a produção de 
uma forma: um maneirismo, produção de hábitos, crenças, desejos, 
concepções e expressões de subjetividade nele incorporadas. É um bloco 

                                                           
2 Deleuze e Guattari usam rizoma da botânica para falar de uma outra forma de pensar que não aquela que toma 
o modelo da árvore. Rizoma é um caule subterrâneo, “comum em plantas vivazes” (HOUAISS; VILLAR, 2009, 
p. 1672). Brotos podem ramificar-se em qualquer ponto, assim como engrossar e transformar-se em um bulbo ou 
tubérculo; o rizoma tanto pode funcionar como raiz, talo ou ramo, independente de sua localização na figura da 
planta. Exemplos: gengibre, espada de São Jorge, bananeira, samambaia, grama, etc.  
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produtivo-econômico-subjetivo, como diz Félix Guattari, e somos nós 
mesmos os órgãos essenciais para o funcionamento deste bloco: nossas 
sensações, percepções, esperanças, desejos e fantasias imaginárias não são 
algo separado, mas componentes integrais do funcionamento da economia 
(VIRTANEN, 2011, p. 53). 

 
São os próprios homens, suas almas, os desejos, as imaginações, sensações que passam 

a fazer parte da economia. “É isto que Deleuze e Guattari quiseram dizer na famosa análise 
apresentada em O Anti-Édipo: o desejo é social, o capitalismo trata da apropriação da 
produção desejante.” (VIRTANEN, 2011, p. 53). A captura do capitalismo atualmente não se 
restringe à esfera econômica, não é só mais-valia, mas apropria-se e modula todo o tempo da 
existência, os desejos, a criatividade 

Cabe-nos resistir. Pensar sem margens é resistência. Escapar das margens e inventar 
percursos. Processos, movimentos, decisões-tentativas. Escapar da modulação do modo de 
existir e re-existir constantemente, desviar.  

Tradicionalmente a grande educação está toda voltada para a formação, a formação 
humana, o grande projeto da modernidade. Esta formação é entendida dentro das margens ou 
fora delas, mas as referências são sempre as margens do que se preestabelece como normal, 
humano, racional. Sendo assim, experimentações de pensamento sem margens podem 
funcionar como de-formação, escapar da formação do sujeito humano. Educação como de-
formação para libertar o movimento do pensamento, sem margens preestabelecidas: planos, 
currículos, objetivos, grades. Educação como libertação nietzschiana, que aponta para a 
coragem de enfrentar a criação de sentido por si mesmo.  

 
Teus verdadeiros educadores, aqueles que te formarão, te revelam o que são 
verdadeiramente o sentido original e a substância fundamental da tua 
essência, algo que resiste absolutamente a qualquer educação e a qualquer 
formação [...] teus educadores não podem ser outra coisa senão teus 
libertadores (NIETZSCHE, 2003, p.141-142). 

 
Os educadores libertam de tudo aquilo que impede a essência, que é algo que não se 

pode formar e esta é justamente a verdadeira formação: não formar, perceber que não se pode 
formar, que não formatar, não enquadrar, não controlar, não modular os pensamentos 
impondo-lhes formas previamente planejadas. Mas, ao contrário, livrar de tudo aquilo que 
impede o movimento do pensamento por si mesmo, deixar de oprimir negando o movimento, 
livrar das fôrmas marketing-midia-empresa, de sua formação que já apronta os mundos, de-
formar.  

“[A] questão do ‘devir’, como em Kafka, a do possível em nossa própria vida, a da 
criação de nossos próprios problemas interfere diretamente no espírito da acumulação 
semiocapitalista.” (VIRTANEN, 2011, p. 54). A produção dos próprios problemas é 
resistência, na medida em que é luta contra a captura e modulação do tempo de existência, do 
vivo, o desejo, a criatividade, da possibilidade de produzir sentido. Trata-se de ativar a 
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irredutibilidade. Trata-se de não reduzir os problemas às respostas. Não consumir as respostas 
que calam os problemas, mas criar problemas que calem as respostas. Combate. Combater as 
imagens dogmáticas do pensamento que impõem a ideia de que pensar é tecer soluções para 
problemas já dados. Poder elaborar os próprios problemas, a própria maneira de equacionar as 
questões que incomodam e obrigam o pensamento a buscar novas formas, obriga a criar 
saídas, isso já é resistência, é de-formação.  
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CENAS SIMBÓLICAS E RESSONÂNCIAS DE SENTIDOS NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

Risonete Lima de Almeida1  
Dinéa Maria Sobral Muniz2 

 
Há muito ainda que se considerar a respeito da criança e a livre expressão dos sentidos 

produzidos a partir de suas leituras de si, do outro e do mundo. Legislações e pesquisas vêm 
se firmando há mais de duas décadas nessa direção. Tomamos como exemplo a Convenção 
Internacional sobre os Direitos das Crianças, promulgada pelas Nações Unidas em 1989, com 
destaque para dois Artigos: Art.12. “A criança tem o direito de expressar sua opinião toda vez 
que são tomadas decisões que lhe dizem respeito, e sua opinião deve ser levada em conta na 
justa medida” e o Art. 13. “A criança tem o direito de dizer livremente o que pensa, com os 
meios que ela prefere” (TONUCCI, 2005, p. 230). 

De um lado, deve-se legitimar que os Artigos da Convenção em sintonia com 
movimentos legais, educacionais e de políticas públicas, em prol dos cuidados e atenção em 
relação à primeira infância, representam avanços. Por outro lado, há, em algumas instâncias, 
de se reconhecer a criança como sujeito social que significa o mundo, dialogando com os 
elementos da sociedade e da cultura. Reconhecê-la é entender que, “onde quer que esteja, ela 
interage ativamente com adultos e com outras crianças, sendo parte importante na 
consolidação dos papéis que assume e de suas relações”. (COHN, 2005, p. 28).  

Nesse interesse, destacamos a pesquisa de Doutorado Representações Simbólicas na 
Educação Infantil: o lugar da enunciação e dos sentidos, desenvolvida no Grupo 5 da 
Educação Infantil. A atenção se volta para a expressão oral e para os sentidos construídos, 
considerando que, para a criança construir, conceitualmente, o mundo constituído de 
linguagens, é preciso que estabeleça relações com os significados produzidos por ela. 
(ALMEIDA, 2007).  

Das escutas preliminares, buscamos compreender as representações simbólicas, 
expressas oralmente pelas crianças, para dialogar com os sentidos que elas produzem a partir 
de leitura do mundo nos planos do real e do imaginário. Tomemos para reflexão uma cena 
simbólica. 

 
Ressonâncias dos sentidos propagados, negociados e silenciados 

 
Aqui apresentamos um recorte dos flagrantes discursivos que apreendemos no cenário 

de pesquisa. Destacamos o flagrante “o significado das coisas” e a Cena Simbólica I “Eu 
quero falar”. Como de costume, as crianças se dirigiam para a pesquisadora antes do início da 
aula. Naquele dia, vieram duas de uma só vez, e diziam euforicamente que queriam falar. 
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Perguntado sobre o que elas gostariam de falar, disseram que a pesquisadora poderia escolher 
uma coisa importante. Aproveitamos aquele flagrante para conhecer o sentido de “falar” para 
as crianças. 
 
[...] 
Pesquisadora- Então, eu quero saber... O que é falar? 
L.C.- Gosto de falar em casa. Falo em casa com a parede. Eu mando ela ir pra rua, aí a parede anda. 
Ano passado, quando eu não tava estudando, aí eu falei com a parede. Aí eu falei com a parede de meu 
pai, falei com a parede de nenê, falei com a parede de mim, falei que eu brinquei de pega-pega. A 
parede nem falou, ela andou. Na escola eu não falo com a parede porque a parede é dura. 
O.K.- Falar é um tipo de coisa, com a boca (leva a mão à boca, como se fosse colocar algo na boca). 
Falei um bocado de coisa com a boca em casa. Eu grito (e grita). Eu gosto de gritar (grito e 
gargalhada). 

 
A expressão oral de cada criança indicou interação com textos do mundo nos planos do 

real e do imaginário. A criança L.C. revela a presença de um interlocutor do plano imaginário 
para a escuta de sua fala. Trata-se de uma parede que se curva para ouvir a criança, lhe 
obedece e se movimenta, diferente da parede da escola que é dura e, por isso, não possibilita 
que a criança fale. Qual a importância desse interlocutor imaginário para a criança? Qual o 
significado do movimento de “andar”, realizado por esse interlocutor, após ouvir a criança? 
Se a criança não fala com a parede da escola, porque é dura, poderia sugerir que, nesta 
instância, a criança não encontra um interlocutor? A parede de casa não fala porque o que a 
criança lhe contou foi um segredo? Os sentidos ressoados permitem inferir que a criança 
encontra um interlocutor fora da escola (parede), que é maleável, flexível, com o qual a 
criança interage; já, na instituição escolar, sugere a ausência de um interlocutor ou, ainda, a 
presença de um rígido interlocutor imaginário.  

A criança O.K. enfatiza a atividade de articulação que contribui para a fala. Destaca a 
habilidade para “falar um bocado de coisa com a boca”, e afirma que o faz na instância 
familiar. Além disso, a criança revela o desejo de ultrapassar o ato de falar de maneira 
contida, marcando o gosto pelo grito. Arrisco aqui uma correlação do ato de falar com o ato 
de se alimentar. A fala e o grito parecem se aproximar do sentimento de satisfação e dos 
efeitos provocados. Em um dado instante, um movimento de se alimentar, de dar uma bocada, 
de abocanhar os repertórios (culturais e linguísticos) que o mundo possui e dele se alimentar à 
vontade, o que acontece em casa, movimento que sugere também que o alimento que chega 
transforma-se em novo repertório a ser degustado pelo mundo.  

Em outro momento, um movimento menos comedido, que permite a necessidade de 
ultrapassar o limite da satisfação, que permite expressar a necessidade de expor os excessos, 
de se expressar pelo falar alto, bem alto, para que possa ser ouvido, ou, quem sabe, para que 
possa silenciar, quando assim a criança desejar. A escola não é mencionada nesta cena, mas a 
criança se encontra na escola no momento da apreensão do fenômeno e é lá que ela grita, que 
revela que gosta de gritar. Esse fenômeno nos remete à cena do banquete de Rabelais, onde o 
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exagero, as palavras e a alegria prevalecem. Os sentidos ressoados sugerem, ao mesmo 
tempo, o prazer por falar muito e o desejo de ser escutado. Sobre isso, Bakhtin comenta que 
“o banquete é uma peça necessária a todo regozijo popular, nas imagens do comer e beber, de 
graça, revela a tendência à abundância” (BAKHTIN, 1999, p. 246). 

Os fenômenos observados lembram a preocupação já sinalizada pelos Referenciais 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (RCNEI) a respeito da fala da criança. 
Destacam que o trabalho com a linguagem oral tem se restringido a algumas atividades, entre 
elas os momentos de rodas de conversa, no entanto, estes momentos, se caracterizam, 
geralmente, por um monólogo com o professor. As crianças são chamadas a responder, 
individualmente ou em grupo, a perguntas dirigidas ao coletivo, em uma ação, 
predominantemente, centrada no adulto. (BRASIL, 1998). Em momentos como os descritos 
pelos RCNEI, observei a expressão da oralidade da criança se impondo em gritos no esforço 
de garantir a escuta, ou, ainda, na tentativa de silenciar a voz da professora ou de colegas.  

É possível compreender a cena e os turnos de fala nessa discussão como representativos 
de um dialogismo peculiar à criança que se encontra no período objetivo-simbólico. Na 
perspectiva do dialogismo bakhtiniano, a linguagem verbal tem a função de ser “determinada, 
tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém, 
constituindo o produto da interação do locutor e do ouvinte” (BAKHTIN, 1997, p.113).  

No contexto discursivo em análise, no T8, a fala procede da criança e se dirige para a 
parede, representativa de “alguém” necessário para configurar o fenômeno social da interação 
verbal, realizada através das enunciações (BAKHTIN, 1997). Os sentidos que a criança 
atribui aos elementos do mundo imaginário assegura um real contexto social na interação com 
a parede que ouve e anda. Isso ocorre porque as condutas representativas da criança nesta fase 
pode se manifestar por meio de “animismo”, ou seja, a tendência de atribuir vida a todos os 
seres, inclusive os inanimados (PIAGET, 1971).  

No relato das duas crianças, destaca-se a ausência de referência à escola como espaço 
de expressão oral. As crianças parecem focalizar uma ideologia que vai ao encontro do 
discurso instituído pela sociedade, especialmente nas instâncias escolar e familiar que fazem 
coro para a função representativa de linguagem (HALLIDAY, 1973b), ou seja, a escola é 
lugar do discurso do professor, portanto, não cabem conversas e barulhos.  

O estudo, desenvolvido antes de ter uma intenção direta de apresentar aos agentes 
escolares orientações de natureza didática, metodológica ou pedagógica, é guiado pelo 
interesse de contribuir para a construção de sujeitos implicados na atenção para com a criança, 
implicação com gente que merece educação e cuidado, gente que precisa ser ouvida – dizer o 
que sente, o que pensa, o que significa.  
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BIBLIOTECAS ESCOLARES DE FEIRA DE SANTANA – TRAÇANDO UM 
PERFIL 

Rita de Cassia Brêda M. Lima1  
Dinéa Maria Sobral Muniz2  

 
Falar de bibliotecas escolares em pleno século XXI deveria ser algo já superado, se 

tomarmos a realidade de outros países como França, Inglaterra, que desde no século XVIII 
possuíam bibliotecas circulantes rurais. Infelizmente, no Brasil, tratar de bibliotecas escolares 
faz sentido por ser esse um tema ainda pouco debatido, de opaca visibilidade e, para muitos, 
sem grande atratividade. 

No cenário educacional brasileiro, a presença de bibliotecas escolares em pleno 
funcionamento e cumprindo efetivamente suas funções educativas, sociais e comunitárias é 
uma realidade pontual, principalmente se tomarmos o contexto das escolas públicas 
brasileiras e, no caso específico, as escolas da rede estadual de ensino do município de Feira 
de Santana na Bahia. Tomando como parâmetro a afirmação de Fragoso (2005, p. 48), para 
quem as “Bibliotecas fechadas ou ‘semi-abertas’ representam sempre menos consciência 
cívica e social dos nossos cidadãos”, podemos afirmar, sobre a realidade em estudo, que a 
noção ou concepção de que o mau uso ou desuso desse equipamento educativo passa longe de 
um debate mais aprofundado sobre a importância e o papel social que esse espaço tem no 
processo de formação dos sujeitos aprendentes. 

O município de Feira de Santana, distante da capital baiana 110 km, e pertencente à 
Diretoria Regional de Ensino – DIREC 02, possui 73 escolas na rede estadual de ensino, 
atendendo a um público que compreende o ensino fundamental e o médio. São 65 escolas na 
zona urbana e 08 na zona rural. Neste estudo, ainda preliminar, abordaremos apenas aspectos 
referentes às escolas situadas na zona urbana. No entanto, é importante salientar que a 
proposta da pesquisa de doutorado que estamos empreendendo é a de fazer o mapeamento de 
todas as escolas da rede estadual com intuito de traçar um perfil do cenário atual dessas 
bibliotecas escolares. 

A intenção de pesquisa nasceu de uma inquietação, de um desejo e/ou de um vazio que 
nos mobiliza a querer compreender/saber mais sobre a realidade das bibliotecas escolares no 
contexto da rede estadual de ensino. 

Ao longo da nossa trajetória como docentes do ensino superior do nosso envolvimento 
em projetos de pesquisa e extensão, sempre com foco na formação do leitor, bem como por 
vivenciar o cotidiano das escolas, como locus de acompanhamento das práticas de estágio e 
de ações extensionistas, temos constatado a importância e o papel preponderante que a leitura 
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pode exercer na formação e a consequente inserção social dos sujeitos na sociedade 
contemporânea. 

As diversas vivências pedagógicas, ainda na educação básica e, posteriormente, no 
ensino superior têm nos chamado a atenção acerca do incipiente uso dos espaços das 
bibliotecas escolares no processo formativo dos alunos. Essas observações vêm há um bom 
tempo nos inquietando e nos mobilizando a querer compreender o lugar das bibliotecas 
escolares na formação dos leitores, bem como visibilizar o que pensam os professores e os 
alunos sobre o papel das bibliotecas escolares na formação leitora dos alunos. 

 
Biblioteca Escolar – rastreando conceitos e cenários 

 
A biblioteca escolar é um equipamento pedagógico que deve atuar em parceria e 

corresponsabilidade com os demais espaços e profissionais voltados à formação de cidadãos. 
E, como defende Almeida Júnior (2010, p.12), “deve ser entendida como pulmão da escola, 
oxigenando e renovando o conhecimento que circula nas salas de aula, nos colégios 
invisíveis, na administração e no próprio entorno da escola [...]. A biblioteca escolar traz o 
novo para dentro da escola”.  

Portanto, pensar a biblioteca escolar requer um planejamento tanto para os sujeitos que 
estão intramuros como para os que ultrapassam os muros da escola. E tomando como 
referência as Diretrizes da IFLA/UNESCO (2006), no que concerne à concepção de acervo de 
materiais preconizado para a constituição de uma biblioteca escolar, observamos que se faz 
necessário uma coleção média de livros de aproximadamente 10 livros por estudante. Salienta 
ainda que “Uma escola de menor porte deve ter, pelo menos, 2.500 itens relevantes e 
atualizados, para proporcionar um acervo amplo e equilibrado a usuários de todas as idades, 
habilidades e bases de conhecimento” (IFLA, 2006). 

Assim, a fim de nortear a definição de existência ou não desse equipamento pedagógico 
nas escolas da rede estadual de ensino de Feira de Santana tomaremos como parâmetro essa 
exigência estabelecida. No entanto, sabemos que tomar a composição do acervo para 
denominação de biblioteca escolar corresponde a apenas um dos critérios que pode nortear tal 
definição, pois outros aspectos precisam ser levados em consideração no momento do estudo. 
Como diz Silva (2003, p.15), “as bibliotecas das escolas públicas não possuem as menores 
condições para funcionar dignamente, estando longe de merecerem a denominação de 
biblioteca”. Além da falta de condições adequadas, perpassa no cotidiano escolar uma visão 
equivocada do que efetivamente vem a ser uma biblioteca escolar. O que, aparentemente, 
pode parecer irônico, quando Silva (2003, p.15) afirma que “Às vezes, a ‘biblioteca’ é um 
armário trancado, situado numa sala, ao qual os alunos só têm acesso se algum professor se 
dispõe a abri-lo... quando a chave é localizada”, infelizmente, ainda tem sido esse o cenário 
encontrado em muitas escolas no município em tela.  

Na pesquisa em andamento, o cenário encontrado não tem sido animador, a ausência de 
um profissional especializado para assumir a gestão dos espaços (quando existem) é fato 
comum. E as consequências dessa ausência geram outros problemas similares nas escolas 
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estaduais, ou seja, como não há nenhum profissional especializado nem mesmo um 
funcionário destinado a essa função, os alunos acabam sendo penalizados com as bibliotecas 
ou salas de leitura trancadas. Se os alunos manifestam interesse na retirada de livros ou 
simplesmente na visita ao espaço da biblioteca, eles dependerão da sensibilidade ou boa 
vontade de um professor que assuma a responsabilidade de abrir e fazer o empréstimo. Se 
considerarmos que para o acesso e usufruto dos alunos regularmente matriculados na 
instituição escolar inúmeras são as dificuldades encontradas, fica fácil deduzir que a 
biblioteca da escola não estabelece qualquer relação de aproximação e de disponibilização do 
seu acervo para os demais membros da comunidade que circunda a instituição. 

No que tange à ampliação e renovação do acervo, observa-se que, praticamente, só há 
uma forma, a da distribuição realizada pelo Ministério da Educação, que é por meio do 
Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE)3 e, junto a essa distribuição, as escolas 
encontram problemas com a demora na distribuição do material.  

Mesmo com a chegada do material enviado pelo PNBE, isso não garante que o aluno 
usufrua desse material, pois como as condições das bibliotecas escolares não atendem às 
exigências mínimas (em muitos casos), como definem as Diretrizes do IFLA/UNESCO 
(2006) “segurança, boa iluminação, concepção que garanta a utilização adequada, a 
manutenção e a segurança do mobiliário, do equipamento e dos recursos e materiais”. No 
cotidiano das escolas o que presenciamos foi a guarda de parte desse acervo trancado em 
outros ambientes como sala de professores ou sala do gestor com a justificativa de que 
“mesmo achando errado, optamos por essa atitude pela ausência de um funcionário 
responsável pela biblioteca escolar” (Articuladora escolar). Segundo a professora é preferível 
trancar e tê-los na escola para quando o aluno precisar, do que perdê-los, como muitos livros 
já foram pedidos, por falta de uma pessoa responsável pela guarda desse material e de 
condições adequadas.  

 
Traçando perspectivas 

 
Essa realidade, ao mesmo tempo que nos entristece, nos conclama a anunciar e, 

consequentemente, denunciar o descaso e a falta de uma política efetiva de formação de 
cidadãos plenos. Afinal, como afirma Paiva,  

 
De caráter assistemático e restrito, ações foram desencadeadas com foco nas 
bibliotecas escolares, no incentivo à leitura e à formação de leitores, mas sempre 
afetadas pela descontinuidade das políticas públicas que se alteravam de acordo 
com as prioridades e concepções da administração vigente. (2012, p. 13) 
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Essa constatação de que as ações de formar leitores, logo cidadãos mais equipados e 
qualificados para o enfrentamento social, são ações pontuais, descontínuas e sem um devido 
acompanhamento e fiscalização das suas metas, precisam, portanto, ser revistas, reavaliadas e 
sair do papel. Afinal, como robustecer políticas públicas efetivas sem criar mecanismos de 
acompanhamento e avaliação?  

Considerando que a luta por uma biblioteca escolar de qualidade e que cumpra de forma 
significativa sua missão é uma responsabilidade de todos nós, estamos diante de um grande e 
complexo desafio de pesquisa: verificar se é possível contribuir para a existência e o pleno 
funcionamento desse equipamento pedagógico e sociocultural. 
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POLÍTICAS CURRICULARES E ALFABETIZAÇÃO: O QUE FAZER COM 
ESSA CRIANÇA? 

Rita de Cássia Prazeres Frangella (UERJ) 1 
 
Essa reflexão se propõe a discutir acerca da produção curricular e alfabetização, a partir 

da criação do Pacto Nacional para Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), assumindo como 
marco deflagrador dessa discussão: a implementação do ensino fundamental de 9 anos, que já 
figurava na LDB e também como meta do Plano Nacional de Educação (2001-2011), que 
torna ponto de destaque nas propostas a questão da alfabetização.  

A entrada da criança de seis anos no ensino fundamental, e mais recentemente, a 
instituição da educação obrigatória a partir dos 4 anos, expõe a necessidade de reconfigurar 
tanto a educação infantil quanto o ensino fundamental, não só na organização e financiamento 
dos sistemas de ensino, mas na compreensão dos objetivos, projeto político-pedagógico, 
avaliação de cada etapa da educação básica.  

Essa ampliação é vista como possibilidade de dar um salto de qualidade à Educação, 
garantindo permanência na escola e aumento de escolaridade, considerando inclusive dados 
das avaliações como o SAEB que indicavam que crianças que frequentaram a educação 
infantil tiveram resultados melhores que aquelas que se iniciaram na escola aos 7 anos. 
(MEC/SEB, 2004)  

As discussões sobre o processo de ampliação ressaltam que não se trata apenas de 
transferência das crianças de 6 anos da Educação Infantil para o Ensino Fundamental numa 
ação apenas de adequação/reestruturação administrativa, mas exige repensar as implicações 
que essa ampliação traz para a proposta pedagógica, currículo, espaço físico, materiais 
didáticos, financiamento e formação de professores. (MEC. Ensino Fundamental de 9 anos – 
orientações gerais, 2004).  

Mais que uma medida administrativa, se a inclusão das crianças de seis anos no Ensino 
Fundamental pode ser vista como estratégia de democratização e garantia dos direitos da 
criança, exige-se repensar princípios de trabalho na Educação Infantil e no Ensino 
Fundamental. 

Desde então as questões que pontuam esse processo, são retomadas e criam outras 
demandas para as políticas públicas, dentre outras: a ampliação dos anos de escolaridade 
pode, de fato, assegurar o salto de qualidade que se almeja?  

Diante de tantas questões, uma se faz com força, atravessada pelas já apresentadas: que 
currículo? Os documentos elaborados pelo MEC como norteadores da discussão curricular 
(MEC, 2009) sinalizam diferentes dimensões a serem articuladas nos debates curriculares: 
desenvolvimento humano, diversidade, conhecimento e cultura e avaliação. Ao destacar esses 
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aspectos já indica o que vai se entendendo como eixos do currículo e o que é relevante nesse 
momento. E nesse movimento, uma questão torna-se mobilizadora das questões: 
alfabetização. 

A ampliação do Ensino Fundamental em 9 anos focaliza e torna ponto de destaque nas 
propostas a questão da alfabetização.  O que se percebe é a ênfase na relação entre 
alfabetização e letramento, sendo a Educação Infantil e o 1º ano do Ensino Fundamento 
espaço de ancoragem numa perspectiva de letramento que permita dotar de significado a 
prática alfabetizadora. Tal perspectiva pode ser observada nos documentos produzidos pelo 
MEC, no seu papel de indutor de políticas públicas, publica a partir de 2004 uma série de 
documentos com o intuito de: dar orientações gerais aos sistemas de ensino sobre a ampliação 
do Ensino Fundamental e inclusão das crianças de 6 anos, propor diretrizes para o trabalho 
com a linguagem escrita no ensino fundamental.  

É importante evidenciar a perspectiva na qual me ancoro para fazer tais 
questionamentos: tenho destacado, ao longo de uma trajetória de pesquisa sobre políticas 
curriculares para o ensino fundamental, o entendimento do currículo com campo de produção 
cultural, espaço-tempo de negociações que hibridizam discursos, incluindo aí concepções e 
práticas produzidas nos diferentes contextos que concorrem para sua produção, ou seja, uma 
produção multifacetada que não se encerra na esfera de produção do texto da política, mas 
envolve contextos de influência e a prática cotidiana desenvolvida nas escolas, não como 
fornecedores de dados, mas partícipes do processo. 

Ao operar a partir dessa compreensão, dialogo com autores como Homi Bhabha (2001) 
que me permitem a articulação teórica a partir da noção de enunciação cultural, pela assunção 
que fazem da cultura como fenômeno discursivo. Assim, ao referir-me a currículo como 
enunciação, assumo que currículo é movimento, diferimento, significação. Como produção 
político-discursiva, o currículo é terreno de luta política pela significação que mobilizam o eu 
e o outro, ou seja, processo dialógico onde os sentidos não são e nunca serão transparentes, 
são produzidos em meio a negociação, articulação. O que se produz ao produzir currículo não 
é uma visão ou outra, mas uma produção híbrida que já não é mais nem um nem outro, à 
medida que o eu e outro aí referenciados alusivamente não são inimigos em luta, mas 
adversários legítimos em disputa. Esse processo contingente é cultural, ato de enunciação 
cultural. 

 
Do ciclo de infância ao ciclo de alfabetização: significação nas políticas curriculares 

 
Ao trazer o tema da infância, recupero uma trajetória de estudos que se voltam para a 

criança, e aí também a infância, como sujeito cultural, não mais fruto e representação de uma 
cultura externa a ela e que ela incorpora, mas que se constitui em suas interações como 
produtora também de cultura.  

Sarmento (s/d) discute que a questão a ser entendida são os modos próprios de 
significação construídos pelas crianças, numa relação autônoma com os adultos. Essa 
significação, não se limita as explicações dadas pela psicologia do desenvolvimento, mas 
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inferem sobre modos próprios de inteligibilidade das crianças, de certa já reconhecida antes, é 
problematizada como produção cultural e que o autor argumenta como criação de uma cultura 
da infância. Assim, advém daí a questão de não se trata de observar a infância somente como 
categoria geracional, mas numa pluralização que traz novo estatuto social a ela. 

E é esse olhar da/para infância se revela como o desafio: reconhecer os modos próprios 
da criança de ser/estar/pensar/ produzir cultura na cultura. O que podemos pensar também na 
infância como entre-lugar, marcado pela ambiguidade da visão de menoridade e alteridade, 
etapa a ser vencida com projeção no amanhã. 

Os documentos publicados pelo MEC (2004, 2006) não destacam ou impõem modelos 
prontos para o tratamento da ampliação do ensino fundamental, mas destacam aspectos 
relevantes que não podem ser desconsiderados – a infância, o brincar, o lúdico, as relações 
com a leitura e escrita. No documento “Ensino Fundamental de Nove anos: orientações para a 
inclusão das crianças de 6 anos” é afirmado que a infância é tomada como central (MEC, 
2007). 

Destaca-se a importância da infância como categoria a ser analisada e a partir dela, de 
sua especificidade, gerar propostas de trabalho, sem a intenção de homogeneização das 
práticas. Tais proposições articulam-se ao que é exposto no parecer do CNE 04/2008 e que 
aparece também em outros documentos: a proposição de um ciclo da infância.  

Nos desdobramentos desse processo outros documentos vão sendo produzidos 
secundarizando a discussão acerca da infância privilegiando a alfabetização. Nos 
documentos curriculares produzidos a partir de 2009 as práticas de alfabetização ganha 
centralidade nas discussões e num desenho de análise que se dá a partir da indicação de 
objetivos, planos didáticos – que se referem à explicitação do conteúdo, objetivos de 
aprendizagem e situações de aprendizagem. 

Sem dúvidas, tal proposição atende a demandas e discussões que tornam de necessária a 
reinvenção da alfabetização como propõe Soares (2004) a partir da articulação entre 
alfabetização e letramento, reconhecendo-os como diferentes, mas indissociávies, o que penso 
ser um caminho problematizador criativo se tomássemos como ponto de discussão a questão 
da escolarização. É exatamente em torno dessa questão que circulam alfabetização e 
letramento e a partir das relações estabelecidas entre esses conceitos que ganham significados. 

A secundarização das discussões indicadas inicialmente a partir da infância como eixo 
articulador reduz a potencialidade da articulação alfabetização/letramento. Discutir um 
currículo de alfabetização implica não só a definição de metas, conteúdos e encaminhamentos 
didáticos, mas requer discussão ampla sobre outras dimensões que complexifiquem e 
compreendam a multireferencialidade do processo de alfabetização, que coerente com a 
perspectiva de letramento que atravesa longitudinalmente as propostas, retome a proposição 
de Paulo Freire de alfabetização como prática cultural, se trata de pensar que são produções 
contingentes, negociadas na tensão entre demandas locais/globais, produzidos com infâncias 
plurais, o que encontra eco na defesa de Boaventura Santos (2006, p.462) quando diz que 
“temos o direito de ser iguais sempre que a diferença nos inferioriza; temos o direito de ser 
diferentes sempre que a igualdade nos descaracteriza”.  
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LETRAMENTO LITERÁRIO NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES 
DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 Rita Pabst Martins1 
Rosana Mara Koerner2 

 
De acordo com Magda Soares (2004, p.35), o termo letramento vem do inglês e “é uma 

tradução para o português da palavra inglesa literacy”, condição de ser letrado. A autora 
define assim este termo: “Letramento é [...] o resultado da ação de ensinar ou de aprender a 
ler e escrever: o estado ou a condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como 
consequência de ter-se apropriado da escrita” (SOARES, 2004, p.18). 

Partindo da clareza de que letramento tem implicações sociais, pois é o uso da leitura e 
da escrita nas relações práticas diárias dos indivíduos ou grupos, Mary Elizabeth Cerutti-
Rizzatti busca em Bourdieu e Passeron (1975) o conceito por eles discutido de capital 
cultural:  

 
Parece notório que, havendo a possibilidade de estabelecer relações 
intersubjetivas com familiares ou aparentados que façam uso efetivo da 
escrita, será facilitado à criança o domínio dessa modalidade da língua como 
instrumento de interação social (CERUTTI-RIZZATTI, 2012, p. 293). 

 
Nesse sentido, em se tratando de letramento, as práticas de leitura e escrita dos 

familiares e demais pessoas que cercam a criança desde pequena influenciarão nas trajetórias 
de letramento dela, pois é criada certa intimidade com a palavra escrita e seu universo 
simbólico, mesmo antes da alfabetização.  

Não é possível, portanto, estudar leitura e escrita desvinculando-as do contexto em que 
se inserem, ignorando sua práxis na sociedade, visto que a palavra escrita é uma invenção 
humana, mas que também é por meio dela que o homem se reinventa a cada momento. Assim, 
“entender o que os homens fazem com a escrita implica entender os homens na configuração 
social, cultural e histórica em que vivem” (CERUTTI-RIZZATTI, 2009, p.4). 

Além disso, o letramento literário pressupõe habilidades que permitirão ao leitor fazer 
do texto sua leitura literária, pois se assim não for, de nada adiantará que ele tenha sido escrito 
de forma literária. Portanto, pode-se considerar que esse tipo de letramento é mais específico, 
exigindo um leitor também mais específico.  

Como se forma esse leitor? Sendo a escola a instituição responsável oficialmente pelo 
ensino da literatura, como ela lida com o letramento literário? Questões como essas têm 
perseguido professores e pesquisadores. A importância da literatura na humanidade é 
indiscutível, no entanto, sua escolarização não tem, de forma geral, alcançado êxito.  
                                                           
1 Mestranda em Educação, UNIVILLE, Joinville, SC, e-mail: ritapabst@ibest.com.br 
2 Doutora em Linguística Aplicada pela Universidade Estadual de Campinas, Professora do Programa de 
Mestrado em Educação da UNIVILLE, Joinville, SC, e-mail: rosanamarakoerner@hotmail.com 
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Conforme Rildo Cosson (2012, p. 17) 
 

A literatura nos diz o que somos e nos incentiva a desejar e a expressar o 
mundo por nós mesmos. E isso se dá porque a literatura é uma experiência a 
ser realizada. É mais que um conhecimento a ser reelaborado, ela é a 
incorporação do outro em mim sem renúncia da minha própria identidade. 
[...] Todavia, para que a literatura cumpra seu papel humanizador, 
precisamos mudar os rumos da sua escolarização, [...] promovendo o 
letramento literário.  

 
Diante dessa perspectiva de uma mudança necessária, faz-se imprescindível identificar 

trajetórias de sujeitos letrados literários para que assim seja possível apontar caminhos para a 
formação de novos leitores. 

Sobre essa formação do sujeito leitor, Graça Paulino (1999, p. 53) afirma que “pode 
ligar-se a mediadores, tais como professores, pais e amigos, que auxiliem o desenvolvimento 
das habilidades de leitura literária, ou pode ocorrer pelo ato mesmo de ler literariamente mais 
e mais textos”. Assim, a premissa do “capital cultural” postulada por Bourdieu e Passeron, 
apontada por Cerutti-Rizzatti, se confirmaria, ressaltando que mesmo o contato com textos 
literários podem influenciar na formação do sujeito. Se, conforme Paulino (1999, p. 53), “a 
realização literária corresponderia a uma fixação positiva do costume de procurar livros 
literários e lê-los por objetivos próprios, sem o peso da necessidade externa, imediata [...]”, 
então a obrigatoriedade que geralmente é imposta pela escola em relação à leitura apenas 
afastaria o leitor ainda mais do texto literário, e talvez seja isso que esteja acontecendo na 
maior parte das vezes. 

Essa inversão do prazer da leitura em obrigação persiste também durante a formação 
inicial: “No caso do professor de Português, a leitura não literária de textos literários – 
realizada por mera obrigação – que já ocorria no colégio, tende a predominar no Curso de 
Licenciatura em Letras” (PAULINO, 1999, p. 53). Como lidar, então, com a literatura na 
graduação, sendo que é nesse momento e espaço que estão sendo formados os futuros 
formadores de sujeitos letrados literários? 

 
O letramento literário em um curso de Letras 

 
Os dados coletados por meio do questionário respondido por alunos de um curso de 

Letras instigam reflexões significativas quanto ao letramento literário desses sujeitos. Foram 
45 respondentes, sendo 24 do 1º ano do curso e 21 concluintes. Com idades de 17 a 36 anos, 
formou-se um perfil bastante variado. A escolaridade dos pais vai desde aqueles que possuem 
o Ensino Fundamental incompleto até aqueles que têm Pós-graduação, sendo que o maior 
grupo se encontra na faixa dos que tem o Ensino Médio completo (44% das mães e 36% dos 
pais). 

As leituras feitas pelas pessoas que moram com os alunos mostram a opção “livros” em 
23% das respostas, seguida de revistas (22%) e de jornais (20%). Essas também são as opções 
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de maior frequência na pesquisa Retratos da Leitura no Brasil3, sendo que a maior ocorrência 
é de revistas (53%) e jornais (48%), seguida de livros indicados pela escola e livros, ambas as 
opções com 47% das ocorrências.  

Entre os próprios alunos, entretanto, se destaca a preferência pela literatura quando 
questionados sobre os tipos de livros (74% das ocorrências). Como essa era uma pergunta 
aberta, muitos alunos deram respostas amplas e que englobam mais de um tipo de livro. As 
respostas foram agrupadas sob três tipos: literatura, acadêmicos e diversos, que abrange desde 
livros técnicos, sobre religião e de viagens, ou até biografias, visto que o interesse maior era 
justamente observar a frequência da literatura na leitura deles.  

Em relação a essas respostas, podem-se fazer algumas considerações: os respondentes 
são alunos de graduação, situação que os leva a ter maior contato com textos acadêmicos, o 
que, no entanto, não faz com que optem, na sua maioria, por esses textos como sua 
preferência. Como fazem Letras, a leitura de literatura é obrigatória em determinados 
momentos, no entanto, essa obrigatoriedade não impede que ela, a literatura, esteja em 
primeiro lugar no gosto deles, em geral.  

Retomando as reflexões de Graça Paulino (1999), apresentadas no início deste artigo, 
pode-se afirmar que o curso de Letras tem cumprido seu papel na fixação positiva do hábito 
de ler literatura, pois os alunos, mesmo passando por disciplinas em que a leitura de livros 
literários é obrigatória, não veem isso de forma negativa. Pelo contrário, continuam 
procurando esses livros quando não há necessidade ou cobrança sobre a leitura deles. 

A maioria (69%) teve alguém que lhe contou histórias quando era criança. Destaca-se a 
participação das mães, com 47% das ocorrências, sendo que o pai obteve 9% e 13% das 
ocorrências foi de “pais”, no plural, indicando a participação de ambos. Apareceram ainda 
respostas relativas a outros familiares e professor ou professora (7%), cuja incidência poderia 
(seria de se esperar) ser maior, já que a escola é o espaço privilegiado para o letramento.  

 
Considerações  

 
Pesquisar as trajetórias de letramento literário de estudantes de Letras apresenta-se 

como uma forma de reconhecer como se formam os leitores literários, questão que se crê 
fundamental para a emancipação dos sujeitos e para sua maior participação social.  

Pode-se observar que a importância da família na formação do leitor se confirma, 
devendo ser valorizada e estimulada. No entanto, não é possível afirmar que essa participação 
é determinante, pois muitos dos alunos que responderam não terem tido alguém que lhes 
contasse histórias durante a infância, não terem tido nenhuma influência nesse sentido por 
parte da família, ou cujos familiares não leem, leem muito pouco ou apenas materiais como 
jornais e revistas, são hoje leitores de literatura preferencialmente. 

Assim, fica a questão: como serão esses alunos quando se assumirem professores? 
Terão consciência do seu importante papel na formação de leitores, e especificamente, de 
                                                           
3 Pesquisa quantitativa de âmbito nacional cuja 3ª edição foi realizada em 2011. 
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leitores de literatura? O que fica claro é que é preciso aprofundar a discussão e a pesquisa para 
que se possa compreender o papel desses futuros profissionais como formadores de leitores de 
literatura. 
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LEITURA: JOGO ENTRE MAPA E TERRITÓRIO 

Rivaldo Alfredo Paccola1 
 
Em nossa pesquisa, fundamentada na Estética da Recepção, especialmente em W. Iser, 

que estuda o efeito estético no leitor, discutimos que, embora seja o mais universal, o menor 
de todos os “jogos de linguagem” se evidencia na divisão do significante, quando o 
movimento de jogo é verbalizado e começa a reorganizar funções básicas da linguagem. Esse 
jogo desdobra-se em possibilidades lúdicas, como as de abolir e produzir, de romper limites e 
realizar, de irrealizar e imaginar. É um jogo que não visa a um resultado, mas a obter um 
acordo. 

Na correlação usual entre significado e significante, quando as ações de linguagem que 
se realizam não denotam o que por elas seria denotado, caso ainda representassem a 
denotação, regulada por códigos, verifica-se que o significante é duplamente separado de sua 
função elementar de designação, já que é posto entre parênteses pelo como se. O signo 
linguístico torna-se livre para novos usos. O significante é ficcionalizado, porque a 
designação é paralisada e aquilo que é significado não é verbalizado. Disso resulta um espaço 
de jogo, no qual o significante dividido indica o próprio jogo. O que deve ser alcançado pela 
desreferencialização permanece em aberto e só pode ser adquirido no âmbito do próprio jogo.  

Neste aspecto, uma contribuição de Jacques Derrida, contida no Glossário de Derrida, 
elaborado sob a supervisão de Silviano Santiago (1976), pode trazer algumas luzes para se 
compreender a expressão “significante dividido”, para indicar a leitura intertextual, vinculada 
ao jogo. 

 
DESCENTRAMENTO [...] A partir de uma leitura desconstrutora do texto 
artístico, observamos que o significado não possui mais um lugar fixo 
(centro), mas, sim, passa a existir enquanto construção substitutiva que, na 
ausência de centro ou origem, faz com que tudo se torne discurso e a 
produção da significação se estabeleça mediante uma operação de 
diferenças. Dessa forma, eliminando-se qualquer referência a um centro, a 
um sujeito, e não mais privilegiando aspecto algum sob o disfarce da 
“origem”, a atividade interpretativa, com base na polissemia do texto 
artístico, vai permanecer sempre incompleta, ou noutras palavras, nunca 
pretendendo chegar a esgotar o significado do objeto-texto na sua totalidade. 
(SANTIAGO, 1976, p. 16) 

 
Segundo Iser (1996; 1999), é necessário ter em mente que a diferença semiótica de 

significante e significado não é suspensa pelo significado dividido (desfossilizado), mas sim 
duplicada, fazendo com que ela seja usada agora de outro modo. Como o significante não 
significa mais o que é designado, o não-mais-significar se torna um designar, proporcionando 

                                                           
1 Prof. Dr. Adjunto FIH/UFVJM. Diamantina (MG) Brasil. E-mail: rivapaccola@terra.com.br 
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a existência do que ainda não existe. Pois, na função designativa negada, matizam-se as 
condições da imaginabilidade do que ainda não existe, fazendo com que o imaginário 
desenvolva sua contraposição. 

Para caracterizar o jogo, a “relação entre mapa e território” decorre da semelhança da 
linguagem em sua relação com os objetos que designa, como um mapa em relação aos 
territórios que topografa. Desse modo, todos os signos verbais seriam “cópias” abstratas de 
algo que designam através de sua relação. Ao inserir essa relação nas condições do jogo, o 
significante ficcionalizado provoca amplas mudanças. O significante descentrado sustenta 
agora a relação entre mapa e território. À medida que sua designação não é mais significada, 
o significante não refere mais a um território; permanece, contudo, um mapa, à medida que a 
designação negada significa algo, ainda que tal significar seja capaz de se matizar apenas de 
forma negativa. Mas, com isso, inverte-se a relação entre mapa e território. A designação 
negativa, em vez de designar como um mapa um território, torna-se mapa, possibilitando a 
emergência de contornos de um território. Tal território coincidirá com o mapa, uma vez que 
não existe fora de tal designação; ao mesmo tempo, porém, permanece diferenciado do mapa, 
porque é um produto do significante descentrado e não o próprio significante. 

No jogo, a diferença é suspensa, à medida que o significante ficcionalizado é mapa e 
território ao mesmo tempo. A diferença se mantém, à medida que o significante oferece a 
condição sob a qual um território há de ser imaginado para o mapa. O paradoxo de uma 
diferença suspensa e, simultaneamente, preservada decorre do fato de que o significante se 
encontra sob o signo do como se que o desconecta do código, ou seja, que o seu designar não 
mais se determina por este. 

O significante descentrado torna-se um jogo, à medida que oscila entre sua 
determinação pelo código e a produção de seu significado. 

Para tanto, o significante se torna metacomunicação, pois a produção de seu significado 
só se estabiliza através do modo de sua emergência. Pois não há uma condição transcendental 
que ofereça contornos a algo que ainda não existe. A metacomunicação sobre ações verbais só 
é possível como jogo, pois elas são, sobretudo, uma realização que desaparece quando os 
propósitos são alcançados. Por isso, trata-se de encenar a realização, se se quer, por meio da 
linguagem, falar sobre a linguagem. O jogo da linguagem do significante descentrado se 
apresenta, portanto, como realização de uma ação de linguagem e, ao mesmo tempo, de sua 
encenação. Para tal, o significante deve ser separado da designação de modo a se desenvolver 
e jogar com o que se esboça na designação; desse modo, a realização se torna seu próprio 
objeto. Assim, os textos literários são capazes de falar sobre o como da comunicação; isso se 
faz necessário, porque tratam de algo que não é dado de forma imediata e que precisa ser 
produzido. 

Deste modo, o jogo do significante descentrado pode ser jogado de maneiras diferentes, 
pois se insere em lugar do significado desfossilizado. Com isso, mapa e território podem 
tanto coincidir (em sentido denotativo, dicionarizado), quanto permanecer diferenciados (em 
sentido conotativo, na dinâmica do uso da língua), e essa simultaneidade dá lugar: ora a uma 
estrutura de duplo sentido (o significado passa a existir enquanto construção substitutiva, com 
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base na polissemia do texto artístico), ora a uma estrutura de palimpsesto, à medida que o 
designado (o novo) transparece pelo não-significado (texto primitivo raspado), ora a uma 
diluição do designar, de modo que o indizível, com o auxílio dos vestígios desaparecidos da 
designação, possam se articular – conforme Derrida –, “[...] o gerador de significação é o jogo 
relacional dos elementos. A significação é o jogo formal das diferenças, isto é, de traços. O 
traço é différance que abre o ‘aparecer’ à significação.” (SANTIAGO, 1976, p. 82) 

Essa gradação assinala as relações variáveis da interação entre a obra ficcional e o 
imaginário e, assim, as figurações cambiantes do território a ser imaginado. 

Entretanto, pode-se questionar se a maneira de jogar revelaria os esquemas gerais, como 
aqueles observados no jogo do significante descentrado. Para se obter a resposta, é necessário 
identificar jogadas, pois somente através delas o jogo se manifesta. Considerando a estrutura 
de duplicação do texto como meio para desenvolvimento do imaginário enquanto 
contraposição, entende-se que o jogo daí resultante não pode ser reconduzido a um 
fundamento exterior. 

Por isso, a interação entre o texto e o imaginário, 
 

[...] desenvolve o vaivém básico em contramovimento de jogo livre e jogo 
instrumental; esse contramovimento, uma vez introduzido na linguagem, 
inverte a diferença semiótica. De modo semelhante, o movimento básico do 
jogo se realiza no plano da relação do texto com seus contextos, como a 
contraposição entre imitação e simbolização. (PACCOLA, 2006, p. 127) 

 
O esquema se desdobra como jogo, na medida em que a distribuição dos usos imitativo 

ou simbólico muda constantemente, já que um depende do outro, pois o não-tangível não 
pode ser imitado e sua simbolização precisa da concretização que, por seu turno, não é 
derivável da não-tangibilidade. O esquema, por conseguinte, converte-se em jogo de 
oscilação; isso significa que nele a validez da acomodação é suspensa, de modo a se tornar 
concreta e possibilitar a assimilação do quem é indisponível. 

Nesse sentido, Iser (1996) propõe que, se entendermos o esquema como supersigno, seu 
jogo de oscilação leva à inversão, resultante do significante dividido entre mapa e território, à 
plena perfeição, pois oscilar significa desconectar o componente imitativo de sua referência 
com o objeto, a fim de utilizá-lo para visualizar o que é simbolizado; oscilar significa também 
que a simbolização perde seu caráter de substituto, de modo a utilizar o componente imitativo 
para tornar imaginável o que não é passível de objetivação, ou não existe. O próprio 
movimento de oscilar, embora se evidencie como processo, permanece um lugar vazio nesse 
jogo que, não tendo um substrato, provoca a oscilação recíproca constante entre imitação e 
simbolização, sem que sua diferença seja superada. Esta se caracteriza por uma duplicação 
visível: ela distingue a imitação da simbolização, do mesmo modo que faz oscilar uma na 
outra, e permanece como vestígio, mesmo quando a imitação e a simbolização são jogadas 
nas suas respectivas mudanças de função.  

Deste modo, a realização ou participação do leitor segue os caminhos traçados no texto 
e estabelece uma relação dialógica entre o leitor e o texto. Todavia, vale ressaltar, que o 
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objeto estético é produzido pelo leitor a partir do jogo entre mapa e território, no movimento 
de oscilação e imitação, presentes no texto. Portanto, o objeto estético é um produto da 
interação entre a obra ficcional e o imaginário pelo jogo do texto. 
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LETRAMENTO DIGITAL: O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA E O 
APARELHO CELULAR 

Robervânia de Lima Sá Silva1 
 
A tecnologia está presente na vida de grande parte dos brasileiros. Instituições privadas 

e públicas como bancos, empreendimentos comerciais e federais fazem uso do aparelho 
celular para diversos fins. A Receita Federal do Brasil constitui-se um acertado exemplo a 
respeito disso, ao desenvolver neste ano recursos tecnológicos para que os contribuintes 
brasileiros pudessem declarar seu Imposto de Renda pelo aparelho celular demonstrando que 
a tecnologia deve ser utilizada para facilitar a vida do cidadão. 

No entanto, o que se percebe em um número considerável de escolas brasileiras é 
justamente o oposto, sobretudo no Estado do Pará, onde vigora a Lei N° 7.269, de 06 de maio 
de 2009 que “Dispõe sobre a proibição de uso de telefone celular, MP3, MP4, PALM e 
aparelhos eletrônicos congêneres, nas salas de aula das escolas públicas do Pará.” Assim, 
enquanto as demais instituições procuram atualizar seus mecanismos de trabalho em prol da 
realidade do cliente, a escola procura se desvencilhar da realidade incontestável de que a 
população brasileira, quase que por completo, faz uso do celular, ou seja, na “[...] educação 
ainda hoje não se valorizou adequadamente o uso da tecnologia visando tornar o processo de 
ensino-aprendizagem mais eficiente e eficaz.” (MORIN, 2000, p.78). 

De acordo com a Anatel existem 264 milhões de celulares ativos no País, o que equivale 
a 1,3 aparelho por habitante. Esse dado mostra que os alunos, em sua maioria possuem um 
aparelho celular, mas são impedidos de fazer uso do mesmo em beneficio de sua 
aprendizagem na escola. 

No entanto, este artigo apresenta um estudo de caso do tipo exploratório realizado na 
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Bráulia Gurjão, situada em Conceição do 
Araguaia, Estado do PA que, por meio de uma permissão especial concedida pelo gestor 
escolar, apresenta um trabalho relevante, pois proporcionou o letramento digital dos alunos, 
bem como o aprofundamento dos conhecimentos linguísticos que envolvem a disciplina de 
Língua Inglesa (LI) por meio da utilização de aparelhos celulares em sala de aula. Além disso, 
evidencia que o celular pode contribuir positivamente para que o educando compreenda 
melhor os conteúdos da disciplina durante as aulas, pois facilita a escuta de diálogos e 
músicas, bem como, a tradução de palavras e textos, e ainda a produção de texto oral e escrito. 

 
O uso do aparelho celular em sala de aula: um passo rumo ao letramento digital 

 
As sociedades contemporâneas se organizam em torno de uma cultura letrada, isto é, a 

escrita constitui-se atualmente como base das organizações sociais. Os aparatos científicos e 

                                                           
1 Licenciada em Língua Portuguesa e Inglesa - UEPA; Especialista em Líng. Port. e Lit.–FAPAF, Mestranda em 
Língua Portuguesa – PROFLETRAS - UFT. Conceição do Araguaia – Pará. E-mail: robervania.sa@bol.com.br. 
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tecnológicos fazem uso da mesma para seu próprio desenvolvimento, bem como, para o 
desenvolvimento das sociedades. 

Dessa maneira, a escola adquire uma responsabilidade que vai além da simples 
transmissão de conhecimentos a seus educandos. Ela precisa letrá-los, isto é, ensiná-los a 
interagir socialmente por meio dos saberes adquiridos na escola, pois letramento é “o estado 
ou condição de quem exerce as práticas sociais de leitura e de escrita, de quem participa de 
eventos em que a escrita é parte integrante da interação entre pessoas e do processo de 
interpretação dessa interação” (SOARES, 2002, p.145). 

Nesse contexto, compreende-se que a escola precisa adotar uma prática pedagógica que 
rompa os seus muros para que o educando possa encontrar sentido naquilo que precisa 
aprender, para assim, compreender e recriar sua própria realidade. 

Assim sendo, a utilização de recursos tecnológicos, em especial o aparelho celular, pode 
contribuir para que haja uma interação maior dos conteúdos trabalhados em sala com a 
realidade do aluno. O celular é uma ferramenta versátil, pois pode ser utilizado para fazer e 
receber chamadas, redigir e ler mensagens de texto, gravar áudio, calcular, e dependendo do 
modelo, transferir arquivos, filmar, se localizar por meio de mapas, GPS, entre outras coisas, 
podendo, assim, ser utilizado como recurso didático para o enriquecimento das aulas que 
devem [...] “pautar-se pela intensificação das oportunidades de aprendizagem e autonomia dos 
alunos em relação à busca de conhecimentos, da definição de seus caminhos, da liberdade 
para que possam criar e serem sujeitos da própria existência.” (KENSKI, 2007, p.32). 

 
O uso do aparelho celular nas aulas de Língua Inglesa no Pará – uma conquista 
provisória  

 
Apesar da proibição legal existente no Estado do Pará com relação ao uso do aparelho 

celular na escola, os alunos insistem na desobediência da mesma e entram com o aparelho 
escondido. Por isso, é constante a ocorrência de atritos entre professores e alunos. Em 
consequência disso, uma docente de LI elaborou um projeto que visava fazer uso do aparelho 
como ferramenta didática em suas aulas. O projeto justificou-se pela necessidade surgida no 
decorrer das aulas que poderiam ser sanadas por meio do uso do celular: a escuta textual, a 
consulta ao dicionário ou tradutor, e a produção de texto oral e escrito. 

Incialmente foi feita uma reunião com professores e o Conselho Escolar que resultou numa 
autorização provisória concedida pela direção da EEEFM Bráulia Gurjão para que os alunos dos 
6º anos do Ensino Fundamental trouxessem exclusivamente para as aulas de LI, o aparelho 
celular. A partir disso, algumas práticas pedagógicas foram alteradas. A escuta textual necessária 
ao aperfeiçoamento da pronúncia das palavras do idioma em estudo foi facilitada, pois não havia 
mais a necessidade de utilização de mine-system que demorava cerca de 8 minutos até chegar à 
sala. Além disso, era comum a existência de tomadas com problemas.  

O uso do celular permitiu que a professora passasse os diálogos para os alunos via 
bluetooth, e agora, via WhatsApp, permitindo ao aluno ouvir quantas vezes fossem 
necessárias a forma adequada de se falar determinado sintagma. A docente permitia ainda, 
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que os alunos gravassem as aulas para revisão dos assuntos estudados. Além disso, sempre 
que surgia dúvida a respeito das palavras, os alunos solicitavam a ela a repetição pausada para 
que pudessem gravar. Dessa forma, eles ganharam mais segurança nas atividades orais que 
envolviam a disciplina, pois passaram a compreender melhor a entonação das palavras e 
expressões estudadas. 

Outro problema resolvido pelo uso do celular em sala de aula se relaciona ao dicionário 
de LI, pois a escola não dispunha de número suficiente para os alunos. E, apesar do valor do 
mesmo ser irrisório comparado ao preço de um celular, grande parte dos alunos não adquiria o 
mesmo, e se tinham, o esquecia em casa. Isso demonstra que o interesse é parte fundamental 
para o desenvolvimento de uma aula, pois o celular, objeto de desejo, nunca era esquecido, 
enquanto que o dicionário dificilmente chegava à escola. O que ratifica (ALVES 2002, p.2), 
ao dizer que: “A cabeça não pensa aquilo que o coração não pede.”, isto é, o celular é mais 
caro que um dicionário, no entanto, os alunos preferem fazer uso do mesmo, pois é um 
produto que faz parte da contemporaneidade. Hoje, um pré-adolescente que não possui um 
celular está fadado ao isolamento social.  

Como resultado do projeto em questão, a produção de textos tomou uma nova ótica na 
escola. A resistência às práticas de oralidade e da escrita de textos em LI deram lugar ao 
entusiasmo nas aulas recheadas de interatividade, confirmando assim o que defende Fagundes 
(2008, p.10) ao afirmar que: 

 
[...] a aplicação eficaz das tecnologias digitais consiste em enriquecer o 
mundo do aprendiz para sustentar interações produtivas e favorecer o 
desenvolvimento de sua inteligência. Não são os métodos e as técnicas de 
ensino, como se acreditou, que vão melhorar as aprendizagens, muito pelo 
contrário, são as atividades de trocas, as atividades exploratórias, 
experimentais, as atividades de comunicação, as atividades interativas, de 
colaboração e de cooperação entre os aprendizes e as pessoas (colegas e 
professores), entre os aprendizes e as fontes de informações que favorecerão 
as aprendizagens (FAGUNDES, 2008, p.10). 

 
Partindo desses pressupostos, a professora faz uso do aparelho celular como ferramenta 

didática para facilitar a compreensão dos assuntos previstos no plano anual de ensino da 
disciplina. Todas as atividades realizadas, como produção de textos escritos são registradas 
também nos cadernos, como de costume. Vale ressaltar que o projeto está no terceiro ano de 
aplicação e desde o segundo, foi estendido a todas as turmas de LI do período matutino. O 
projeto tem culminância anual com uma programação que envolve apresentações musicais, 
jograis, peças teatrais e recitação de poesia.  

 
Considerações finais 

 
O uso do aparelho celular como ferramenta didática ainda enfrenta vários entraves 

legais e metodológicos, contudo, se faz necessário para o enriquecimento das aulas, pois 
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favorece a interação entre alunos, professores e o conhecimento, proporcionando autonomia e 
criticidade ao educando, isto é, letramento.  
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FRONTEIRAS BORRADAS NA WEB: MEMÓRIAS DIGITAIS NAS REDES 
SOCIAIS DO ORKUT 

Robson Fonseca Simões1 
 

Para manter a comunidade organizada, os usuários 
que enviarem qualquer tipo de spam ou propaganda 
que não tenha ligação com o nosso colégio São José 

serão excluídos da comunidade. [...] Se cada um 
resolver postar inutilidades, a comunidade perde seu 

objetivo[...]2 
Raphael, 12/01/2009 

 
A narrativa do ex-aluno Raphael, usuário da comunidade do Colégio Marista São José 

do Rio de Janeiro na rede social do Orkut me chamou a atenção3; as suas palavras explicitam 
a preocupação em manter o seu papel de mediador na sua rede social, ou em outras palavras, o 
sujeito virtual que se preocupa em manter a rede social atualizada: “os usuários que enviarem 
qualquer tipo de spam ou propaganda que não tenha ligação com o nosso colégio São José 
serão excluídos da comunidade. No caso de reincidência, serão expulsos sem possibilidades 
de retorno.”; ora, nesse sentido, observa-se um moderador-usuário preocupado em manter 
uma comunidade organizada, o que pode me remeter ao clichê da literatura francesa: Um por 
todos e todos por um! da narrativa Os três mosqueteiros.  

O esforço em visitar a escrita literária francesa pode ser uma boa opção; o brado de 
união dos três mosqueteiros Athos, Porthos, Aramis e o personagem D’Artagnam que, sob o 
duplo selo da lealdade e da coragem, tornam-se invencíveis na narrativa Os Três 
Mosqueteiros4 despertando a fraternidade e, juntos, os quatro enfrentaram grandes aventuras a 
serviço do rei da França, Luís XIII, e sobretudo, da rainha, Ana d`Áustria. Com seus 
numerosos combates e suas reviravoltas romanescas, este romance histórico é um exemplo 
típico da narrativa com força literária. Mas qual o possível sentido de se iniciar um texto que 
trata das comunidades escolares do Orkut na internet com um grito de guerra literário? Uma 

                                                           
1 Doutor em Educação pelo ProPEd da UERJ; professor adjunto da Universidade Federal de Rondônia, Campus 
Porto Velho, departamento de Ciências da Educação, Núcleo de Ciências Humanas; e-mail: 
fonsim2000@hotmail.com.  
2 Escrita retirada do Orkut em 06/09/2011, Fórum Mensagem disso e daquilo, da comunidade do Colégio 
Marista São José do Rio de Janeiro, postada pelo moderador Raphael em 12/01/2009.  
3 Este estudo é uma revisita ao debate da minha tese de doutorado defendida no ProPEd, na UERJ, em 2012, que 
trouxe para a discussão as memórias dos ex-alunos do Colégio Marista São José do Rio de Janeiro, do Colégio 
Militar do Rio de Janeiro e do Colégio São Bento do Rio de Janeiro nas redes sociais das comunidades do Orkut.  
4 Os Três Mosqueteiros é um romance histórico escrito pelo francês Alexandre Dumas. Inicialmente publicado 
como folhetim no jornal Le Siècle de março a julho de 1844, foi posteriormente lançado como livro, ainda em 
1844, pelas Edições Baudry, e reeditado em 1846 por J. B. Fellens e L. P. Dufour com ilustrações de Vivant 
Beaucé. Disponível em < http://www.livroostresmosqueteiros.com.br> Acesso em 06/09/2011. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Romance_hist%C3%B3rico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Dumas,_pai
http://pt.wikipedia.org/wiki/Folhetim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Le_Si%C3%A8cle_(jornal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/1844
http://www.livroostresmosqueteiros.com.br/
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das possibilidades dessa intertextualidade literária está em perceber que um moderador de 
uma comunidade escolar pode também ser um usuário nos scraps de um Fórum.  

O Fórum Mensagem disso e daquilo organizado pelo moderador/usuário Raphael da 
comunidade do Colégio Marista São José do Rio de janeiro, poder ser um bom exemplo de 
borramentos nessa rede social, como se pode examinar a seguir. 

 
Fóruns da comunidade do CMSJRJ  

 

 
 

Fonte: Comunidade do Colégio Marista São José do Rio de Janeiro. Acesso em 27/08/2011 
 
Ao me aproximar do tópico Mensagem disso e daquilo criado pelo autor Raphael, com 

um indicativo de 4 postagens, sendo a última, feita em 16/01/2009, observei um possível 
sentido das fronteiras das redes sociais virtuais borradas: o usuário Raphael desempenha tanto 
o papel de moderador da sua comunidade como o do ex-aluno, interagindo com os seus 
amigos nessa rede social da web, em outras palavras, as marcas das fronteiras virtuais são 
borradas, móveis, provisórias, transitórias. O espaço virtual definido como um universo de 
comunicação aberto pela interconexão mundial e das memórias dos computadores:  

 
trata-se do conjunto de sistemas de comunicação eletrônicos. [...]Insisto na 
codificação digital, pois ela condiciona o caráter plástico, fluido, com 
precisão e tratável em tempo real, hipertextual, interativo, e resumindo, 
virtual da informação que é, parece-me, a marca distintiva do ciberespaço. 
(LÉVY, 1999, p.92)  

 
Nesta interação fluida da comunidade escolar, cabe ao pesquisador analisar essas 

escritas como parte de uma dada cultura, o que significa compreender as estratégias utilizadas 
pelos moderadores/usuários das comunidades para mantê-la organizada, o que se pode 
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observar em outro trecho da epígrafe: “Peço desculpas se pareço chato, mas temos quase 5 
mil membros. Se cada um resolver postar inutilidades, a comunidade perde seu objetivo”. 

Examinam-se temas variados quando o moderador/usuário também inicia um Fórum 
para socializar os seus relatos nas comunidades virtuais; o que não significa dizer que outros 
usuários não possam questionar os seus relatos nessa rede social. 

 
Fórum Qual era o seu ônibus? 

 

 
 

Fonte: Comunidade do Colégio Marista São José do Rio de Janeiro. Acesso em 27/08/2011 
 
O Fórum intitulado Qual era o seu ônibus? da comunidade do Colégio Marista São José 

do Rio de Janeiro trata do transporte escolar oferecido pela instituição de ensino para os ex-
alunos. Nas postagens com as suas histórias sobre as utilizações dos ônibus, o usuário Joker 
questiona sobre o depoimento da ex-aluna Mônica dessa rede social: “Três crianças por 
banco???? Só se fosse no seu ônibus... fui de vários ônibus e NUNCA vi isso!!!”. A sua 
escrita pode nos ajudar a pensar sobre a inversão dos papéis: o moderador Raphael cumprindo 
o papel de apenas um usuário postando as suas histórias, e o ex-aluno Joker, um mediador em 
potencial. O que pode nos remeter à reflexão sobre os sujeitos5 na vida líquida de Bauman 
(2011): “podem diferir em muitos aspectos, mas o que os une é precisamente sua fragilidade, 
fugacidade, seu pendor para câmbios constantes”. 

Talvez, o ímã irresistível das escritas nas comunidades escolares possa se manifestar na 
dimensão pragmática da linguagem. Mas o que é isso? Austin (1990) afirma que as dimensões 
pragmáticas da linguagem vinculam-se, nos seus aspectos centrais, à enunciação, que é a 
força organizadora particularmente determinante da própria estrutura da língua. A concepção 
pragmática da linguagem se opõe à ideia de que a língua seja apenas um instrumento para 

                                                           
5 Entrevista cedida à jornalista Laura Greenhalgh, em 30/04/2011, no jornal O Estado de São Paulo online. 
Disponível em <http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,a-face-humana-da-sociologia> Acesso 
27/08/2011.  
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transmitir informações; coloca em primeiro plano o caráter interativo da atividade de 
linguagem, recompondo o conjunto da situação de enunciação6. Nesse sentido, pode-se 
entender que o nível pragmático funde-se, fixa-se imbricado nos níveis gramatical e léxico-
semântico − as variadas interações que se dão no discurso.  

Num fascínio em convocar os seus amigos do tempo escolar, o usuário Claudio tem a 
intenção de celebrar os vinte e cinco anos de formados, é o que se pode observar em sua 
escrita: “Vamos lá, pessoal, 25 anos, bodas de prata!”. No seu discurso, é possível examinar 
os seus interlocutores eleitos, a saber, aqueles que acompanharam a sua história no Colégio 
Militar do Rio de Janeiro: “Vamos aproveitar a data e rever os amigos e lembrarmos os 
momentos felizes, às vezes duro e também difíceis, que estivemos juntos em nosso querido 
CMRJ”. O que também pode ser visto é o seu esforço em interagir nessa rede social virtual: 
“O meu e-mail é claudiojmsilva@oi.com.br. [...] Repassem a todos.” Ora, há também neste 
scrap uma preocupação em manter-se unido, ligado, aos seus amigos, criando um possível 
sentido de fluidez entre os laços sociais das fronteiras virtuais. 

Sibilia (2008) reflete sobre a transformação tecnológica ao entender que nesse novo 
contexto, cabe à tela, ou à mera visibilidade, a capacidade de conceder um brilho 
extraordinário à vida comum recriada no rutilante espaço midiático, essa estranha sede de 
visibilidade que marca as experiências subjetivas contemporâneas. Esta cultura da visibilidade 
também pode ser observada a seguir na comunidade do Colégio Militar do Rio de Janeiro. 

 
Figura 39 - Fórum Alguém da turma de 1964?  

 

 
 

Fonte: Comunidade do Colégio Militar do Rio de Janeiro. Acesso em 28/08/2011 

                                                           
6 GUIMARÃES, Elisa. Texto, discurso e ensino. São Paulo: Contexto, 2009. 

mailto:claudiojmsilva@oi.com.br
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Ao ter acesso a essas escritas do usuário George no Fórum Alguém da turma de 1964?, 

o pesquisador pode espiar por uma fresta a sua história escolar, fortalecendo o que se pode 
chamar de cultura da visibilidade, na qual o público e o privado se entrelaçam, constituindo a 
singularidade do indivíduo numa dimensão coletiva. O seu depoimento de ex-aluno registra a 
saudade do amigo Caramuru, que também era do regime internato daquela instituição de 
ensino. O usuário está aposentado e se despede: “Nossos olhos irão se inundar ao chorarmos a 
saudade do Colégio Militar”. Quem sabe, essas memórias do usuário George possam nos 
remeter ao possível sentido de uma solidão mais povoada7, numa tentativa em revisitar as 
suas histórias escolares, procurando preencher alguns espaços vazios, como num quebra-
cabeça que são impossíveis de se “completar porque as peças que faltam deixam buracos nos 
céus, hiatos nas águas, rombos nos sorrisos”8. Nesse sentido, é possível observar que os 
cliques desse usuário tornam visíveis as suas histórias no Colégio Militar do Rio de Janeiro, 
desmanchando as possíveis fronteiras que separavam os espaços públicos e privados, 
desafiando as velhas categorias e demandando novas interpretações. 

É possível nos surpreendermos nesses Fóruns virtuais, mediados pelos moderadores, da 
mesma forma que possamos nos admirar com os relatos nos cadernos, nas agendas, nos 
diários dos sujeitos com as suas histórias escolares. Se se peregrinar nessas comunidades 
escolares na condição de moderador é, possivelmente, se colocar em situação de mediador e 
usuário, quem sabe, possa se reproduzir nessas redes sociais virtuais a reflexão de Cândido 
(1999) designada “dupla entrada”9, na qual o crítico literário chama a atenção para o fato de 
que não é mais possível escolher uma só “entrada” nas narrativas, mas as duas ao mesmo 
tempo, quando se trata de um narrador que se dilui na coletividade. 
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POLÍTICAS DE ESCOLARIZAÇÃO DA INFÂNCIA, GESTÃO DO RISCO 
SOCIAL E GOVERNAMENTALIDADE: A OBRIGATORIEDADE DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL AOS QUATRO ANOS DE IDADE EM DEBATE 

Rodrigo Saballa de Carvalho1 

 
A matrícula na Educação Básica a partir dos quatro anos de idade foi instituída pela Lei 

nº 12.796/13. A esse respeito, Craidy (2014), destaca que a obrigatoriedade da Educação 
Infantil aos quatro anos rompeu com a concepção educacional de que o atendimento em 
creches e pré-escolas é um direito da criança e uma opção da família. Isso porque, a partir da 
leitura da lei, é possível perceber uma ruptura da Educação Infantil entre zero e três anos e 
quatro e cinco anos, o que causa um impacto negativo na oferta de atendimento às crianças 
menores. Conforme Vieira (2011), o atendimento de zero a três anos no Brasil é muito 
deficitário e, com a referida lei, corre-se o risco de que este seja ampliado através de 
conveniamentos e terceirizações. Outro ponto de grande impacto que deve ser considerado é o 
da probabilidade de escolarização precoce das crianças de quatro e cinco anos, a partir do 
aumento do número de crianças por sala de aula para garantir o atendimento.  

Pelos motivos expostos, o artigo tem como objetivo analisar a obrigatoriedade da 
Educação Infantil a partir dos quatro anos de idade, como uma política de escolarização 
contemporânea implicada no governamento da infância. Metodologicamente a pesquisa 
fundamentou-se nas contribuições dos estudos sobre governamentalidade. O corpus analítico 
é constituído pela pela lei 12796/13 e por entrevistas com professoras de Educação Infantil. 

Desse modo, o artigo está organizado em três seções. Na primeira seção são 
apresentados os aspectos conceituais da pesquisa; na segunda, as análises; e, na última, as 
considerações finais.  

 
Governamentalidade e risco como ferramentas de análise 

 
Foucault (2008), descreveu a governamentalidade como tecnologia de poder que tem 

como objeto a população e como propósito a manutenção da segurança dos indivíduos em 
relação aos seus perigos internos. Tal entendimento implicou no aprendizado de que, para 
bem governar, é necessário dispor de meios, prever táticas e pôr em ação estratégias que 
levem ao alcance dos fins almejados. 

Nesse sentido, é oportuno apresentar o conceito de governamentalidade, no intuito de 
pensá-la enquanto ferramenta de análise:  

 
[...] conjunto constituído pelas instituições, os procedimentos, análises e 
reflexões, os cálculos e as táticas que permitem exercer essa forma bem 
específica, embora muito complexa, de poder que tem por alvo principal a 

                                                           
1 Doutorado em Educação; Universidade Federal da Fronteira Sul; Erechim, RS. E-mail: rsaballa@terra.com.br. 
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população, por principal forma de saber a economia política e por 
instrumento técnico essencial os dispositivos de segurança. Em segundo 
lugar, por governamentalidade entendo a tendência, a linha de força que, em 
todo o Ocidente, não parou de conduzir, desde há muito, para a preeminência 
desse tipo de poder que podemos chamar de governo sobre todos os outros – 
soberania, disciplina – e que trouxe, por um lado, o desenvolvimento de toda 
uma série de aparelhos específicos de governo e, por outro lado, o 
desenvolvimento de toda uma série de saberes. (FOUCAULT, 2008, p. 143-
144). 

 
Esse sentido político atribuído à governamentalidade possibilita refletir a respeito de 

como a obrigatoriedade da Educação Infantil aos quatro anos de idade, passou a organizar 
formas de conduzir o comportamento da população, promovendo o planejamento de 
estratégias relativas à gestão de fatores de risco que poderiam ser desencadeados pela falta de 
investimento na escolarização da infância. Desse modo, a partir de Lupton (1999), é possível 
dizer que tal planejamento de estratégias, possibilitou a inclusão da obrigatoriedade da 
educação das crianças pequenas, dentro de uma série de acontecimentos prováveis.  

Isso significa, que a governamentalidade tornou-se o terreno comum das formas 
contemporâneas de racionalidade política, orientando, de acordo com Miller e Rose (2012), as 
tarefas dos governantes em termos de supervisão e maximização calculada das forças da 
sociedade desde o nascimento das crianças. Por essa razão, é evidente que a obrigatoriedade 
da Educação Infantil aos quatro anos de idade, objetiva que sejam produzidos indivíduos, com 
mais habilidades e flexibilidade para mudanças, de forma que possam se tornar adultos 
produtivos, participantes do jogo do consumo. Tal imperativo, além de fazer parte das 
medidas legais, também pode ser percebido em depoimentos de docentes, como será 
evidenciado a seguir.  

 
É muito importante as crianças começarem a aprender desde cedo. Agora é 
oficial, poderemos ensinar a partir dos quatro anos de idade. Lutamos tanto 
para que a Educação Infantil fosse reconhecida como a primeira etapa da 
Educação Básica e hoje em dia ainda existem profissionais que criticam o 
ensino para crianças pequenas. Eu acho tudo isso uma grande bobagem. A 
criança pode brincar em casa. Na escola a criança deve ir para aprender. 
Uma criança de quatro anos tem condições cognitivas de iniciar uma pré-
alfabetização. Isso facilita o trabalho das professoras dos anos iniciais e 
ajuda a reverter o índice alarmente que temos de crianças que não se 
alfabetizam na idade certa. (Professora A - Excerto de entrevista2). 

A partir da leitura do excerto, é possível dizer que a função docente é a de estruturar 
estratégias que potencializem o desenvolvimento das habilidades das crianças em seu papel na 

                                                           
2 As professoras entrevistadas autorizaram o uso de seus depoimentos mediante a assinatura do termo de 
consentimento informado. 
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sociedade e que se reduzam os riscos de analfabetismo a partir de um ensino eficiente. Para 
tanto, a docente elabora sua argumentação a partir de um visão propedêutica e escolarizante 
da Educação Infantil, na qual é possível perceber ressonâncias dos discursos legais que 
tornaram obrigatória tal etapa educacional. 

 
Obrigatoriedade da Educação Infantil: o ponto de vista das professoras 

 
Vieira (2011), destaca que a obrigatoriedade da Educação Infantil não produz 

necessariamente a ampliação democrática e a qualidade da oferta. Além disso, corroborando o 
argumento, Craidy (2014) declara que tal obrigatoriedade pode vir a operar como promotora 
da antecipação de conteúdos e de metodologias utilizadas nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, conforme será evidenciado nos depoimentos das docentes que serão 
apresentados a seguir. 

 
Agora poderemos preparar as crianças para que cheguem no final da 
Educação Infantil, lendo e escrevendo palavras e frases simples. Não tem 
mais desculpa. A partir dos quatros anos é escola, com lista de frequência, 
atividades avaliativas e tudo mais. A questão é definir os conteúdos que 
serão trabalhados com as crianças a partir dos quatro anos. Antes dos quatro 
anos eu até concordo que a ênfase maior deva ser a ludicidade, mas a partir 
dos quatro tem que ensinar de verdade. Menos brincadeira e mais trabalho. 
(Professora B - Excerto de entrevista). 
 
Eu não esperei a obrigatoriedade da Educação Infantil aos quatro anos de 
idade para começar a trabalhar oficialmente com as crianças. Sempre achei 
uma perda de tempo ficar somente brincando com as crianças. Escola é local 
de ensino. Eu sempre ensinei as letras para as crianças. Agora se tornou 
oficial o que eu já fazia anteriormente. Se começarmos a alfabetizar as 
crianças aos quatro anos de idade, eu não tenho dúvida que o sucesso escolar 
será muito maior. (Professora C - Excerto de entrevista). 

 
A argumentação apresentada fundamenta-se na defesa da escolarização precoce, como 

meio de reconhecimento das instituições enquanto espaços de ensino e de preparação das 
crianças para o Ensino Fundamental. Desse modo, é possível perceber que a política de 
escolarização que tornou obrigatória a Educação Infantil aos quatro anos, para além do 
discurso da universalização e da igualdade de oportunidades, esta implicada em uma 
estratégia de gestão do risco social. Por essa razão, é imprescindível que sejam 
problematizadas as orientações legais, questionando os modos como elas tem funcionado e 
produzido as professoras. 
Considerações finais 

 
Ao finalizar, é possível inferir, a partir dos depoimentos apresentados, que os interesses 

do campo econômico encontram-se fundamentados em uma racionalidade política que não 
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pretende excluir ninguém. Isso ocorre, entre outras estratégias, pela importância atribuída à 
escolarização precoce no que diz respeito à potencialização do desenvolvimento infantil.  

Porém , ainda é cedo para que sejam analisados os efeitos políticos da obrigatoriedade 
da Educação Infantil aos quatro anos em nosso país. Mas é certo que os pesquisadores 
precisam estar atentos, pois, tal medida legal por estar fundamentada em uma lógica baseada 
na concorrência, na eficiência e no gerenciamento de riscos, tem recebido uma crescente 
adesão docente. 
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TEMPORALIDADES NA PERSPECTIVA DAS CRIANÇAS: O COTIDIANO 
DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL COMO PAUTA DE 

DISCUSSÃO EM RODAS DE CONVERSA 

Rodrigo Saballa de Carvalho1 
 
O tempo enquanto modalidade na qual a vida cotidiana na escola é ritmada deve ser 

objeto de atenção especial das pesquisas, conforme Bondioli (2004). Isso porque, conforme 
lembra Prado (2012), as crianças vivem em mundos temporais pela criação intencional e 
relativa que atribuem a noção de tempo, através das relações sociais que estabelecem.  

Na esteira de tais proposições, o artigo tem como objetivo evidenciar a perspectiva de 
um grupo de crianças de quatro anos de idade, a respeito das temporalidades vivenciadas no 
cotidiano de uma Escola de Educação Infantil. Para tanto, foram desenvolvidas rodas de 
conversa sobre as dinâmicas socioculturais de ação vivenciadas pelas crianças no cotidiano 
institucional. Nas rodas, a pauta, foram fotos produzidas sobre a rotina e a percepção das 
crianças sobre o tempo destinado às atividades. A partir do estudo, por meio da escuta do 
ponto de vista das crianças, foi possível evidenciar que as mesmas reinvindicam mais tempo 
para brincar e a redução de propostas de escrita.  

Desse modo, o artigo está organizado em três seções. Na primeira seção são 
apresentados os aspectos conceituais da pesquisa; na segunda, as análises; e, na última, as 
considerações finais.  

 
Tempo, temporalidades e rotinas 

 
Elias (1998), destaca que o tempo é um símbolo social constituinte de um processo 

civilizador. O tempo existe de modo independente da vontade humana e da necessidade de 
organização social. São os seres humanos que procuram entender e utilizar o tempo como 
ferramenta de organização da vida.  

Por isso, é possível depreender que o modo como é organizado o tempo nas escolas 
também se constitui em aprendizagem para as crianças. Essa aprendizagem, infelizmente, 
envolve, por exemplo, entender que o tempo institucional tem maior valor do que as 
experiências vivenciadas no contexto de vida coletiva. 

Conforme Bondioli (2004), o tempo é uma categoria socialmente construída que 
envolve tanto a subjetividade individual como o conjunto dos significados sociais e culturais. 
Nessa perspectiva, o conceito de tempo passa a ser concebido como temporalidades. 

As temporalidades, de acordo com Oliveira (2012, p. 21), são "as múltiplas formas de 
lidar, de relacionar, de organizar o tempo". As crianças utilizam outros recursos para definir o 
tempo cronológico. Para elas, o tempo real é o tempo do prazer, da fruição e da descoberta. Já 

                                                           
1 Doutorado em Educação; Universidade Federal da Fronteira Sul; Erechim, RS. E-mail: rsaballa@terra.com.br. 
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o tempo do relógio é a hora daquilo que é determinado por um fazer obrigatório. como a hora 
da "atividade", a hora do descanso, a hora do parque, etc. 

Tendo em vista que existem temporalidades, o tempo que a criança está na escola não 
pode ser visto apenas como uma carga horária, mas como sendo organizado por uma categoria 
pedagógica que, Barbosa (2006), define como rotina.  

 
Temporalidades como pauta de discussão 

 
O tempo das crianças é o tempo da ocasião, da oportunidade, dos instantes que o 

próprio desenvolvimento humano proporciona, declara Hoyuelos (2007). O tempo das 
crianças é o da potência dos momentos vivenciados. As crianças conferem a cada momento a 
sua unicidade, pois não significam o tempo do mesmo modo que os adultos.  

Por essa razão, é importante ouvir o ponto de vista das crianças sobre o tempo que 
marca a organização rotina. As crianças têm um tempo, que precisa ser respeitado: tempo de 
ócio, tempo de descoberta, de fantasia, de brincar, etc. Porém, muitas vezes o tempo 
institucional acaba sobrepondo-se ao tempo das crianças. Geralmente, na escola, as crianças 
não têm opções de escolha, pois as propostas previstas, não permitem que elas sejam 
protagonistas, como poderá ser observado na transcrição da roda a seguir. 

 
Pesquisador: Observem as fotos. Vocês lembram que eu visitava todos os 
dias vocês na aula e fotografava? 
Joaquim2: Sim, tu tirava fotos com aquela máquina grandona. 
Pesquisador: Sim, com a máquina grande. Cada um de vocês tem que 
escolher a foto de uma atividade que vocês não gostam. Depois vocês devem 
contar para os colegas porque fizeram a escolha. Certo?  
Crianças: Sim. 
Martina: Já podemos pegar as fotos? 
Pesquisador: Claro.  
Francisco: Eu quero tirar a hora do trabalhinho na folha. 
Martina: O mesmo que eu. 
Caio: Eu também quero tirar essa foto. 
Francisco, Martina e Caio retiram da sequência, as fotos em que estão 
realizando atividades em folhas xerocadas. 
Pesquisador: Por que, vocês querem retirar as fotos das atividades?  
Francisco: É muito chato ficar fazendo as letras.  
Nicolas: Também não pode ajudar o colega que fica demorando.  
Caio: A profe diz para cada um cuidar do seu trabalho. 
Martina: Eu também não gosto das letras. Demora muito para pintar tudo. 
Frederico: Demora um tempão. E quando fica torto, tem que fazer de novo. 
Caetano: Demora mesmo. Se faz errado tem que apagar. 

                                                           
2 Os nomes das crianças são fictícios. As transcrições das rodas foram autorizadas pelos responsáveis das 
crianças, mediante a assinatura do termo de consentimento informado. 
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Clara: A profe apaga quando a gente faz errado. 
Joaquim: O Frederico e a Martina demoram para pintar e depois choram. 
Francisco: A gente chora porque não sobra tempo para brincar. 
Clara: Depois tem que brincar bem pouquinho.  
Martina: Quase nada. (Transcrição de Roda de Conversa).  

 
Os relatos durante a roda, evidenciam que na escola em questão, é o tempo que 

determina as atividades. Por essa razão, as propostas desenvolvidas geram uma 
descontinuidade do processo pedagógico, por serem somente marcadas pelo controle do 
relógio, reduzindo ou até mesmo extinguindo a possibilidade das crianças brincarem. 
Corroborando o argumento, Prado (2012) destaca que o tempo em tal perspectiva é 
significado como algo a ser demarcado, investido, controlado, como será ilustrado através da 
transcrição da roda que será apresentada na sequência. 

 
Joaquim: Eu já escolhi aquela foto da gente fazendo atividade no bloco. 
Martina: É uma chatice. Eu não gosto copiar. 
Francisco: A profe diz que todo mundo tem que copiar a rotina no bloco.  
Martina: Tem que copiar o dia, fazer o desenho do tempo e pintar. 
Pesquisador: Todos os dias vocês tem que fazer a mesma atividade? 
Joaquim: Todos os dias. 
Frederico: Quando não tem atividade de letra, tem de número. 
Clara: Número, número, número. 
Pesquisador: E vocês gostam? 
Joaquim: Eu não gosto.  
Caetano: Eu também não. Eu queria era poder brincar. 
Martina: Tem que passar com o lápis em cima dos pontinhos para fazer o 
número e copiar no bloco.  
Caetano: E depois fazer os desenhos. 
Francisco: E pintar tudinho. Só com o lápis de cor.  
Joaquim: Viu só! Isso tudo demora. A gente não pode nem brincar. 
Martina: Quando eu fico cansada eu não faço. 
Frederico: Quem não termina tudo não pode brincar.  
Caio: Eu também quero escolher uma foto. É essa aqui. 
Pesquisador: Por que você escolheu essa foto? 
Caio: Eu não gosto de ficar pintando. 
Clara: E o desenho é bem grandão. Ocupa quase toda folha. 
Caio: Isso cansa a mão. Não termina nunca. 
Martina: Demora um tempão. (Transcrição de Roda de Conversa).  

 
As atividades relatadas pelas crianças possuem somente o objetivo de ocupar o tempo 

das mesmas. Essa naturalização da rotina, mostra a ausência de propostas nas quais as 
crianças possam dar sugestões, buscar soluções para os problemas do cotidiano e fazer 
sozinhas aquilo que já são capazes.  
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Além disso, as rodas transcritas evidenciam que a aquisição de um sentido de tempo 
compartilhado por parte das crianças não é realizada de modo passivo pelas mesmas. As 
crianças tem opinião, porém na rotina não existe espaço para a manifestação das mesmas. 
Além disso, pelo que pode ser percebido não existe oportunidade para que as crianças se 
tornem engajadas em um trabalho coletivo.  

 
Considerações finais 

 
O tempo, de acordo com Barbosa (2013, p. 215), "é uma variável que imprime 

movimento, ritmo e energia para que as crianças e professores possam viver a experiência da 
vida coletiva no cotidiano". Dessa forma, é importante que os tempos dos adultos não se 
tornem rupturas para as crianças.  

Como pôde ser visto nas análises, os adultos determinam o ritmo temporal das crianças, 
ao introduzirem pautas de organização que unificam os tempos para todas as crianças. Porém, 
os adultos esquecem de que, desse modo, estão rompendo com os tempos da infância. Sem 
dúvida, a organização temporal das escolas por meio das rotinas é um desafio que as 
professoras devem resolver, através da proposição de rotinas em que haja espaço para o jogo 
simbólico e a descoberta.  

Para tanto, as crianças devem ser ouvidas em seus tempos de aprender, de reconhecer e 
de inventar. As crianças devem ser observadas nas aproximações e distanciamentos dos 
demais seres e objetos e valorizadas a partir do sentido que têm seus silêncios, suas pausas, 
suas repetições e as trocas que estabelecem com os seus pares.  
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O ENSINO DE HISTÓRIA DA ÁFRICA E CULTURA AFRICANA NO 
BRASIL A PARTIR DO MATERIAL DIDÁTICO PRODUZIDO PELA 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO: A 
IMPLANTAÇÃO DA LEI 10.639 

Ronaldo Aurélio Gimenes Garcia1 
 
Já se constituiu uma tradição na sociedade brasileira as tentativas de resolver os mais 

complexos problemas, das mais diversas naturezas, com a criação de leis. O maior entrave 
não está na aprovação das leis, afinal de contas desde a Grécia Antiga cobrar o que está 
escrito é muito mais eficiente. Além disso, a simples aprovação de uma dada legislação não 
garante sua efetiva aplicação. De tão frequente esta situação parece ter se banalizado no que 
diz respeito à área da educação. É preciso de fato transformar em algo efetivo aquilo que está 
previsto na legislação. Parece que algo semelhante vem ocorrendo com a Lei 10.6392 que 
instituiu a obrigatoriedade do ensino de história africana e cultura afro-brasileira nas escolas 
públicas e particulares de todo o país.  

Mesmo sendo uma lei originária do Executivo Federal percebe-se, por parte das 
diferentes esferas do poder (estados e municípios), pouco compromisso para a implementação 
da Lei 10.639. Exemplo disso é o material didático implantado desde o ano de 2008 na rede 
estadual de educação do estado de São Paulo. O material está organizado em situações de 
aprendizagem com o uso de diferentes estratégias pedagógicas que disponibilizam aos 
professores e alunos diferentes possibilidades didáticas. A temática africana, apesar de fazer 
parte do material, apresenta deficiências que precisam ser superadas. Há uma carência de 
informações sobre a história africana. A África somente aparece mencionada nos fascículos à 
medida que tem relação com a história europeia.  

O objetivo do presente estudo é avaliar o material didático da disciplina história para o 
ensino fundamental e médio a partir do Caderno do Aluno produzido e distribuído pela 
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Trata-se de um trabalho de análise crítica 
tendo como referência a própria Lei.  

Pelo que podemos verificar ainda existe uma grande distância entre aquilo que está 
previsto e o que vem sendo praticado no interior das escolas, principalmente das instituições 
públicas. Ensinar e aprender sobre a África não é simplesmente conhecer a história e a cultura 
daquele continente e de seus descendentes no Brasil, mais do que isso é uma luta imensa que 
há muito vem sendo travada no sentido de implantar de fato uma democracia neste país 
(ABREU e MATTOS, 2008). 

Entre outros objetivos destacamos a avaliação dos subsídios didáticos propostos pela 
Secretaria da Educação para a discussão dos problemas das temáticas étnico-raciais. 

                                                           
1 Doutor em Educação pela UFSCAR; Universidade Federal da Fronteira Sul; Realeza; Paraná; Email: 
ronaldo.garcia@uffs.edu.br. 
2 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm. Acesso em 12/12/2013. 
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Procuramos também identificar os meios empregados no material, para construção do 
conhecimento histórico, a partir das fontes empregadas nas sugestões de situações de 
aprendizagem. 

Criado em agosto de 2007 o Programa São Paulo Faz Escola tinha por escopo 
reformular o currículo das escolas estaduais. No entanto a proposta a ser formulada deveria 
atingir todos os alunos das quase 5 mil instituições escolares. A ideia era que todos os 
estudantes tivessem o mesmo plano de ensino. Assim todas as disciplinas teriam, a cada 
bimestre, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio, um conjunto de 
conteúdos específicos para serem desenvolvidos. Era uma tentativa de uniformizar não apenas 
o currículo, mas também o trabalho docente por mais diversa que fosse a rede.  

Na prática o programa só foi de fato implantado no início de 2008 quando foi 
distribuído material didático aos alunos para uma espécie de recuperação intensiva. O material 
se apresentou na forma de um grande jornal com conteúdos de todas as disciplinas, embora o 
alvo fosse língua portuguesa e matemática. Posteriormente chegaram os Cadernos com 
conteúdos bimestrais para professores, alunos e gestores.  

Os Cadernos foram organizados de acordo com o rol de competências e habilidades 
elencadas para o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). No entanto outros exames 
também serviram de orientação para a elaboração do material como SARESP, SAEB e Prova 
Brasil. Embora afirmasse que a proposta foi feita a partir da consulta feita aos docentes e 
gestores das escolas paulistas, isso nunca foi efetivamente demonstrado. Ao que tudo indica 
as alterações foram feitas tendo em vista o interesse da administração em prejuízo do 
pedagógico. 

A justificativa dada para a centralização e homogeneização do currículo foi uma 
resposta do governo do estado a uma suposta “anarquia” que prevalecia nas escolas estaduais. 
A curta autonomia conquistada pelas instituições escolares até então havia se revelado 
prejudicial. Em uma entrevista ao Jornal Folha de São Paulo a então secretária da educação 
Maria Helena Castro afirmava: 

 
Do ponto de vista pedagógico, identificamos que tínhamos uma grande 
fragmentação. Cada escola fazia uma coisa. Algumas muito boas, outras 
mais ou menos, e a maioria com desempenho muito insatisfatório, segundo 
os exames de avaliação. Ficou provado que essa plena autonomia didático-
pedagógica não era boa, levou a uma queda na qualidade. A progressão 
continuada não é o problema. O problema é a fragmentação pedagógica nas 
escolas e a ausência de mecanismos de recuperação permanente, do início ao 
final do ano, como qualquer boa escola particular. Isso não estava sendo 
feito (FOLHA DE SÂO PAULO, 25 de fevereiro de 2008).3 

 

                                                           
3 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc2502200814.htm Acesso em 20/04/2014. 
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Sobre a necessidade das escolas darem uma satisfação sobre as demandas sociais e 
culturais do contexto em que estão inseridas, nada foi dito. O então currículo oficial de São 
Paulo, que até hoje está em vigor, deixava evidente que uma educação que parte do universo 
social que a cerca era inadequada. Mais importante que isso era garantir a aplicação das 
modernas ferramentas da administração pública que visa à obtenção de resultados 
periodicamente verificados por exames especialmente concebidos para esse fim.  

A temática objeto da Lei 10.639 foi incorporada ao material didático, no entanto, os 
estudos sobre história e cultura da África e afro-brasileira se apresentam nos Cadernos à 
medida que têm relações com a história europeia ou do Brasil. A abordagem que os Cadernos 
dão à temática africana e afro-brasileira é no mínimo questionável. No caso da História do 
Brasil a situação é ainda mais crítica. No período da colonização os temas relacionados à 
escravidão e movimentos de resistências são prestigiados. No entanto, quando adentra para o 
período republicano a temática praticamente desaparece. Dá a falsa impressão que não 
tivemos movimento negro durante a Era Vargas, o período da redemocratização, durante a 
ditadura militar etc. Há uma espécie de um silêncio tumular como se movimentos como a 
Frente Negra, Revolta da Chibata, a perseguição e tortura de líderes negros nunca tivesse 
ocorrido. A opção de trazer à tona a questão étnico-racial apenas em determinados momentos 
históricos acabou por deixar encobertas importantes lutas que não foram abordados pelo 
material didático oficial.  

Em relação ao ensino médio a temática africana e afro-brasileira ocupa um espaço 
muito reduzido no conjunto dos assuntos estudados nesta fase da escolaridade. Ao todo são 
apenas quatro abordagens sendo que apenas uma delas (Abolição) refere-se diretamente ao 
Brasil, dois sobre a História da África e um referente a um líder negro norte-americano. No 
que se refere à atuação das lideranças negras no Brasil e suas lutas em nenhuma “Situação de 
Aprendizagem” isso ocorreu, o que também é válido para os Cadernos do ensino 
fundamental. Embora seja importante discutir o papel de líderes como Martin Luther King, 
Malcom X e outros, talvez fosse interessante abordar as influências desses indivíduos no 
Brasil bem como a atuação do movimento negro frente à realidade nacional. Não se trata aqui 
simplesmente de inverter a história oficial e trocar os heróis nacionais por heróis negros, mas 
ir além disso, e identificar as diferentes trocas de ideias e estratégias de ação na luta contra o 
racismo. 

Analisando os Cadernos do Aluno sob a perspectiva da luta contra o racismo podemos 
verificar que o material ainda não conseguiu apresentar a cultura afro-brasileira na perspectiva 
de sua dinamicidade histórica. Isso ocorreu em virtude do pouco espaço ocupado pelo assunto 
nos Cadernos que tratam do final da escravidão em diante. A ausência de uma abordagem 
crítica e comprometida com a educação para as relações étnico-raciais por parte da política 
educacional paulista revela o quanto ainda existe de falta de compromisso para a efetiva 
implantação do conteúdo da Lei 10.639. Apesar de passados mais de 10 anos da aprovação do 
texto legal a discussão da questão parece ter avançado pouco. A fim de superar esse quadro e 
avançar rumo a uma educação de fato democrática e plugada nos desafios que precisam ser 
enfrentados para consolidá-la, faz-se mister envolver outros agentes nessa luta. Não somente a 
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universidade, os historiadores, os pedagogos e suas associações, mas principalmente o próprio 
movimento negro e suas experiências de luta.  
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“SÓ NO GRÃO NULO DE UM MINUTO” 
A POESIA DE UMA PROSA ANUNCIADA EM PRIMEIRAS ESTÓRIAS 

Rosalina Albuquerque Henrique1 
 

Existem fases, na vida humana, de relação interior e exterior,  
quando novas profundidades parecem desdobrar-se na alma, 
quando aflora uma multidão de novas necessidades, e surge  

a sede por algo novo e indefinido. Existem períodos em que ...  
ousar constitui a mais alta sabedoria. 

William Ellery Channing 
 
O livro Primeiras estórias é o quarto, entre os sete, do conjunto rosiano. Esse livro foi 

publicado pela José Olympio, em 1962, com vinte e um contos, obra muito diferente de 
Sagarana, com narrativas longas, e da primeira edição de Grande sertão: veredas, um 
romance escrito em quinhentas e noventa e quatro páginas. Em cada estória de 62 existe um 
entrelaçar do mundo de fantasia e da realidade: a vitória do irracional sobre o racional, o 
narrar o inenarrável.  

Como escritor e pesquisador costumaz desde muito jovem, Guimarães Rosa soube 
valorizar o mundo do sertanejo por meio da recriação e tradução poética de sua linguagem, 
que se deve a anos de dedicação aos estudos de línguas, de contatos com os sertanejos, 
mascates, garimpeiros, praças de polícia, caçadores, vaqueiros, bichos e paisagens mineiras, 
transcriando-os em ficção universal do homem e seus conflitos.  

A respeito da produção literária de João Guimarães Rosa, o professor Paulo Rónai 
(1907-1992) marca a existência de um espírito lúdico no escritor, vendo-o espiar com 
“malícia brincalhona, as reações da crítica a certas inovações explosivas, assim como exultar 
ante a agudeza de alguns intérpretes que conseguiram captar-lhe as mensagens, muitas vezes 
propositadamente veladas” (RÓNAI, 1973, p. XX), porque, como o próprio Rosa havia 
afirmado em entrevista que, “tudo, absolutamente tudo, correspondia a intenções, [e] era 
calculado” (RÓNAI, 1973, p. XX).  

Para o crítico húngaro Rónai, os textos de Guimarães Rosa ampliaram a nossa maneira 
de ver o Brasil ao expor um país antes desconhecido do público brasileiro, ao revelar-nos um 
lugar “imutável, intemporal, uma população que só aparentemente é nossa contemporânea, 
mas gravita em volta de mitologias ancestrais, em obediência a códigos atávicos sem por isso 
viver com menos intensidade os grandes problemas do homem” (RÓNAI, 1973, p. XX). 

Antonio Candido, no texto “O direito à literatura”, escrito em 1988, defende a ideia de 
que a literatura faz parte também das necessidades do ser humano, que lhe garante a sua 
integridade espiritual, uma necessidade universal que “deve ser satisfeita sob pena de mutilar 
a personalidade, porque pelo fato de dar forma aos sentimentos e à visão do mundo ela nos 
                                                           
1 Mestre em Letras: área de concentração em Estudos Literários, Universidade Federal do Pará, Belém, Pará, E-
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organiza, nos liberta do caos e portanto nos humaniza” (CANDIDO, 1995, p. 256), sendo, 
pois, um espaço fecundo de cultura, diálogo e de projetar o homem como um veículo 
catalisador da conscientização e da transformação humana. 

Na prosa de Guimarães Rosa a palavra possui o poder de tecer um jogo, pensado, 
repensado, calculado e recalculado pelo escritor mineiro e, ordinariamente, a linguagem 
rosiana produz uma abordagem estética da realidade, de forma a mimetizá-la. Nela reside a 
capacidade demiúrgica de inventar (ou mesmo de reinventar o mundo), da qual as crianças de 
Rosa se apropriam da palavra e da linguagem, manipulando-as a fim de cultivarem a alegria, 
mesmo diante de acontecimentos ruins.  

As crianças são dotadas, portanto, de sagacidade e de sabedoria que percorre estágios de 
um ensinamento, uma iniciação à vida, uma construção do “eu”. Personagens infantis que 
conseguem superar os seus conflitos internos e aprendem a conviver com as formas ambíguas 
da vida como a alegria e a tristeza, o sonho e a realidade, o ganho e a perda, a obscuridade e a 
claridade. Convergindo-se para uma espécie de reconciliação dos opostos e não uma exclusão, 
ao contrário do pensamento de Riobaldo, de Grande sertão: veredas, o qual reclama o devido 
afastamento entre o bem e o mal, no entanto, o jagunço conclui que essa separação é 
impossível: 

 
Eu careço de que o bom seja bom e o ruim ruim, que dum lado esteja o prêto 
e do outro o branco, que o feio fique bem apartado do bonito e a alegria 
longe da tristeza! Quero os todos pastos demarcados... Como é que posso 
com êste mundo? A vida é ingrata no macio de si; mas transtraz a esperança 
mesmo do meio do fel do desespero. Ao que, êste mundo é muito 
misturado... (ROSA, 1956, p. 220.). 

 
Então, dos desafios que se apresentam durante o percurso das narrativas em Primeiras 

estórias, os personagens centrais traçam, no seu trajeto, passos fundamentais da experiência 
existencial. O mais importante de todos é que a convivência dos contrastes permite uma 
apreensão mais profunda da realidade, uma maneira de intervir no mundo com novas atitudes. 

Nessa coletânea, a objetividade e distanciamento se perdem porque a poesia é 
potencializada. A prosa dá lugar à poesia que atravessa a estrutura das estórias pela proposta 
de uma integração entre as palavras e os sentimentos a que elas aludem. Assim, nossa leitura 
se projeta à perspectiva do olhar infantil em dois contos, “As margens da alegria” e “Os 
cimos”, nos quais, testemunhamos a experiência de um menino, sua relação com a natureza e 
com os adultos ante o inesperado, cercada de imagens poéticas entre a euforia e a disforia, 
como numa dança anunciada sob o olhar da criança perante os acontecimentos vivenciados 
por ela: a expectativa da viagem, a visão da grande cidade, da mata, do peru e sua morte, a 
visita do tucano, a destruição da mata, os passeios de jipe e a ameaça da doença da mãe. 
Imagens que demandam do leitor um gesto atento aos sentimentos do personagem central. 

Muitas dessas imagens se combinam de tal modo que nos permitem múltiplas imagens, 
sensações, leituras e interpretações. Isso é o que observamos na fala do narrador que mobiliza 
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o leitor a refletir e acompanhar como frações de segundos podem decidir o que há de mais 
importante na vida de um ser pequeno (a da criança) e da nossa também: 

 
Não viu: imediatamente. A mata é que era tão feia de altura. E — onde? Só 
umas penas, restos, no chão. — “Ué, se matou. Amanhã não é o dia-de-anos 
do doutor?” Tudo perdia a eternidade e a certeza; num lufo, num átimo, da 
gente as mais belas coisas se roubavam. Como podiam? Por que tão de 
repente? Soubesse que ia acontecer assim, ao menos teria olhado mais o peru 
— aquele. O peru — seu desaparecer no espaço. Só no grão nulo de um 
minuto, o Menino recebia em si um miligrama de morte. Já o buscavam: 
—“Vamos aonde a grande cidade vai ser, o lago...” (ROSA, 1962, p. 5-6, 
grifo nosso.). 

 
Na frase “Só no grão nulo de um minuto”, a repetição da sílaba tônica nu assinala a 

sensação de brevidade que pode representar o minuto. O vocábulo “nulo” já é em si um nada, 
relativo à coisa que não existe, mas acrescida a “grão” obtém o sentido de um quase nada. 
Este substantivo “grão” vem do latim grãnu que ao lado do adjetivo “nulo” aproximam-se da 
palavra grânulo, também oriunda da língua latina granuli, o que para nós sugere a imagem de 
um pequeno grão de morte que a criança recebia, realçada pela expressão “um miligrama de 
morte”. Ou seja, o Menino, aos poucos, morria por dentro. Ele sentia a sua vida passar sob a 
cifra de um “grão”, que supõe o forte efeito esmagador da morte. Toda a frase é uma metáfora 
do sofrimento do garoto ao descobrir que o que havia encantado estava morto: o peru. 

Os momentos de diálogos entre protagonista e com os demais personagens dão lugar a 
fortes imagens. Somos envolvidos pelas imagens vistas por uma criança que sob seu olhar 
conhecemos as suas descobertas e a dissolução de um lugar que, aos olhos desprevenidos do 
Menino, se havia associado à plenitude e a permanência. O fragmento do texto citado 
anteriormente é um exemplo de que a linguagem deixa de ser um mero utensílio discursivo 
para tornar-se poesia. 

Octavio Paz (1914-1998) defende que quando a linguagem se une a imagem 
transformam-se em plena poesia. Sendo assim, a frase “Só no grão nulo de um minuto”, nos 
diz que a experiência poética é expressa pela própria linguagem, bem como pela palavra, que 
pode construir imagens. Assim, para ele a poesia significa o  

 
retorno da linguagem à natureza original, que parecia ser o fim último da 
imagem, é apenas o passo preliminar para uma operação ainda mais radical: 
a linguagem, tocada pela poesia, cessa imediatamente de ser linguagem. Ou 
seja: conjunto de signos móveis e significantes. O poema transcende a 
linguagem. [...] Nascido da palavra, o poema desemboca em algo que a 
transpassa. A experiência poética é irredutível à palavra e, não obstante, só a 
palavra a exprime. (PAZ, 1996, p. 48.). 

 
Após essa queda desabrida, levam o Menino a outro passeio, mas nada o cativa e a 

realidade a respeito do espaço que viria a ser a grande cidade se mostra para ele inóspito, 
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longe do que era antes, um espaço ligado ao desejo e de acolhida. Ele encontra um correlato 
de tristeza, porque com a morte do peru a criança vê a natureza sendo destruída.  

Inicialmente, em “Os cimos”, não é anunciada a notação de aventura. A mãe do Menino 
está doente e o mundo parece traiçoeiro aos olhos do personagem, logo, a criança não aguarda 
o que seria para ela a esperança, o aparecer do tucano, o único que ficou de um bando de 
trinta. A manhã ergue-se com a chegada do pássaro que traz a alegria ao coração da criança, 
que havia ficado atemorizada com a possibilidade da perda de sua progenitora. 

 
Mas, esperava; pelo belo. Havia o tucano — sem jaça —em vôo. De novo, 
de manhã, se endereçando só àquela árvore de copa alta, de espécie chamada 
de tucaneira. E dando-se o raiar do dia, seu fôlego dourado. Cada 
madrugada, à horinha, o tucano, gentil, rumoroso:... chégochégochégo... — 
em vôo direto, jazido, rente, traçado macio no ar, que nem um naviozinho 
vermelho sacudindo devagar as velas, puxado; tão certo na plana como se 
fôsse um marrequinho deslizando para a frente, por sôbre a luz de dourada 
água. Depois do encanto, a gente entrava no vulgar inteiro do dia. Os dos 
outros, não da gente. (ROSA, 1962, p.172-173.). 

 
É possível que as comparações do tucano com um aeroplano, um paturi mais um 

pequeno navio sejam a maneira que a personagem central de “Os cimos” encontrou para 
expor o seu desejo de aproximar o ideal do real. A contemplação do tucano impõe à criança o 
gosto pela vida, a certeza de não perder a mãe, a companhia do brinquedo predileto e a 
lembrança da última viagem que fizera com o tio e a tia. 

O Menino se lembra de sua primeira experiência estética do seu olhar. Em “As margens 
da alegria”, dentro da aeronave, o garoto tinha uma visão cartográfica privilegiada da futura 
cidade, que ainda não conhecia. Em terra, lhe aguardava outra surpresa, mais interessante, 
num primeiro momento, que a natureza circundante, o deslumbre do peru imperial, que tal 
como a urbe que se erguia, a ave impunha a presença de sua beleza:  

 
[A]quela claridade à larga, o chão plano em visão cartográfica, repartido de 
roças e campos, o verde que se ia a amarelos e vermelhos e a pardo e a 
verde; e, além, baixa, a montanha. [...] Chegavam. [...] Enquanto mal 
vacilava a manhã. A grande cidade apenas começava a fazer-se, num semi-
ermo, no chapadão: a mágica monotonia, os diluídos ares.  
Senhor! Quando avistou o peru, [...]. O peru, imperial, dava-lhe as costas, 
para receber sua admiração. Estalara a cauda, e se entufou, fazendo roda: o 
rapar das asas no chão — brusco, rijo, — se proclamara. Grugulejou, 
sacudindo o abotoado grosso de bagas rubras; e a cabeça possuía laivos de 
um azul-claro, raro, de céu e sanhaços; e ele, completo, torneado, redondoso, 
todo em esferas e planos, com reflexos de verdes metais em azul-e-preto — 
o peru para sempre. (ROSA, 1962, p. 6.). 
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Tanto neste referido conto quanto em “Os cimos”, a experiência do ideal com a do 
factual, se dá por meio de uma aproximação destas com a realidade, vista em episódios 
cotidianos de morte, de dor, de práticas de violência e da destruição do espaço histórico em 
detrimento de uma nova cidade em vias de construção, que pelas descrições do narrador e 
pela fala dos personagens, nos faz inferir que seja Brasília. 

Sob a condição de espectadores de “As margens da alegria”, tomamos conhecimento do 
ambiente por meio do olhar curioso de um garoto. As descrições ganham contornos de uma 
linguagem subjetiva, que se distancia da lógica de um adulto. Tudo que era visto (mata, 
animais, plantas, pessoas) daquela paisagem de “muita largura” era nomeado pela criança em 
forma de metáforas e de sonoridades: 

 
Dali, podiam sair índios, a onça, leão, lobos, caçadores? A poeira, 
alvissareira. A malva-do-campo, os lentiscos. O velame-branco, de pelúcia. 
A cobra-verde, atravessando a estrada. A arnica: em candelabros pálidos. A 
aparição angélica dos papagaios. As pitangas e seu pingar. O veado 
campeiro: o rabo branco. As flores em pompa arroxeadas da canela-de-ema. 
O que o Tio falava: que ali havia “imundície de perdizes”. A tropa de 
seriemas, além, fugindo, em fila, índio-a-índio. O par de garças. Essa 
paisagem de muita largura, que o grande sol alagava. O buriti, à beira do 
corguinho, onde, por um momento, atolaram. (ROSA, 1962, p. 3-5.). 

 
O protagonista aproveita a viagem para mergulhar no mundo do sonho e assim 

descobrir o ilimitado, a linguagem poética. Esta compõe o mundo ficcional, mas de contornos 
realistas, com elementos reconhecíveis como partes do real, de um dado momento do nosso 
país, na narrativa “As margens da alegria”. 

Nossa leitura do referido conto não nos conduz a abordar a respeito da construção de 
Brasília, no entanto, a de mencionar que o inesperado colapso das certezas, metaforizado na 
morte do peru imperial, incide numa dolorosa experiência de morte, que coloca o Menino em 
confronto com a consciência de que mesmo aquilo que é concreto desmancha no ar. 

Marli Fantini sobre a obra de Guimarães Rosa, considerando este como intérprete do 
Brasil, chama a atenção do público brasileiro do compromisso do escritor mineiro com a 
palavra, capaz de atualizar e interferir na realidade cultural e histórica: 

 
A gradativa reificação das pessoas e da natureza, que se atritam no mesmo 
“canteiro de obras”, sugere uma relação analógica entre essa “grande cidade” 
e o acelerado processo de modernização do Brasil, emblematizado pela 
“criação” de Brasília. Sob a ótica incontaminada de um menino, o cenário da 
cidade em construção tenciona a fundação do novo com a dissolução do 
antigo, metaforizando, dessa forma, a abrupta passagem da natureza para a 
cultura, o arcaico para o moderno. (FANTINI, 2008, P. 211.). 

 
Perante essas argumentações, observamos que o processo de modernização se vale da 

destruição do belo: “Êle queria poder ver ainda mais vívido — as novas tantas coisas — o que 
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para os seus olhos se pronunciava” (ROSA, 1962, p. 4). Empolgado com a novidade a criança 
repetia-se em íntimo o nome de cada coisa, por exemplo, “malva”, “cobra”, “arnica”, 
“papagaios”, “pitangas”, “veado”, “flores”, “seriemas”, “garças” e “buriti”. A fauna e a flora 
são acompanhadas por adjetivos a fim de confirmarem o deslumbramento do protagonista 
pelo belo. Tudo se manifestava em forma de alegria para o garoto: “Tôdas as coisas, surgidas 
do opaco. Sustentava-se delas sua incessante alegria, sob espécie sonhosa, bebida, em novos 
aumentos de amor” (ROSA, 1962, p. 5). 

Vale notar também que o narrador aguça nossa atenção para esta passagem do texto em 
que a criança, num primeiro momento de sua viagem, antes de aterrizar, está imersa no 
mundo idílico: “O menino fremia no acorçôo, alegre de rir para si, confortàvelzinho com um 
jeito de fôlha a cair” (ROSA, 1962, p. 3).  

Salientamos a delicadeza dessa imagem, pois o “acorçôo” da criança é comparado com 
o cair de uma folha. É uma metáfora do voo do Menino embalado pelo “acorçôo” do avião, 
sendo que a combinação da expressão “fremia no acorçôo” cria uma sensação física de 
“fremir” da criança com a sensação auditiva do barulho do avião numa relação de sinestesia, 
intencionalmente criada pelo neologismo “acorçôo”, que expressa os sentimentos de ânimo, 
estímulo e entusiasmo do protagonista, possuidor de uma certeza de que a viagem se 
encaminhava “ao não-sabido, ao mais”: 

 
Mesmo o afivelarem-lhe o cinto de segurança virava forte afago, de 
proteção, e logo novo senso de esperança: ao não-sabido, ao mais. Assim 
um crescer e desconter-se — certo como o ato de respirar — o de fugir 
para o espaço em branco. O Menino. (ROSA, 1962, p. 3, grifo nosso.). 

 
A expressão “ao não-sabido, ao mais” sugere que o Menino faz uma viagem ao 

“desconhecido e cheio”, aliás, é o que vai descobrir e experimentar, ideia esta completada 
com outra expressão: “crescer e desconter-se”. Assim, o termo “crescer” ganha o significado 
“ao não-sabido” e “desconter-se” pode ser “ao mais”, para um espaço em branco, como o 
próprio título “As margens da alegria” insinua um encontro da alegria com o aprendizado: a 
dimensão de regeneração própria da vida, por meio de uma experiência humana. A criança no 
papel de aprendiz passa pela perda, decepção e constatação do impossível: o que não estava 
no seu programa de viagem, no seu imaginário infantil. 

A criança se maravilha com a viagem a um lugar desconhecido e distante dos seus pais. 
Ela deixa entrever seu imaginário pelo descompromisso com o real, pois de menino comum, 
passa a ser nomeado Menino, saído de uma estória. Nas frases, “Era uma viagem inventada no 
feliz” e “Saíam ainda com o escuro”, os adjetivos substantivados aludem à temática da 
infância em volta de uma tônica inicial, do momento idílico do protagonista, nas alturas. O 
uso do polissíndeto, com a repetição da conjunção e, ajuda-nos a captar com mais leveza e cor 
as paisagens que são pintadas sob o olhar de um garoto, que durante o voo avista várias 
imagens simultâneas: 
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Era uma viagem inventada no feliz [...]. Saíam ainda com o escuro [...]. O 
Menino [...] espiava: as nuvens de amontoada amabilidade, o azul de só ar, 
aquela claridade à larga, o chão plano em visão cartográfica, repartido de 
roças e campos, o verde que se ia a amarelos e vermelhos e a pardo e a 
verde; e, além, baixa, a montanha. O Menino via, vislumbrava. Respirava 
muito. (ROSA, 1962, p. 3-4.). 

 
As figuras de linguagens dão mais força, colorido, intensidade e beleza a estória, como 

o pleonasmo, neste trecho: “O menino via, vislumbrava”, permite que a ideia de ver seja 
expressiva ao indicar a construção de uma grande cidade e o instante em que tudo está ainda 
em equilíbrio (as coisas que eram vistas e visitadas pela criança).  

A escolha do uso do discurso indireto livre aproxima o leitor do Menino como se, junto 
com ele, pudéssemos ver tudo o que se passa na viagem, como se fosse pela primeira vez. 
Embora queira marcar uma distância intransponível, a fala do narrador com a da personagem 
se misturam ante a visão “imperial” do peru. Também os leitores são levados para esta 
surpresa, que até aquele momento acompanhavam a trajetória da viagem do Menino: 

 
Senhor! Quando avistou o peru, no centro do terreiro, entre a casa e as 
árvores da mata. O peru, imperial, dava-lhe as costas, para receber sua 
admiração. [...] Belo, belo! Tinha qualquer coisa de calor, poder e flor, um 
transbordamento. Sua ríspida grandeza tonitruante. Sua colorida empáfia. 
Satisfazia os olhos, era de se tanger trombeta. Colérico, encachiado, 
andando, gruziou outro gluglo. O Menino riu, com todo o coração. (ROSA, 
1962, p. 4.).  

 
O garoto já tivera uma experiência positiva, a do próprio voo e da visão que trazia do 

alto, o formato de aeronave do plano piloto de Brasília. No chão, vivia outra, porque 
comparava a visão ascensional do peru com o crescimento da cidade e, ao mesmo tempo, com 
essa ave. Então, podemos inferir que se trata de uma hipálage, pois a criança assumia a forma 
e a beleza daquele animal: “Tôdas as coisas, surgidas do opaco. [...]. Esta grande cidade ia ser 
a mais levantada no mundo. Êle abria leque, empate, explodido, se enfunava... Mal comeu dos 
doces, [...]. Saiu sôfrego de o rever” (ROSA, 1962, p. 5). Porém, as satisfações e as emoções 
não duram muito quando descobre que o magnífico peru estava morto: “Só umas penas, 
restos, no chão. — “Ué, se matou. Amanhã não é o dia-de-anos do doutor?” Tudo perdia a 
eternidade e a certeza; num lufo, num átimo, da gente as mais belas coisas se roubavam” 
(ROSA, 1962, p. 5-6). 

Neste instante, o Menino despenca do mundo ascensional em que vive quando vê uma 
realidade dolorosa: a morte da ave e a queda da árvore. Assim, a repetição da sílaba num 
confirma o estado emocional da criança: desarmado e indefeso. Anaforicamente, o termo 
“num lufo, num átimo” favorece a intenção poética de exteriorizar o sentimento do 
personagem diante à revelação de um mundo maquinal, das pesadas voragens terrestres, como 
se estivesse despido, renunciando à própria curiosidade porque temia o desconhecido. 
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Era sua primeira experiência de queda que formava um medo secreto, descobrir outras 
adversidades, naquele hostil espaço, que lhe era agora uma “circuntristeza” (ROSA, 1962, p. 
6). Metaforicamente, a realidade é uma “balança infidelíssima” (ROSA, 1962, p. 6), cercada 
de momentos alegres e tristes. 

 
Ali fabricava-se o grande chão do aeroporto [...]. E como haviam cortado lá 
o mato? — a Tia perguntou. Mostraram-lhe a derrubadora [...]. Queria ver? 
Indicou-se uma árvore: simples, sem nem notável aspecto, à orla da área 
matagal. [...]. A coisa pôs-se em movimento. Reta, até que devagar. A 
árvore, de poucos galhos no alto, fresca, de casca clara... e foi só o chofre: 
ruh...sobre o instante ela para lá se caiu, tôda, tôda. Trapeara tão bela. Sem 
nem se poder apanhar com os olhos o acertamento — o inaudito choque — o 
pulso da pancada. O Menino fez ascas. Olhou o céu — atônito de azul. 
(ROSA, 1962, p. 6-7, grifo do autor.). 

 
Agora se sentia degolado como o peru e cerrado como a árvore. A queda da árvore, que 

morrera tanto “pra lá se caiu, tôda, tôda” representava o fim da cosmogonia daquela cidade 
que ia ser a mais bela de todas. No instante da morte da árvore, o garoto olha para o céu que 
lhe responde “atônico e azul”, acha-se cansado e velho como “o encantamento morto e sem 
pássaros, o ar cheio de poeira” (ROSA, 1962, p. 6), sendo isto a metáfora da velhice e da 
efemeridade da beleza. Adiante, ele sente uma saudade de um mundo que era só alegria, que 
lhe foi apresentado, o qual passa a ser um espaço cercado de receio.  

O Menino, dessa vez, parece estar envolvido pela total opacidade da noite, como se 
fosse tragado pela escuridão. Mergulha na ausência mesma da luz, ideia sugerida em um 
parágrafo formado somente por uma palavra: “Trevava” (ROSA, 1962, p. 7). Entretanto, em 
todas as passagens da narrativa a natureza lhe é solidária porque exterioriza as emoções da 
criança, dessa forma, a negritude que se estende sobre a natureza é a mesma que envolve o 
seu coração: “A mata, as mais negras árvores, eram um montão demais; o mundo” (ROSA, 
1962, p. 7). 

Atenta para a relação entre a natureza e os sentimentos do universo infantil, Marie-José 
Chombart de Lauwe, de um modo geral, argumenta que a criança está aberta às descobertas 
do mundo, fazendo parte de sua formação a natureza. Ela indaga ainda que  

 
[a] natureza nem sempre é percebida globalmente. Os elementos que a 
compõem são frequentemente associados à criança segundo um simbolismo 
clássico. Encontramos uma identidade de natureza entre tal elemento 
particular e uma imagem da criança. Em outras passagens, a simbiose entre 
as crianças e certos elementos predomina, ou então a criança, situada diante 
de um deles, descobre através deste elemento um novo significado da 
existência. (LAUWE, 1991, p. 275.).  
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A partir das leituras dos referidos contos salientamos que a natureza, além de ensinar e 
de testemunhar a aflição da criança, recupera a beleza, fato esse que lembra o idílio 
romântico, porque cultiva a crença no poder restaurador da poesia. 

O enredo de “‘As margens da alegria’ forja a fantasia do maravilhoso em coordenadas 
bem próximas — ainda que sob a sutileza da alusão —, e trabalham com o simbólico fundado 
na experiência histórica concreta” (PACHECO, 2006, p. 32-33), visto que divisamos que o 
novo resgate da personagem virá, com o término da narrativa, pela alegria intermitente, que o 
tomará de assalto ao vislumbrar uma imagem luminosa, trazendo um ensinamento diferente 
do final dos contos maravilhosos (PACHECO, 2006, p. 35) 2. Um verde saindo das trevas da 
mata, trazendo novas possibilidades de aprendizagem à personagem: “Voava, porém, a 
luzinha verde, vindo mesmo da mata, o primeiro vagalume. Sim, o vagalume, sim, era lindo! 
— tão pequenino, no ar, um instante só, alto, distante, indo-se. Era, outra vez em quando, a 
Alegria” (ROSA, 1962, p. 7). 

A narrativa “Os cimos” devido sua notação realista sobrepõe-se a uma atmosfera do 
Märchen (Conto), a forma simples do anticonto (JOLLE, 1976, 181-204), cujos motivos não 
partem de uma situação estável, mas de um afastamento forçado em virtude da ameaça de 
morte de um ser amado. 

Filiando-se àquela estirpe de pesquisadores literários a que chama Morfológica e que 
hoje a designamos de Estrutural, André Jolles (1984-1946) estuda as formas simples: legenda, 
saga, mito, adivinha, ditado, caso, memorável, conto e chiste. Dessas formas simples, o conto 
maravilhoso trabalha separado da representação realística. Entretanto, os contos supracitados 
se valem disso mesclando real e irreal, para marcar, num período histórico plausível, a ameaça 
que a industrialização traria aos locais mais afastados dos centros urbanos do país e para o 
sertão, ao lado do maravilhoso que dá o desejo de fazer o mundo melhor sem deixar de lado a 
atualidade. 

A narrativa elementar comporta, pois, dois tipos de episódio: “os que descrevem um 
estado de equilíbrio ou de desequilíbrio e os que descrevem a passagem de um a outro” 
(TODOROV, 1970, p. 162). Por exemplo, o conto “As margens da alegria” se inicia com uma 
situação harmônica, que será desfeita para depois ser restabelecida, graças à chegada de um 
vagalume. No entanto, em “Os cimos” existe uma situação desarmônica, que é anulada por 
um elemento, a visão de um tucano. 

É o elemento sobrenatural que intervém no equilíbrio, ou no desequilíbrio, da narrativa. 
Sendo assim, a relação do elemento sobrenatural com a narração deve-se ao fato de que os 
acontecimentos “sobrenaturais intervêm para romper o desequilíbrio mediano e provocar a 

                                                           
2 Ana Paula Pacheco retoma a definição da forma simples de André Jolles: “[O] universo maravilhoso segue as 
exigências de uma moral ingênua (numa acepção, conforme diz, próxima à de Schiller), oposta às leis ‘imorais’ 
da realidade. Segundo esta moral própria ao maravilhoso, que supõe uma ética dos acontecimentos (e não das 
ações), o desfecho do Märchen satisfaz o senso de restabelecimento da justiça sem que haja punição definitiva 
dos desvios”.  
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longa demanda do segundo equilíbrio. O sobrenatural aparece na série de episódios que 
descrevem a passagem de um estado a outro” (TODOROV, 1970, p. 163).  

Novamente, ressaltamos que o conto “Os cimos” é precedido por desventuras, ao se 
tratar, logo de início, de um ambiente desequilibrado em que o Menino se encontra mais uma 
vez no avião, porém, numa difícil partida à casa do Tio. Ele ingressa no avião, renegando 
qualquer claridade do dia e o encanto das paisagens aéreas. Em seu íntimo, o protagonista 
encontra-se com “peixes negros” e defronta-se com “lombos e garras”; trancado em seus 
pensamentos, assumiria o lugar da mãe: 

 
Entrara aturdido no avião, a esmo tropeçante, [...]. Nem valia espiar, 
correndo em direções contrárias, as nuvens superpostas, de longe ir. [...] 
O avião não cessava de atravessar a claridade enorme, ele voava o vôo — 
que parecia estar parado. Mas no ar passavam peixes negros, decerto para lá 
daquelas nuvens: lombos e garras. O Menino sofria sofreado. O avião então 
estivesse parado voando — e voltando para trás, mais, e ele junto com a 
Mãe, do modo que nem soubera, antes, que o assim era possível. (ROSA, 
1962, p. 168-169.). 

 
Essa passagem interage com o sentimento da criança, quando é percebida a presença de 

uma imagem parada do avião, criada na imaginação do garoto, sugerida pela aliteração e 
pleonasmo: “ele voava o vôo”; “sofria sofreado” e “voando — e voltando”, a fim de fugir da 
angústia, então, recorre ao imaginário. E, no decorrer dos acontecimentos, será um momento 
mágico para ele, pois, quando vê pela primeira vez o tucano, consequentemente, há uma 
transformação:  

 
A uma das árvores, chegara um tucano, [...]. No tôpo da árvore, nas 
frutinhas, tuco, tuco... daí limpava o bico no galho. E, de olhos arregaçados, 
o Menino, sem nem poder segurar para si o embrevecido instante, só nos 
silêncios de um-dois-três. No ninguém falar. Até o Tio. [...]. O Menino 
estando nos começos de chorar. Enquanto isso, cantavam os galos. O 
Menino se lembrava sem lembrança nenhuma. Molhou tôdas as pestanas. 
(ROSA, 1962, p. 171.). 

 
É como se não houvesse o passado e o futuro para o personagem, apenas um 

“embrevecido instante”. Um desligamento temporário das sensações ruins. Compreendemos 
que ele passa a ser o inventor de sua própria alegria, associando a sua própria certeza de que a 
mãe estivera sempre sã. A autodeterminação da criança deve-se o aparecimento do pássaro. 
Uma vez unidas, a imaginação da criança e a visão ascensional do tucano conseguem reverter 
o processo das suas desventuras: 

Mas o Menino em seu mais forte coração declarava, só: que a Mãe tinha de 
ficar boa, tinha de ficar salva! [...], precisava de se repetir: que a Mãe estava 
sã e boa, a Mãe estava salva! [...] Dentro do que era, disse, redisse: que a 
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Mãe nem nunca tinha estado doente, nascera sempre sã e salva! (ROSA, 
1962, p. 173-174.). 

 
O Menino passa a enxergar o mundo com outros olhos: os da imaginação, que “ritualiza 

a função primeira da linguagem, a mágica e demiúrgica função de enunciar para que o 
enunciado exista. Função da poesia que subverte o tempo profano, subverte a morte”. 
(ALVES, 2000, p. 491). 
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LISÍSTRATA: DA LITERATURA DE ARISTÓFANES AO FILME A FONTE 
DAS MULHERES DE RADU MIHAILEANU 

Rosana Araújo da Silva Amorim1 
 

Tudo vale a pena se a alma não é pequena. 
Fernando Pessoa 

 
Literatura e cinema, como formas de expressão artística, têm dialogado de maneira cada 

vez mais próxima. A literatura tem servido como fonte inspiradora para a produção de 
diversos filmes e, esta prática, embora bastante antiga, continua crescendo a cada dia. Por 
outro lado, o cinema também tem influenciado o modo cinematográfico e imagético como as 
obras literárias vêm sendo construídas. 

Nesse artigo, busca-se observar e analisar as marcas da releitura (deslocamentos e traços 
culturais) da comédia Lisístrata de Aristófanes no filme A fonte das Mulheres de Radu 
Mihaileanu, considerando as especificidades do texto literário e do texto fílmico.  

 
Lisístrata, de Aristófanes 

 
É uma obra, datada de 411 a. C. e foi apresentada pela primeira vez no festival 

dionisíaco das Lenéias. Com 1320 versos, baseia-se neste resumo: Lisístrata reúne-se com 
vizinhas e mulheres de diversas cidades gregas, inclusive Esparta, visto que essa era a cidade 
inimiga de Atenas, com o objetivo de por um fim à guerra do Peloponeso. Ela propõe uma 
greve de sexo que é, segundo Oliveira e Silva (1991, p. 8) “[...] intervenção política no 
sentido de ação integrada na vida da comunidade, [...]”.  

Aristófanes, algumas de suas obras foram as únicas a sobreviver até os dias atuais, com 
textos integrais. Sabe-se que ele viveu entre os anos 447 a. C. e 386 a. C., sendo deste ano a 
sua ultima comédia. Nasceu em Atenas e exerceu um cargo público, no século IV. Ao todo, 
Aristófanes escreveu cerca de quarenta peças e obteve nos concursos pelo menos seis 
primeiros prêmios e quatro segundos prêmios. Contudo, somente onze foram integralmente 
preservadas.  

Escrita em 411 a. C., essa comédia grega descreve a greve das mulheres de toda a 
Grécia, que estavam sem os seus respectivos maridos, os quais se encontravam na Guerra do 
Peloponeso. Elas propuseram uma rebelião inovadora: abstinência sexual por tempo 
indeterminado. Eles ficariam sem amor, enquanto não finalizassem a guerra, selando um 
acordo de paz. 
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A Fonte das Mulheres 
 

A análise sobre as relações da literatura com outras artes e mídias é um tema que tem 
sido cada vez mais estudado e comentado entre os estudantes e professores acadêmicos. 
Acredita-se que uma das razões para explicar tal fenômeno deve-se ao fato de que, na 
contemporaneidade, além das ferramentas tecnológicas, é comum estabelecer relações entre 
duas ou mais linguagens artísticas, cada qual se apropriando de elementos existentes nas 
outras, para aprimorar seus processos de criação. Isso porque cada linguagem tem suas 
características particulares e uma forma ímpar de envolver o público; com isso, não se pode 
ignorar o fato de que literatura e cinema constituem dois campos distintos da produção 
cultural e uma obra deve sempre ser vista, considerando-se os valores socioculturais nos quais 
está inserida. Como afirma Benjamin (1994), estamos em plena era da reprodutibilidade 
técnica da obra de arte.  

 
Em sua essência, a obra de arte sempre foi reproduzível. O que os homens 
faziam sempre podiam ser imitados por outros homens. Essa imitação era 
praticada por discípulo, em seus exercícios, pelos mestres, para a difusão das 
obras, e finalmente por terceiros, meramente interessado no lucro. Em 
contraste, a reprodução técnica da obra de arte representa um processo novo, 
que se vem desenvolvendo na história intermitentemente, através de saltos 
separados por longos intervalos, mais com intensidade crescente. 
(BENJAMIN 1994, p. 166).  

 
Partindo da premissa de que o filme apresenta um roteiro, ou seja, um viés literário, o 

filme A Fonte das Mulheres do cineasta romeno radicado na França, Radu Mihaileanu, é 
uma adaptação da comedia grega Lisístrata de Aristófanes. Ele está centrado na greve de 
sexo, proposta pela jovem Leila, com a intenção de propor um fim à exploração feminina de 
uma pequena vila.  

Através do corte semiológico de algumas ocorrências textuais e fílmicas, especula-se 
sobre a inter-relação entre as duas formas narrativas. Isso significa dizer que o processo da 
análise contrastiva entre o texto literário Lisístrata e o texto fílmico A Fonte das Mulheres 
mostra que a velha oposição, livro/filme, tende a se transformar, cada vez mais, numa relação 
de semelhança.  

Enfatiza Benjamim (1994, p. 169) que é possível, assim, com a criação dos métodos da 
reprodutividade técnica, haver, de certo modo, a emancipação das obras de arte, não como 
algo ruim, como cópia, mas como procedimento diferenciado, já que as novas técnicas foram 
criadas com a finalidade de reprodução para a difusão.  

No filme A Fonte das Mulheres (2011), com uma duração de 135 minutos, percebe-se 
um retorno às fábulas; Ele é uma fábula moderna de uma pequena comunidade muçulmana, 
entre o Norte da África e o Oriente Médio, tradicionalmente machista. As pessoas vivem em 
um povoado sem água e sem energia elétrica e as mulheres buscam água de uma nascente 
localizada no topo de uma montanha, sob o sol escaldante. Elas fazem isso, desde o início dos 
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tempos, enquanto os maridos, em sua maioria, ficam parados, jogando conversa fora. A 
rebelião é liderada pela jovem liberal Leila, que propõe uma greve de amor. Leila convoca as 
mulheres e coloca a seguinte condição: se os homens não carregarem água para a aldeia, não 
terão nada de carinhos, abraços e sexo.  

Essa ideia não foi bem aceita por todas as mulheres, muitas desabafaram que preferiam 
morrer, carregando água, a ficar sem sexo, mas Leila consegue o apoio da maioria e elas 
iniciam a greve. A personagem principal era casada com um professor que decide apoiá-la. 
No desfecho da trama, os homens decidem atender ao pedido das mulheres e todos juntos 
celebram a paz. 

 
Lisístrata e A Fonte Das Mulheres 

 
Enfatiza-se uma reflexão no direcionamento que o diretor deu à adaptação e sua 

temática. Percebe-se pela observação, que, apesar da releitura ser atualizada, o diretor 
manteve-se fiel ao conteúdo da comédia: o mesmo objeto – a greve de sexo, pois, aqui cabe 
ressaltar a importância de um diretor. Nos casos de adaptação, ainda, vai testar sua bagagem 
cultural e conhecimento do autor e da obra que está sendo transposta para a nova roupagem. 
Com relação à temática, as obras, tanto a literária como a cinematográfica, abordam a mesma 
essência: amor à cidadania, sentimento que busca uma zona de conforto, a paz.  

Enfatiza Stam ( 2006, p.21-22) que: 
 

A teoria da intertextualidade de Kristeva (enraizada e traduzindo literalmente 
o “dialogismo” de Bakhtin) e a teoria da “intertextualidade” de Genette, 
similarmente, enfatizam a interminável permutação de textualidades, ao 
invés da “fidelidade” de um texto posterior a um modelo anterior, e desta 
forma também causam impacto em nosso pensamento sobre adaptação. A 
nivelação provocativa da hierarquia entre crítica literária e literatura de 
Roland Barthes, do mesmo modo, funciona analogamente para resgatar a 
adaptação ao cinema como uma forma de crítica ou “leitura” do romance, 
que não está necessariamente subordinada a ele ou atuando como um 
parasita de sua fonte. 

 
Nas argumentações apresentadas, há uma preocupação com a narrativa, na comédia 

Lisístrata,se percebe a sutileza dos detalhes da narração, apresentam-se perceptíveis ao leitor. 
Nessa obra, Aristófanes denuncia a crise nas estruturas das Cidades-Estados, revelando uma 
organização política e social que leva as mulheres a transformarem a cidade, tendo em vista 
interesses particulares. Todavia no cinema, com o filme A Fonte das Mulheres, o diretor Radu 
Mihaileanu, tendo como referência uma vila mulçumana, tende a considerar o fato de este ser 
uma forma de expressão artística mais realista, pois, ao invés de ter que narrar e descrever 
ambientes, paisagens, só precisa mostrá-lo ao espectador. 

A complexidade de uma obra literária ou de uma obra fílmica exige, às vezes, uma 
leitura mais atenta. É necessário ter um olhar minucioso sobre o contexto, fazer 
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interpretações, formular hipóteses, especular sobre todos os possíveis significados para tentar 
obter alguma compreensão da obra.A literatura e o cinema exigem que todos os indivíduos 
experimentem e participem da construção de suas obras, porque em sua maioria o momento 
histórico é o grande responsável pela inspiração das tramas ficcionais, bem como não querem 
que as pessoas fiquem alheias às experiências literárias e fílmicas, pois o fazer da arte só 
existe se possuir alguém que o consuma.  

As análises e interpretações do texto literário/fílmico devem levar à descoberta de 
pistas, marcas para que o sentido seja reconhecido, pelo qual o próprio sentido se faz 
construir, realizar. E é por essas marcas que, num caminho inverso, o sentido se deixa 
descobrir e recriar. 
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A REVISTA/ANUÁRIO CASA COR/RS TECNOLOGIZANDO LARES 
GAÚCHOS 

Rosane Dariva Machado1 
Maria Lúcia Castagna Wortmann2 

 
Este estudo deriva de pesquisa desenvolvida em um Mestrado em Educação na 

perspectiva dos Estudos Culturais. Destacamos a centralidade que artefatos tecnológicos de 
última geração - home theater, televisões com grandes telas slim, telões removíveis, 
eletrodomésticos multifuncionais, automação predial, iluminação automatizada, entre outros, - 
ganharam nos espaços domésticos contemporâneos e como esses vêm sendo considerados 
necessários à obtenção de uma vida mais cômoda e feliz. Tais artefatos integram sobejamente 
mostras/eventos de arquitetura, decoração e paisagismo, tais como a CASA COR/RS, evento 
organizado por um grupo/empresa, que se apresenta/representa como uma grife com 
franqueados por todo o Brasil, mas, também, no Chile, Equador, Panamá, Peru e Uruguai, 
sendo considerado o maior evento dessa área nas Américas, e o segundo maior do mundo.  

Valendo-nos na noção de pedagogias culturais, argumentamos ter essa Mostra, bem 
como a Revista/Anuário CASA COR/RS, que a apresenta/representa, uma dimensão 
pedagógica que define o que é necessário e importante constar nos espaços domésticos dos 
lares brasileiros contemporâneos. Ou seja, destacamos como determinadas tipologias 
espaciais nelas veiculadas são associadas a uma estética que se harmonizaria a pretensas 
exigências das sociedades contemporâneas, transformando e ensinando o que deve constar 
nesses espaços para propiciar, por exemplo, uma maior interação familiar.  

Discutimos, particularmente, a partir da Revista, imagens e textos que apresentam os 
projetos que integram a Mostra. Valendo-nos de conceitos, tais como representação cultural, 
consumo, tecnologia e cultura do espetáculo, destacamos ações implicadas na 
construção/invenção social dos espaços domésticos e problematizamos a vinculação dos já 
referidos artefatos tecnológicos a representações de conforto e felicidade. 

 
Os Artefatos tecnológicos invadem os lares contemporâneos 

 
A popularização da internet, a partir dos anos 1990, foi o grande salto que possibilitou a 

conexão global da sociedade contemporânea. Expandiu-se, assim, a rede de relacionamentos 
humanos, passando-se a viver a “era da conectividade”, que igualmente possibilitou que os 
sujeitos interajam cada vez mais com a tecnologia em seu cotidiano. Então, os artefatos 
tecnológicos invadiram os lares contemporâneos com a promessa de tornarem a vida humana 
cada vez mais simples e confortável. Aliás, tais artefatos que até os anos 1980 eram rígidos, 

                                                           
1 Arquiteta e Mestre em Educação; Universidade Luterana do Brasil; Canoas; RS. rosaned2@terra.com.br 
2 Professora/pesquisadora dos Programas de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Rio 
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fixos e pesados tornaram-se dispositivos móveis, cambiáveis e leves. Além disso, como 
salientou o sociólogo Zigmunt Bauman (2001), instalou-se a impermanência, o que envolveu 
deslocamentos da noção de espaço para a noção de tempo. Como este autor (ibid) indicou, 
hoje, “os sólidos suprimem o tempo; para os líquidos, ao contrário, o tempo é que importa” 
(p.8). Assim, artefatos tecnológicos, tais como os celulares e a internet não só passaram a 
fazer parte do dia a dia dos sujeitos contemporâneos, como a serem utilizados como extensões 
do próprio corpo humano. E tais aparelhos adentraram a escola, os espaços de trabalho, de 
lazer e os espaços domésticos, permitindo, pelo menos em princípio, uma conectividade quase 
sem limites e instantânea. Kellner (2001) aponta como essas novas tecnologias da mídia e da 
informática mudaram os padrões da vida cotidiana, o trabalho e o lazer, ao permitirem essas 
conexões a qualquer dia, hora, lugar, mesmo sendo essas limitadas a “quem pode”, a quem 
tem dinheiro para comprar os equipamentos e o acesso. Mas, é inegável que muitas dessas 
tecnologias se transformaram em objetos do cotidiano que povoam os lares contemporâneos. 

 
Os artefatos tecnológicos invadem os espaços da Casa Cor/RS 

 
Pode-se dizer que muitos dos aparelhos domésticos atuais transformaram-se em 

artefatos multiusos, servindo para quase tudo por realizarem várias funções: refrigeradores 
fazem listas de compras, apresentam receitas, possuem telas de TV e conexões hi-fi; lavadoras 
são dotadas de sistemas inteligentes e comandadas a distância ou por telas sensíveis ao toque; 
coifas e depuradores podem ser acionados automaticamente; duchas controlam a vazão da 
água, iluminam o banho com luzes coloridas a partir da temperatura da água, entre outros. 
Cada vez mais incorporados ao cotidiano, tais aparelhos, ao lado de tablets e smartphones 
podem transformar nossas vidas em “vidas digitais” - os e-mails, a navegação pela internet, os 
livros eletrônicos nos permitem falar, ver, captar e postar fotos, músicas, games, 
instantaneamente. E permitem, também, via automação, o controle de funções domésticas, 
possibilitando que, a partir de configurações predefinidas, encontremos nossa casa “pronta” 
pelo acionamento automático de luzes, ar-condicionado, televisão, banheira, microondas, 
cafeteira etc. Aliás, uma das “vedetes” dos lares é a televisão: as chamadas Smart TV são 
processadores com câmera, microfone, conexão wi-fi, entradas USB e aplicativos próprios, 
permitindo ao espectador postar textos em redes sociais, enquanto assiste ao futebol ou à 
novela, dispondo, ainda, de câmera para o reconhecimento facial para proceder as conexões 
no menu de navegação e ao Skype.  

Argumentamos, então, que tais artefatos nos ambientes domésticos promovem 
alterações na sua tipologia, disso decorrendo, ainda, o descarte frequente de 
equipamentos/objetos/materiais que se tornam obsoletos, bem como a aquisição e valorização 
de modelos tecnologicamente mais atuais, constantemente lançados no mercado de consumo. 

Para deixar mais claras nossas considerações, apresentamos, a seguir, a partir da figura 
01, ambiente que integrou a Casa Cor/ RS 2012. 
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Figura 01: Refúgio Gastronômico Off Road 
Arquitetas: Andrea Magalhães, Carla Oliveira e Andrezza Zilli Piccoli 

Foto: Eduardo Liotti – Revista CASA COR/RS 2012 (p.30) 
 
Como se pode ver este ambiente compreende um espaço amplo, sendo o mobiliário o 

delimitador das diversas funções - ele integra cozinha, sala de jantar, sala de estar, 
configurando-se como um cenário e, nesse, há uma espécie de refúgio gastronômico. A mesa 
de jantar e a gourmeteria assumem papel central, ostentando eletrodomésticos de última 
geração, tendo acabamento em aço inox e vidros espelhados. Há fornos embutidos com 
controle digital e timer para cozimento e preparo dos pratos, um fogão tipo cooktop embutido 
na bancada de silestone (material importado composto por pedras e resina), sobre o qual há 
uma coifa italiana, que, quando acionada via automatização, levanta verticalmente e suga os 
vapores, gases e odores produzidos pelo preparo dos alimentos, garantindo o conforto 
ambiental. No ambiente de estar, um telão embutido no forro de gesso pode descer com um 
simples toque e a iluminação “dimerizada”, também por acionamento automatizado, 
proporciona mudanças no cenário, transformando-o em sala de cinema - ou seja, um home 
theater. Destacamos que neste ambiente, aparentemente despojado, mas sofisticado, estão 
articulados aspectos que apontamos serem valorizados pela Mostra e a Revista analisadas: 
nele artefatos tecnológicos estão transformados em bens de consumo doméstico e 
espetacularizados! Os ambientes são integrados, articulados e “flexibilizados”, comportando 
artefatos tecnológicos importados, o que acena para a dimensão da globalização; 
compreendem, também, a dimensão da “inovação”, representada no uso de revestimentos 
sofisticados, automatizados, luxuosos! Enfim, utilizando a metáfora de Bauman (2001), esse é 
um ambiente “líquido”, que articula o conceito de consumo e de espetáculo tecnológico. 

 
Considerações Finais 

 
Argumentamos a partir da leitura do ambiente mostrado neste artigo estar em pauta a 

configuração de ambientes tais como o que apresentamos, nessa Mostra de arquitetura, 
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decoração, design e paisagismo CASA COR, que é também uma unidade de negócios pós-
moderna endereçada especialmente a consumidores do luxo. Ressaltamos, no entanto, que a 
partir desta Mostra tais tendências são assimiladas por diversos segmentos sociais e de 
mercado reproduzindo-se e popularizando-se não apenas as tecnologias nela 
apresentadas/representadas, mas especialmente as tendências e estilos arquitetônicos de 
design . E essas apontam, como ressaltamos, para a flexibilidade e a integração dos espaços, 
representando impermanências, bem como para a interatividade cotidiana com a tecnologia e 
para uso um tanto quanto espetacular de objetos, iluminação e artefatos variados. 
Argumentamos, especialmente, que a Mostra CASA COR funciona como uma pedagogia 
cultural, que não apenas representa importantes modos de organizar a vida doméstica 
contemporaneamente, mas também, ensina aos sujeitos como eles podem viver mais 
confortavelmente com glamour e tecnologia em seus lares, caso aproveitem as muitas 
sugestões contidas nas propostas de organização dos espaços domésticos apresentadas nesta 
importante Mostra.  
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A FORMAÇÃO E A PERENIDADE DO ALUNO-LEITOR 

Rosane de Barros Goveia Cordeiro1 
 

Introdução 
 
A formação de um público leitor é um dos mais importantes desafios não só para os 

professores, como, de uma forma mais ampla, para a criação de políticas públicas que visem à 
melhoria da condição de letramento da população brasileira.  

A pesquisa da qual faço parte como docente-pesquisadora: Orientação de letramento(s) 
e construção de percursos de leitura de jovens e adultos nos Ensinos Fundamental e Médio: o 
protagonismo do sujeito-leitor na constituição dos sentidos de autoria da Profª Dra. Maria da 
Graça Cassano, aprovado e apoiado pela CAPES/INEP tem como objetivos: identificar a 
orientação de letramento; (re)conhecer a história de leitura desses alunos; encaminhar o 
professor na criação de oportunidades para que seu aluno construa percursos de leitura e, por 
extensão, verificar em que medida o contato com uma literatura diversificada pode afetar as 
histórias de leitura da sua rede social, o entorno escolar, dentre outros.  

Este trabalho é uma reflexão inicial da observação da minha primeira turma participante 
do projeto, da qual fui docente por três anos consecutivos, em uma escola estadual da Baixada 
Fluminense/RJ. Os hábitos de leitura, seu desenvolvimento, assim como sua perenidade são 
alvos de observação e pesquisa.  

O recorte deste estudo baseia-se na análise e observação dos dados relativos a dois 
alunos que participaram efetivamente da proposta. Desde a entrevista com familiares, seus 
comportamentos e participação nas atividades de leitura propostos, até contato realizado um 
ano após o término do Ensino Médio. O percurso de leitura trilhado e/ou construído por eles. 
A discussão gira em torno da perenidade ou não desse hábito e a efetiva valia  

A conclusão traz uma reflexão e questionamentos sobre o que, como e qual a real valia 
das diversas intervenções que vêm sendo propostas e realizadas nos diversos projetos 
desenvolvidos na área de leitura. 

 
Objeto e Metodologia 

  
A pesquisa foi realizada em uma turma de Ensino Médio de uma Escola Estadual do 

Rio de Janeiro, localizada na Baixada Fluminense. O relacionamento professor- aluno iniciou-
se no ano de 2010, ano em que a turma cursava o primeiro ano do EM, mas o 
desenvolvimento do projeto só se 1deu a partir do ano de 2011 e se estendeu até o final do 

                                                           
1 Professora da Faculdade de Duque de Caxias - UNIESP/Duque de Caxias/RJ; do C. E. Prof. Murilo Braga/São 
João de Meriti / RJ e Pesquisadora-docente CAPES/INEP - Observatório da Educação / Brasil. Contato: rosane-
cordeiro@bol.com.br 
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ano letivo de 2012, em sala de aula e ambiente escolar. No ano de 2013, o contato deu-se por 
meio de redes sociais, contatos esporádicos na escola e por telefone.  

Inicialmente, foram sorteados, aleatoriamente, alguns alunos que levaram para seus 
responsáveis um convite para uma conversa com o professor da disciplina, mas a empolgação 
com a atividade era tamanha que outros alunos, que não haviam sido sorteados, perguntaram 
se podiam também trazer seus familiares. Estão, foi combinado que todos que desejassem 
podiam marcar com o professor dia e hora para que seus responsáveis participassem da 
amostra. 

Paralela às entrevistas, as atividades com os alunos foram iniciadas na escola. Num 
primeiro momento, o grupo foi levado à biblioteca escolar e apresentado àquele mundo que, 
até então, era quase desconhecido por eles. Exploraram à vontade, perguntaram muito, 
brincaram e, no final da visita, foram conduzidos para a sala de leitura – parte integrante da 
biblioteca – onde foi feita a leitura de um pequeno texto pelo professor. Nas semanas 
seguintes, foram estimulados a escolher um livro, revista, quadrinhos, jornal... para leitura 
individual, além do oferecimento de títulos diversos, trazidos pelo professor, para que 
levassem para casa, sem compromisso de leitura. Essas ações tornaram-se rotineira ao longo 
dos dois anos do projeto com a turma. 

Depois de algumas semanas, em vez de o professor ler ou contar histórias para eles, eles 
é que passaram a fazê-lo. Foram feitas rodas de leitura entre os alunos da turma e, nos eventos 
escolares, eles planejavam e conduziam rodas de leitura com alunos das demais turmas da 
escola 

 
Discussão e análise 

 
A partir da análise e observação dos dados relativos a dois alunos que participaram 

efetivamente da proposta, alguns questionamentos sugiram de maneira muito representativa: o 
que pode interferir na formação do leitor? A família e a escola possuem representatividade 
fundamental nessa formação? Uma vez conquistado, qual a perenidade desse leitor? 

Pesquisas apontoam que há um abandono paulatino das práticas de leitura, à medida que 
leitores recém-cultivados na infância vão alcançando a juventude e esse processo tende a 
intensificar-se ao logo da vida. Não é raro ouvirmos teorias e defesas calorosas de que o 
contato precoce das crianças com livros e demais materiais de leitura favorece o processo de 
letramento e possibilita a transformação desse indivíduo em um jovem leitor, assim como, 
que duas instituições desempenham papel fundamental nesse processo: a família e a escola. 

Em análise de dados da pesquisa INAF, Ana Maria de Oliveira Galvão fala da 
influência da família no comportamento dos leitores: 

 
Os dados analisados revelam […] grandes tendências em relação à 
transmissão do hábito de ler: parecem existir relações bastante estreitas entre 
os usos que da leitura e da escrita são feitos pelos entrevistados e os níveis, 
os hábitos e as práticas de leitura de seus pais. (GALVÃO, 2003. p.141) 
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Foram justamente essas teorias e pesquisas que chamaram atenção em comparação a 
esses dois alunos que passaram a ser chamados pelos nomes fictícios de Paulo e Joana. 

Em entrevista com a mãe de Paulo, esta afirmou ser apaixonada por histórias infantis e 
contos de fadas e que fazia leituras frequentes desses contos para seu filho durante sua 
infância, enquanto a mãe de Joana declara não gostar de ler e não ter, na infância de sua filha, 
oferecido livros ou qualquer outro material impresso que estimulasse o processo de 
letramento formal. Tais informações, de acordo com os estudos apresentados por GALVÃO 
(2003), nos levariam a imaginar que Paulo se tornou um leitor, enquanto Joana, não. Porém a 
realidade apresentada foi justamente inversa. É claro que não podemos descartar a outra 
instituição apontada como fundamental: a escola. E, neste ponto, ambos declaram 
experiências muito parecidas: pouco contato com livros e nenhum estimulo até entrarem no 
projeto. 

A participação por dois anos nas atividades de letramento(s) do projeto trouxe 
mudanças significativas nos hábitos de leitura de ambos. Joana destacou-se como a ledora 
mais voraz do grupo, considerava a leitura como uma de suas atividades mais prazerosas. 
Paulo teve um percurso um pouco mais tímido. Mas, como declarou em entrevista ao Globo 
Educação, antes de entrar no projeto só lia rótulos no supermercado para ajudar sua mãe e, ao 
final do segundo ano das atividades, “achava até legal ler”. Do primeiro para o segundo ano, 
dobrou o número de títulos lidos; participou significativamente das rodas de leitura e de todas 
as atividades propostas.  

Com base na mesma pesquisa apontada anteriormente, GALVÃO (2003) diz que a 
participação da escola “pelo menos nas últimas décadas e para grande parte da população 
brasileira, tem-se constituído na principal via de acesso à leitura – embora essa afirmação não 
seja válida para as gerações mais velhas”. 

A partir da análise acima, acredita-se que a escola, mesmo fora das disciplinas do 
currículo básico, pode ser uma importante mediadora entre o indivíduo e a sua relação com a 
escrita. Mas outro ponto deve ser observado: a perenidade desse leitor.  

Um ano após terem terminado o Ensino Médio, como estariam esse leitores recém-
formados? Será que o gosto pela leitura resiste ao extramuros escolar? Com essas 
interrogações em mente, buscou-se contato com esses dois, agora, ex-alunos e o que pode ser 
constatado foi que Joana continuava apaixonada pela leitura e desenvolvendo atividades em 
torno dela, inclusive, tendo efetivado outro objetivo da proposta do projeto: influenciar seu 
grupo de convívio – suas irmãs também se tornaram leitoras assíduas. Entretanto, Paulo 
relatou que desde que saíra do projeto, logo nos primeiros meses, ainda tinha lido alguma 
coisa, mas depois disso não lera mais nada espontaneamente, apenas aquilo que era obrigado 
pelas circunstâncias. 

 
Considerações finais 

 
Os percursos de leitura apresentados por esses dois jovens, desde a entrevista com 

familiares, seus comportamentos e participação nas atividades de leitura propostos, até 
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contato realizado um ano após o término do Ensino Médio, mostram que os caminhos 
trilhados e/ou construídos por eles só se encontram no ambiente escolar: passam por um longo 
período em que a leitura não aparece de forma significativa e, somente no Ensino Médio, em 
atividades extracurriculares, ela torna-se protagonista em suas vidas. No entanto, com o 
afastamento do ambiente escolar, voltam a trilhar caminhos distintos. 

Vários passos vêm sendo dados na conquista e formação do leitor, mas não se pode 
parar por aí, mais um importante degrau precisa ser construído e ocupado: a perenidade do 
hábito. 
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ESPELHOS DA LEITURA ÀS AVESSAS 

Rosane de Bastos Pereira1 
 
O livro ainda parece ser um objeto indigesto ou mesmo estranho à cultura da escola 

pública brasileira. Até 1997, quando o Ministério da Educação (MEC) criou o Programa 
Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), os acervos literários não faziam parte dos 
estabelecimentos de ensino. Começaram a chegar, aos poucos, a partir de 1998, quando a 
primeira leva de títulos foi entregue em boa parte dos Estados e municípios das cinco regiões 
do País. Com obras de alto nível, impressão impecável e autores os mais variados, poderia se 
pensar que o PNBE revolucionaria o ato de ler no ensino público. A hipótese não é absurda, 
se não fosse por uma razão simples – a maioria dos acervos permanece inacessível à maioria 
dos estudantes. 

Os dados da pesquisa sobre o PNBE, realizada de 2008 a 2013, resultaram na tese “O 
leitor através do espelho – E o que ele ainda não encontrou por lá!”2. Para a constituição deste 
trabalho tomou-se como guia a seguinte proposição: “Afinal, se distribuir livros não forma 
leitores, então qual deve ser o rumo das políticas para o fomento da leitura no Brasil?.3 Nesse 
sentido, esta pesquisa se propõe a trilhar o caminho percorrido pelo PNBE e aprofundar-se em 
sua dinâmica, aqui personificada como uma engrenagem, para, ao final, analisar sua 
contribuição para a formação de alunos leitores nas escolas públicas brasileiras. 

O PNBE é um programa único no mundo devido à sua dimensão e alcance, em termos 
de investimentos e distribuição de acervos literários às escolas públicas. A partir do 
levantamento dos dados nas escolas tornou-se evidente que os governos, em âmbito federal e 
estadual, embora com visões distintas sobre as práticas de leitura, tinham algo em comum: o 
livro, objeto essencial para a leitura. Esse percurso científico, portanto, resultou nesta tese, 
organizada de forma a trazer à luz uma visão da complexidade do PNBE e do limite de 
alcance do livro dentro das políticas de leitura.  

 
Eixos de ação 

 
Com o passar dos anos, o PNBE se modificou e foram criados novos eixos ou ações, 

com características diferenciadas. Ao longo dos anos, foram criados outros “Pnbes”, a 
exemplo do PNBE Periódicos, PNBE Especial, o PNBE do Professor e o PNBE Temático, 
que permitem às editoras se inscrever e apresentar os acervos que se adequem às novas 
propostas que surgem de tempos em tempos. 

                                                           
1 Doutora em Educação; Unicamp; Campinas, São Paulo. E-mail: rosanedebastos@hotmail.com 
2 Pesquisa de doutorado financiada pelo CNPq, no Brasil, e pelo Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior 
(PDSE/Capes), realizado na Faculdade de Educação da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Orientação no 
Brasil: Prof. Dr. Pedro da Cunha Pinto Neto; GepCE – Unicamp. 
3 Esta proposição surgiu de uma conversa com o Prof. Dr. Pedro da Cunha Pinto Neto, em que ele traz à luz esse 
questionamento basal para constituir o tecido da tese. 



ESPELHOS DA LEITURA ÀS AVESSAS 
 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 2924 

A concepção de cada edição do PNBE envolve uma ampla cadeia produtiva, que se 
inicia no Ministério da Educação com o FNDE, que executa o PNBE com a participação da 
Secretaria de Educação Básica (SEB), da Secretaria de Educação Especial (SEESP) e da 
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), que atuam em 
conjunto e definem como serão os acervos, suas características, instrumentos legais e 
execução do Programa. Instala-se uma Comissão Técnica para avaliar e escolher as obras que 
farão parte de todos os acervos. As etapas de cada fase do PNBE envolvem vários órgãos e o 
FNDE está no topo da liderança. 

As alterações no edital de 2005 ampliaram para 60 o número de editoras selecionadas, o 
que não aplacou a irritação de editores de livros escolares. 

 
Quem mais emplacou títulos na seleção feita pelo FNDE foi o Grupo 
Record, com 16 livros de seus selos Record, Bertrand Brasil, José Olympio e 
Best-Seller. Em segundo lugar empataram os grupos Saraiva, Moderna, 
Ática/Scipione e Global, todos com 12 títulos. E desta vez, a LIBRE4 pode 
comemorar, pois 49 dos 300 títulos selecionados são de editoras livreiras 
(CARRENHO, 2005). 

 
As editoras pequenas, ainda que nos últimos anos tenham tido a chance de se 

inscreverem no PNBE, concorrem com as mais poderosas, em uma espécie de luta às avessas 
entre Davi e o gigante Golias. Em 2006 foram inscritas 1.718 obras no PNBE e selecionadas 
225 (PAIVA, 2012). Das 170 editoras que participaram do processo de seleção, 70 foram 
escolhidas e cem editores ficaram à margem. Seus livros foram excluídos dos acervos daquela 
edição do PNBE. 

Os editais do PNBE exigem o cumprimento de vários pré-requisitos e as editoras neles se 
especializam,5 tanto que elas até enviam funcionários a universidades, para participar de eventos e 
palestras. Eles querem ouvir o que professores, especialmente os que participam de avaliações do 
MEC, têm a dizer, para poder cercar o processo por todos os lados e tentar se adequar a todas as 
expectativas tanto do Governo quanto dos especialistas que vão avaliar as obras.  

E, como qualquer outro produto, o livro também passa pelo processo de Análise e 
aprovação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para o controle da 
qualidade. O primeiro contato dos acervos com as escolas ocorre assim que o material é 
entregue, geralmente no fim do primeiro semestre, para ser usado no período letivo corrente. 
Nas primeiras edições do PNBE, os professores podiam escolher o que soava mais adequado 
para a formação do aluno-leitor, a partir da listagem que lhes era apresentada. A partir de 
2005, deixaram de participar desse processo e não há o envolvimento da comunidade escolar 
na escolha nem a capacitação e a divulgação das obras.  
                                                           
4 Liga Brasileira de Editoras. 
5 Funcionários das grandes editoras frequentam eventos em universidades para poder se entranhar mais no 
mundo acadêmico e descobrir brechas de como ver seus livros aceitos pelos pareceristas do PNBE. Chegam a 
fazer perguntas e a dizer claramente quem são, por que estão ali. 
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Políticas de leitura díspares 
 
A primeira edição do PNBE, constituída de literatura brasileira e estrangeira chegou às 

escolas em 1998, com obras selecionadas por um grupo de mestres e doutores que lecionam 
em universidades federais. Os acervos do PNBE trazem obras de literatura, referência e 
pesquisa em gêneros variados, entre eles relatos de experiências, história em quadrinhos, 
conto, crônica, novela, poema, obras clássicas nacionais e estrangeiras, teatro, romance, textos 
da tradição popular, memórias e biografias. 

O objetivo do MEC, com as primeiras edições do PNBE, de 1998, 1999 e 2000, era 
alimentar as bibliotecas das escolas públicas alcançadas pelo Programa. Com o passar dos 
anos, houve mudanças. Cada edição priorizou públicos diferenciados – alunos, professores e 
famílias. Depois, os acervos passaram a ser encaminhados apenas às escolas, para a criação 
das bibliotecas.  

As edições se alternam para atender às escolas. Nos anos pares – por exemplo, 1998, 
2000, 2002, 2004, 2006 e, assim, sucessivamente – são atendidos os alunos das creches e pré-
escolas ou Educação Infantil, os primeiros anos do Ensino Fundamental (1º ao 5º) e Educação 
de Jovens e Adultos (EJA). Nos anos ímpares – por exemplo, 1999, 2001, 2003, 2005, 2009, 
2011 – são atendidos os anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º) e Ensino Médio. As 
versões do PNBE de 2009 a 2013 não sofreram mudanças muito significativas, a não ser a 
ampliação dos investimentos e a criação de novos “pnbes” dentro do PNBE. O PNBE 2009 
distribuiu livros às séries finais (6º ao 9º anos) do Ensino Fundamental e Ensino Médio.  

A análise dos dados relativos ao PNBE traz à tona duas hipóteses para explicar o 
problema da leitura. A primeira delas é que há um movimento no sentido de manter o status 
quo; a segunda hipótese é a de que há uma espécie de naturalização do problema da leitura, 
dado como algo intrínseco à estrutura do Estado. O interesse de pesquisadores nessa temática 
pode representar um avanço para a educação pública brasileira, estejam eles no mundo 
acadêmico ou sejam eles professores de escolas públicas, que tenham a oportunidade de 
estudar e ampliar seu conhecimento sobre a prática educacional. 

Sabe-se que a leitura, por si só, não salva os estudantes brasileiros de seus destinos, não 
lhes garante uma melhor condição de vida, nem salários dignos, nem sequer empregos. Sem 
ela, contudo, o futuro de milhões de crianças e jovens pode ser ainda mais complicado e aí, 
sim, com mínimas perspectivas. Criar nas escolas ambientes propícios para o estímulo à 
leitura é uma abertura para a transformação desse cenário, que ainda demonstra que os 
estudantes de escolas públicas estão aquém dos demais quanto ao conhecimento adquirido. É, 
acima de tudo, respeitar o Estatuto da Criança e do Adolescente quanto ao direito à educação. 
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PROGRAMA “SALA DE LEITURA” E OS OBSTÁCULOS PARA A 
FORMAÇÃO DE LEITORES 

Rosane de Bastos Pereira1 
 

Agora, os livros são mais ou menos como os nossos, 
só que as palavras estão ao contrário; sei porque 

segurei um dos nossos livros diante do espelho e eles 
seguraram um na outra sala.  

Lewis Carroll 
 
Na Casa do Espelho, os livros parecem ter suas palavras escritas ao contrário. Ou seria 

apenas o reflexo delas no espelho? Embora o mundo de Alice, em Através do espelho, pareça 
ficcional, ele tem semelhanças com a forma como as políticas públicas de leitura são pensadas 
pelos governantes brasileiros, em que iniciativas correm o risco de envelhecer sem antes criar 
raízes. Mas a metáfora se aplica a um ponto específico: as palavras dos livros de literatura 
enviados às escolas públicas pelos programas de leitura brasileiros são tão avessas aos olhos 
da maioria dos estudantes como soam estranhas, num primeiro momento, à menina Alice. 

A pesquisa de doutorado de Pereira (2013)2, "O leitor através do espelho - E o que ele 
ainda não encontrou por lá!", realizada em duas escolas públicas de Campinas (SP), revela a 
dificuldade encontrada pela maioria dos profissionais em poder contar com o apoio 
governamental na aplicação das políticas públicas de educação que tornem o caminho da 
leitura menos árduo. As escolas pesquisadas foram as primeiras a abrigar, em Campinas (SP), 
o Programa “Sala de Leitura”, criado pela Resolução SE-15, de 18 de fevereiro de 2009. 

Nas duas escolas, no começo do Programa “Sala de Leitura”, os livros enviados pelo 
Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), do Ministério da Educação (MEC), 
compunham a maioria dos acervos disponíveis aos alunos. Contudo, no segundo semestre de 
2010, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo passou a entregar nas escolas as obras 
com o próprio selo do Programa “Sala de Leitura”, que incluem obras curriculares, temáticas, 
literárias, histórias em quadrinhos, livros em Braille e DVDS. 

A leitura, ou o uso que se faz dos livros de literatura soa, à primeira vista, como uma 
estratégia de controle do poder público dentro das escolas, em que se define o que os alunos 
devem ler. Ainda que, na maioria das escolas, os acervos sequer saiam das caixas, eles fazem 
parte da estrutura escolar e têm uma representação social. Entretanto, o que se passa depois da 
chegada dos livros às escolas parece ser uma incumbência das localidades, da direção das 
escolas, imbuídas de uma atribuição que, por essência, foge às suas condições.  
Entraves da leitura 

                                                           
1 Doutora em Educação; Unicamp; Campinas, São Paulo. E-mail: rosanedebastos@hotmail.com 
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(PDSE/Capes), realizado na Faculdade de Educação da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Orientação no 
Brasil: Prof. Dr. Pedro da Cunha Pinto Neto; GepCE – Unicamp. 
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Na primeira fase da pesquisa nas escolas fez-se o levantamento do acervo disponível 

para a identificação de cada exemplar por título, autor, ano, gênero e programa 
governamental. Nessa fase da pesquisa, as Salas de Leitura eram alimentadas, basicamente, 
pelos acervos do PNBE. Num segundo momento, foi possível acompanhar o andamento das 
atividades, especialmente nos intervalos de aula, em que havia a presença de alunos. 

De acordo com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, espera-se que o 
docente da Sala de Leitura seja leitor assíduo, mantendo-se sempre informado e atualizado 
por meio de jornais e revistas; conheça e demonstre estar inserido nas atividades do cotidiano 
escolar; domine programas e ferramentas de informática, segundo a resolução que criou as 
Salas de Leitura.  

As Salas de Leitura devem estar vinculadas à sala de aula e os acervos devem servir de 
material de pesquisa e apoio aos estudantes nas disciplinas do dia-a-dia escolar. Mas são 
vários os entraves para que a prática da leitura aconteça. E não é por falta de livros! Em várias 
ocasiões, as Salas de Leitura pesquisadas tiveram que ser fechadas, porque a professora é 
requisitada para aplicar prova no lugar de algum outro professor que falta ou se atrasa; dar 
avisos aos alunos nas salas de sala; entregar kits de materiais aos alunos e aos pais; e para 
participar de reuniões.  

Houve situações em que uma professora tinha que fechar a Sala de Leitura para ir à 
diretoria de ensino buscar algum material ou equipamento, socorrer alunos que se 
machucavam ou vigiar quem tentava pular o muro da escola durante o período noturno. Uma 
das professoras da Sala de Leitura também ajudava na cantina na hora do intervalo, o que 
reflete a dinâmica do ensino público, quando os profissionais têm que se desdobrar para poder 
manter o funcionamento das escolas.  

 
Tempo e espaço 

 
Em uma das escolas, uma das professoras organizava atividades com alunos que liam 

obras clássicas, as interpretavam e gravavam um áudio, ou, então, encenavam uma peça de 
teatro. Contudo, apesar do esforço pessoal, eram trabalhos feitos com pequenos grupos. Na 
outra escola pesquisada, a não ser quando um professor solicitava algum trabalho ou a 
Secretaria de Educação exigia alguma atividade entre os alunos, na maior parte do tempo os 
livros eram pouco manuseados, em virtude da dificuldade de se ter duas professoras atuando 
na escola, o que levava a Sala de Leitura a ficar fechada em alguns turnos. 

Para Chartier (2001, p. 33), a leitura poderia ser “uma prática de invenção de sentido, 
uma produção de sentido”. Porém, o próprio autor enfatiza que há obstáculos. No caso das 
escolas brasileiras, o problema da leitura é uma nódoa que se arrasta por anos a fio, sem que 
ainda se veja uma luz no fim do túnel da educação pública. De acordo com Yunes e Oswald, 
“o leitor vê a letra, mas não vê o mundo porque desconhece a sua disposição de sentido, 
gerada em outro espaço que não o seu, do qual, de início, não dá conta; não reconhece, não 
'atina'” (2003, p. 43). 
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As bibliotecas previstas continuam a ser um projeto que não se concretizou, como 
pensado pelo Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL). As salas de leitura despontam como 
uma alternativa para o acesso aos livros, ainda que com várias limitações. Por meio da 
pesquisa foi possível constatar, no começo do Programa “Sala de Leitura”, em 2009, que em 
uma das escolas havia a presença de alunos, especialmente no período matutino. Nessa escola, 
os estudantes circulavam mais pela Sala, conversavam, sentavam-se nos puffs, pediam 
orientação na escolha dos títulos ou apenas bisbilhotavam os acervos. 

Na outra escola, um grupo de estudantes, do 6º e 7º anos, do turno vespertino, 
frequentava a Sala de Leitura e mantinha um genuíno interesse pelos gibis. Mas, como houve 
problemas com a contratação de uma das professoras, e não era mais possível manter a Sala 
de Leitura aberta em todos os turnos, com o passar do tempo, provavelmente por encontrar a 
porta fechada, esse grupo de alunos não mais foi visto.  

O tempo de vinte minutos disponível para a visita à Sala de Leitura, nos intervalos, 
também é um desafio – o aluno tem que comer, ir ao banheiro, conversar com os colegas e, 
além disso, tentar ler. Uma alternativa para o acesso do aluno, fora do intervalo, é através do 
professor, que deve avisar por escrito que esses estudantes estão autorizados a fazer pesquisa 
em virtude de algum trabalho escolar ou nos contraturnos, o que raramente acontece.  

 
Programas de leitura 

 
Seria condescendência com as políticas de estímulo à leitura na Inglaterra dizer que 

elas, ao contrário da brasileira, valorizam mais o humano no processo? A diferença é que o 
governo britânico investe na formação de leitores, mas reduz a cada dia mais os gastos com a 
educação, o que não ocorre por aqui. Paradoxalmente, no Brasil, o Ministério da Educação 
investe milhões de reais no Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) e peca pela falta 
de investimento em políticas de leitura. 

Apesar de a educação britânica viver uma fase de transição, o tema da leitura mobiliza 
também parte da comunidade e, talvez, isso crie uma relação com a formação do leitor, algo 
mais próximo de uma educação que exige uma participação mais direta dos grupos locais, 
embora a definição dos parâmetros seja nacional, vinda do Departamento de Educação. Não 
que no Brasil não se tenha cursos de formação de professores, bibliotecas em escolas 
públicas, Salas de Leitura, mas esse engajamento pela causa da educação não é tão visível.  

Algumas escolas públicas da Inglaterra contam com um programa de recuperação em 
leitura, chamado Reading Recovery Teacher, para reverter o problema da leitura entre parte 
dos alunos. Muitos desses professores de recuperação são ajudados por professores 
assistentes. Para Hodges (2004, p. 91), “o papel do professor em desenvolver a fala e a 
compreensão dos alunos é central”. Portanto, sabe-se que, no Brasil, os programas de 
distribuição de livros carecem de políticas de leitura que os tornem viáveis.  
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HISTÓRIA DAS DISCIPLINAS ESCOLARES E HISTÓRIA ORAL: ALGUNS 
APONTAMENTOS 

Rosane Michelli de Castro1 
Viviane Cássia Teixeira Reis2 
Karina Cássia Oliveira Reis3 

 
Introdução 

 
Este artigo resultou de parte dos nossos trabalhos realizados no âmbito do projeto 

integrado de pesquisa “A história da didática em instituições de formação de professores no 
Brasil (1827-2011)”, o qual se encontra, por sua vez, em desenvolvimento junto a um 
programa de pesquisa com o mesmo título a ser desenvolvido em várias etapas. Tanto esse 
projeto quanto esse programa de pesquisa têm como objetivo geral identificar, reunir, 
selecionar, sistematizar, analisar e interpretar aspectos da didática, como disciplina e campo 
de conhecimento em instituições de formação de professores no Brasil, entre 1827 e 2011. 
Nosso interesse em desenvolver tal pesquisa e programa de pesquisa é decorrente da crença 
de que, mediante a reunião de aspectos constitutivos de cada disciplina dos vários cursos de 
formação de professores, existentes em períodos diversos no Brasil, constituem o que se pode 
chamar de uma história da didática em cursos de formação de professores no Brasil.  

Acreditamos, portanto, que desde que se compreenda em toda a sua amplitude a noção 
de disciplina e que se reconheça que uma disciplina escolar comporta não somente as práticas 
docentes da aula, mas também as grandes finalidades que presidiram sua constituição e o 
fenômeno de aculturação da massa que ela determina, então, a história das disciplinas 
escolares pode desempenhar um papel importante não somente na história da educação, mas 
também na história cultural (CHERVEL, 1990). 

Além disso, há outro aspecto diretamente imbricado com a história das disciplinas e que 
diz respeito ao saber professoral que move cada disciplina.  

Para Goodson (1995), o professor é um dos principais elementos na construção de uma 
disciplina escolar que está diretamente ligada à tradição disciplinar predominantemente na 
história de uma disciplina, influenciando assim esta construção. Neste sentido, mesmo que 
haja um planejamento idêntico para as várias instituições escolares, em sua aula, o professor 
tem o domínio e a ampla liberdade para uma construção disciplinar segundo seu contexto e 
seus saberes acumulados para tal mediação. 
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Portanto a constituição dos saberes escolares específicos de cada disciplina, do 
currículo, neste caso a disciplina da Didática, é resultado de um complexo processo 
envolvendo conflitos, mediações diferentes por diversos sujeitos e instituições, diante dos 
papéis que, em cada época e sociedade, são atribuídos à escola. 

Considerando-se a grande variedade de instituições de formação de professores no 
Brasil e, portanto, a variedade de saberes que formam e formaram os professores que atuam 
nas várias instituições até os nossos dias, estudar a história das disciplinas, considerando o 
saber professoral que a embalou em cada instituição, significa buscar aspectos de um conjunto 
heterogêneo de saberes que contribui para a compreensão do campo de conhecimento sobre a 
história da formação de professores no Brasil. 

Tal compreensão possibilitou-nos perspectivar o desenvolvimento deste nosso projeto 
de pesquisa sobretudo à luz do conjunto de princípios teórico-epistemológicos que 
fundamentam e norteiam a chamada história oral.  

 
História Oral e história das disciplinas escolares: breve histórico 

 
A história oral permite compreender, corrigir ou complementar outras formas de fontes 

para a pesquisa. À luz do referencial teórico do campo da História das disciplinas escolares 
que se utiliza em sua maioria de documentos de instituições pesquisadas, como programas, 
manuais, atas, compêndios, currículo, entre outros, esses documentos geradas a partir da 
memória oral pode levar ao encontro de aspectos sobre o currículo real e suas práticas no 
interior de tais instituições, isto é, o que foi feito do currículo prescrito no cotidiano escolar. A 
história oral, portanto, é parte do processo de construção da história da instituição, porque traz 
consigo, a partir das memórias expressas mediante relatos, as práticas, do interior da escola, 
nem sempre presente nos documentos.  

Atualmente o enfoque da história oral está em justamente ter como fonte oral, a história 
de pessoas e grupos socialmente excluídos, ou esquecidos, em que muitas vezes são retratadas 
pela história escrita de forma falha ou distorcida. E, então que, a partir da memória oral é 
possível pensar as construções de identidades no mundo. 

Com relação à História das disciplinas escolares e o viés da História Oral atualmente 
difundido, eles se encontram por darem vez e voz ao cotidiano, às práticas e às memórias; no 
caso da História das disciplinas escolares, ao dar espaço aos documentos dos acervos das 
instituições e não apenas aos documentos prescritos, e quanto à História Oral, por dar vez e 
voz não somente aos vencidos, mas também aos excluídos.  

Com relação à História das disciplinas escolares, Vinão (2008) afirma que ela se 
configurou a partir da década de 1970, com os estudos do currículo e, nesse momento, 
correspondente ao momento da 3ª geração da Escola dos Annales, ou seja, da chamada Nova 
História ou História Cultural, teria sido crescente o número de pesquisas sobre a História das 
disciplinas escolares, instituições, e a cultura escolar. 

Dentro da Nova História Cultural temos três grandes tendências de pesquisas, e, uma 
delas, norteadora dos escritos de Carlo Ginsburg, a história da cultura, com noções de cultura 
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popular e a circularidade cultural, trabalhando com a abordagem da micro-história, que mais 
se aproxima da nova abordagem em História Oral, da história vista de baixo. 

Dentro desse período então, a História Oral foi, segundo François (1996, p. 4), 
 

[...] inovadora primeiramente por seus objetos, pois dá atenção especial aos 
“dominados”, aos silenciosos e aos excluídos da história (mulheres, 
proletários, marginais etc.), à história do cotidiano e da vida privada (numa 
ótica que é o oposto da tradição francesa da história da vida cotidiana), a 
história local e enraizada. Em segundo lugar, seria inovadora por suas 
abordagens, que dão preferência a uma “história vista de baixo” [...], atenta 
às maneiras de ver e de sentir, que às estruturas “objetivas” e às 
determinações coletivas prefere as visões subjetivas e os percursos 
individuais, numa perspectiva decididamente “micro-histórica”. 

 
A obra “A voz do passado” de Paul Thompson, foi um marco por propor a ideia de que 

a história oral deve promover a história dos excluídos, a história do povo, atuando como uma 
contra-história, trazendo novos métodos e objetos, como explicitado acima. 

  
À guisa de uma (in) conclusão 

 
A história oral, não como autobiografia, mas como pesquisa, produção científica, pode 

propiciar ao pesquisador “[...] um meio de descobrir documentos escritos e fotografias que, de 
outro modo, não teriam sido localizados” (THOMPSON, 1992, p. 25), enriquecendo as 
pesquisas em desenvolvimento. 

Para Demartini (2006), os trabalhos sobre memória e educação vêm sendo desenvolvido 
há vários anos “[...] acompanhando o movimento de retomada da temática da memória por 
disciplinas variadas, e especialmente pela adoção de metodologias de pesquisa qualitativa nas 
ciências sociais e na educação.” (DEMARTINI, 2006, p. 101). E, para autora “[...] existem 
aspectos que o trabalho com histórias de vida de velhos professores nos tem levado a 
perceber: se há críticas ao trabalho do historiador com memórias, é preciso levá-las em conta 
e lidar com os relatos que são parciais, elaborados a posteriori dos fatos em estudo, 
subjetivos.” 

Em História das disciplinas escolares acreditamos que são aspectos que nos levarão a 
uma nova elaboração de questões para que no confronto, na diferenciação com outra fonte, a 
fonte oral possa privilegiar a informação a ser obtida, que por meio de outra fonte não foi 
contemplada. 
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ENUNCIATIVA PARA O ENSINO DA PRODUÇÃO TEXTUAL NA 
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Palavras iniciais 

  
Este trabalho é um recorte da tese de doutorado em andamento3, tendo como propósito 

analisar estratégias de materialização da responsabilidade enunciativa em artigos científicos 
produzidos por pesquisadores situados em dois níveis distintos de escrita (inicial e avançado) 
e discutir a aplicabilidade desse conceito ao ensino da produção textual em ambiente 
acadêmico-científico. Apresentamos aqui uma breve amostra da análise dos posicionamentos 
emitidos pelo locutor/enunciador (L1/E1) em relação a pontos de vista (PdV) imputados a 
segundos enunciadores (e2), verificando como se dá o gerenciamento dos PdV no texto, a 
inscrição de PdV próprios e quais os efeitos para a construção da autoria científica.  

Como aporte teórico, retomamos o conceito de responsabilidade enunciativa da Análise 
Textual dos Discursos – ATD (ADAM, 2011) e dos estudos de Rabatel (2009, 2010), entre 
outros, além das reflexões de Barzotto e Almeida (2013) sobre leitura e escrita no meio 
acadêmico. 

 
A responsabilidade enunciativa em artigos científicos de pesquisadores iniciantes e 
experientes 

 
No âmbito da ATD, a responsabilidade enunciativa (abreviamos RE) “consiste na 

assunção por determinadas entidades ou instâncias do conteúdo do que é enunciado, ou na 
atribuição de alguns enunciados ou PdV a certas instâncias” (PASSEGGI et al, 2010, p. 299). 
Esse fenômeno pode ser assinalado por inúmeras marcas da língua, como os índices de 
pessoa, os diferentes tipos de representação de fala, os fenômenos de modalização autonímica, 
a indicação de quadros mediadores, entre muitas outras. Adam (2011, p. 115) afirma que “os 
enunciados podem, assim, não ser assumidos pelo locutor-narrador”, ou por serem atribuídos 

                                                           
1 Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem (PPgEL), da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN). Bolsista/beneficiária do OBEDUC, sob a orientação da Profa. Maria das Graças 
Soares Rodrigues. Docente do Departamento de Letras Estrangeiras (DLE), na Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte (UERN), Campus de Pau dos Ferros, RN, Brasil. E-mail: <rosangelabernardinno@uern.br>. 
2 Docente do Departamento de Letras (DLET) e do Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem 
(PPgEL) da UFRN, Natal, RN, Brasil. E-mail: < gracasrodrigues@gmail.com>.  
3 Bernardino (2011-2015). Vincula-se ao Programa Observatório da Educação (OBEDUC – CAPES/INEP – 
UFRN – PPGED/PPGEL/PPGECNM – 2011-14/CONTAR – Grupo de Estudos em Ensino da Matemática e da 
Língua Portuguesa).  
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a outrem, ou por se constituírem como pontos de vista (PdV) anônimos, ligados à opinião 
comum. Segundo ele, é possível ao locutor-narrador marcar o distanciamento enunciativo em 
relação ao PdV proferido. 

Os excertos (1) e (2), a seguir, são ilustrativos do modo como se processa a RE no 
corpus analisado (artigos de alunos de graduação em Letras e de pesquisadores/doutores da 
área). 

 
(1) 
Até a década de 1950 a gramática reinou soberana. A aula de português naquela época se 
resumia ao estudo de regras e nomenclatura gramatical. Apesar dos debates ocorridos no 
final do século XIX sobre que língua se falava no Brasil (português ou brasileiro), 
acreditava-se que a língua que devia ser ensinada nas escolas (e servir de base, portanto, para 
os estudos gramaticais descontextualizados) era o português-padrão, que Bagno (2007, p. 
130) define como um "conjunto de regras padronizadas, descritas e prescritas pelas 
gramáticas normativas, inspiradas em estágios passados da língua e principalmente nas 
opções de um grupo restrito de escritores consagrados." (Ac01, p.inic., 2013, p.417)  

 
No exemplo (1), o gerenciamento das vozes no texto nos permite perceber as fronteiras 

entre o dizer de L1/E1 e os dizeres de outrem, bem como a posição de L1/E1 em relação aos 
PdV imputados. Várias marcas sinalizam que os PdV sobre a gramática e seu ensino são 
apropriados de outra época (Até a década de 1950; naquela época; debates ocorridos no final 
do século XIX) e de outro locutor/enunciador (acreditava-se), certamente porque L1/E1 sabe 
ou ouviu dizer. Nesse caso, a RE é assinalada por marcas da categoria dos fenômenos de 
modalização autonímica (ADAM, 2011), em particular por uma forma de não coincidência 
do discurso consigo mesmo. 

O discurso direto em Bagno (2007, p. 130) define como um “...”, que é marca da 
categoria dos diferentes tipos de representação de fala, aponta que o conceito de português 
padrão também pertence a outro locutor/enunciador. O PdV foi atribuído a Bagno – um caso 
de imputação na definição de Rabatel (2009) – e assumido por L1/E1. O aluno distancia-se do 
modo como o ensino de língua era praticado nas épocas citadas, pois, em seu julgamento, tal 
ensino serve de base para os estudos gramaticais descontextualizados. Ele aproxima-se da 
posição de Bagno de que o português padrão (e seu ensino) prioriza estados passados da 
língua e representa um grupo restrito de escritores consagrados.  

Em (1), e nos demais artigos de alunos, observamos dois movimentos: a) L1/E1 imputa 
os PdV a e2, manifestando posicionamentos de acordo (assunção) ou de desacordo (não 
assunção); e b) os PdV de L1/E1 estão sempre na dependência dos PdV alheios, pois são PdV 
de e2 com os quais L1/E1 concorda.  

 
(2) 
Tomar o termo inclusão digital com o propósito de descrever o tema desse trabalho não 
significa concordar com o seu sentido no senso comum. [...] Não é desse lugar que pretendo 
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falar, mesmo sabendo que em alguma medida isso é inevitável [...].(Ac01, p.exp., 2009, p.02) 
[...] Não se trata apenas de reconhecer que o acesso às TIC pressupõe a capacidade de 
receber e produzir informações por meio de dispositivos digitais, algo que a compreensão 
leiga de inclusão digital costuma denominar “alfabetização digital”. Trata-se de ampliar 
qualitativamente o debate sobre inclusão e tecnologia, contrastando a idéia mais restrita de 
alfabetização com a noção mais ampla e socialmente significativa de letramento. (Ac01, 
p.exp., 2009, p.04)  

 
Em (2), a expressão não é desse lugar que pretendo falar mostra claramente que L1/E1 

procura se afastar do PdV do senso comum sobre inclusão digital. Seu posicionamento é de 
total desacordo em relação à compreensão leiga de inclusão digital como alfabetização 
digital. Mas L1/1 não se limita a mostrar uma posição contrária, ele traz sua contribuição ao 
debate. Além de dizer o que pensa sobre o PdV com o qual não concorda, ele formula seu 
próprio PdV: contrasta a ideia mais restrita de alfabetização com a noção mais ampla e 
socialmente significativa de letramento. Assim, observamos a constituição da figura de um 
pesquisador que tem algo a acrescentar, evidenciando, pois, isto que entendemos como 
autoria científica: construir PdV próprios apara além da assunção dos PdV alheios 
(RABATEL, 2010). 

Segue abaixo uma visão geral das estratégias mobilizadas nos artigos dos pesquisadores 
designados aqui como iniciantes e experientes para assinalar o jogo de PdV. 

 
 PdV imputados/assumidos 

(acordo) 
PdV imputados, mas não 
assumidos (desacordo) 

PdV próprios 
(contribuições) 

1. Ac. de pesquisadores 
iniciantes + _ 

 
_ 
 

2. Ac. de pesquisadores 
experientes + + + 

 
Pode-se perceber que, no caso 1, a construção da autoria fica mais limitada à assunção 

de PdV alheios, pois, comparada ao caso 2, são menores as incidências de desacordo e de 
construção de PdV próprios. Isso tem relação com o que Barzotto e Almeida (2013, 75) 
nomeiam de “responsabilização do autor-citado para realizar os atos do locutor/L1”. Em 
outras palavras, esse dado reforça a construção da figura de um aluno pesquisador menos 
experiente que, em geral, adota uma teoria como referencial e assume seus postulados, tendo 
menos condições de seguir posições contrárias e de acrescentar sua contribuição.  

 
Palavras finais 

 
Obviamente, qualquer comparação entre dois níveis de escrita situados em posições tão 

distintas colocaria em evidência os resultados apresentados anteriormente. Porém, nosso 
propósito aqui não foi o de mostrar que o aluno está em desvantagem, mas sim de defender 
que o professor-orientador, com seu olhar mais experiente, pode indicar caminhos, apontar os 
momentos do texto em que o aluno precisa ir além da assunção dos PdV do outro e da 
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imputação com posicionamento favorável. De certo, essas intervenções podem ajudar o aluno 
a se construir autor, em uma direção que ele aprenda a tomar a palavra, a confrontá-la, 
comentá-la, acrescentar sua contribuição, e, portanto, formular PdV próprios. É nesse sentido 
que propomos a RE como uma noção teórica bastante útil aos professores, seja na orientação, 
revisão ou correção de textos acadêmicos, pois está diretamente ligada à expressão de PdV, 
portanto ao diálogo do autor do texto com teorias e outros autores. 
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FORMULAÇÃO ESCRITA DE PROBLEMAS: UMA PRÁTICA 
POTENCIALIZADORA NO ENSINO DA GEOMETRIA 

Rosangela Eliana Bertoldo Frare1 
 

Introdução 
 
A geometria é parte integrante do currículo escolar da educação básica, tendo como 

foco, no Ensino Médio, a geometria espacial. 
Assim, supõe-se que nesse momento os alunos tenham condições mínimas e 

conhecimentos básicos de geometria, inclusive a plana, para compreender novos conceitos 
geométricos, mas nem sempre isso ocorre. Então, ao abordar geometria espacial na 2ª série do 
Ensino Médio e considerando que “para isso é necessário que sejam relembradas as 
propriedades fundamentais das figuras planas, afinal são elas que compõem as bases, as faces 
e as seções das figuras espaciais” (SÃO PAULO, 2009, p.9), optou-se por trabalhar com a 
formulação escrita de problemas dentro da perspectiva da resolução de problemas, almejando 
proporcionar uma situação de aprendizagem significativa.  

A resolução de problemas “estimula os alunos a abordarem situações novas, a 
responderem a questões para as quais não conhecem uma resposta mecânica, a elaborarem 
estratégias de pensamento, a se fazerem perguntas, a aplicarem seus conhecimentos e suas 
habilidades a outras situações.” (VILLA e CALLEJO, 2006, p.9) 

Como diz Ernest “a resolução de problemas permite ao aluno aplicar a sua 
aprendizagem criativamente, numa nova situação” (ERNEST, 1998, p.31). Desse modo, ao 
trabalhar com a formulação de problemas utiliza-se um método de ensino que aborda 
conteúdos e estimula os alunos a pensar, aplicar seus conhecimentos em situações novas, lidar 
com questões do cotidiano, ter autonomia, censo crítico, criatividade. Essa prática dá “poder 
aos alunos para desenvolverem capacidades amplas, para se envolverem em questões sociais e 
para se tornarem cidadãos criticamente conscientes” (ERNEST, 1998, p.40). 

 
Descrição e análise da prática desenvolvida 

 
Esta experiência foi realizada com as 2ªs séries D e E do Ensino Médio, com 42 alunos 

frequentes em cada uma delas, na Escola Estadual Professora Maria José Moraes Salles, da 
cidade de Bragança Paulista, SP, no 4º bimestre de 2013.  

A geometria espacial é o conteúdo curricular proposto para esse bimestre nestas séries, 
porém a maioria desses alunos sequer dominava conhecimentos básicos de geometria plana. 
Após abordar e construir junto com eles maneiras para calcular áreas e perímetros de 
diferentes figuras planas, propôs-se a elaboração de problemas em duplas, envolvendo 
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algumas dessas figuras, uma vez que era uma prática comum às aulas da professora e aos 
alunos destas salas.  

Assim, esta prática foi realizada seguindo cinco momentos: (1) formulação de 
problemas em duplas; (2) troca aleatória de problemas formulados com outras duplas e 
resolução dos mesmos; (3) correção dos problemas resolvidos pelas duplas que os 
formularam; (4) devolução dos problemas às duplas responsáveis pela resolução; (5) 
socialização e exposição dos relatos dos alunos. 

Foram selecionados para análise alguns problemas que envolveram situações 
significativas. Essas situações foram enumeradas para fim de organização de 1 a 5. Além 
disso, para distinguir a dupla responsável pela formulação do problema da dupla encarregada 
pela resolução do mesmo, foram denominadas, respectivamente, de dupla A e dupla B, 
acompanhadas do número atribuído à situação. A seguir são trazidas tais situações. 

 
Situação 1: 

 

 
 

Figura 01: Situação 1. Arquivo pessoal. 
 
A dupla 1A esbanjou criatividade e soube relacionar o conteúdo a fatos reais, se 

preocupando em apresentar informações coerentes e propondo duas situações de pensamento 
geométrico: uma envolvendo perímetro e proporcionalidade e outra abrangendo área do 
hexágono regular e do trapézio. A dupla 1B, por sua vez, compreendeu e solucionou cada 
uma das situações propostas corretamente. 

Isso mostra o quanto a elaboração de problemas pode despertar a criatividade, 
proporcionar uma fácil ligação da geometria com a realidade e revelar a necessidade e a 
importância de coerência nas informações apresentadas pelos alunos. 
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Situação 2: 
 

 

 

 
Figura 02: Situação 2. Arquivo pessoal. 

 
Este é o caso de problema que mesmo estando mal formulado possibilita a 

aprendizagem geométrica. Pede-se a área do pedaço de pedra. Será a área do paralelepípedo 
todo? Será somente a área de um dos lados? Essas foram as indagações da dupla 2B ao lê-lo. 
Após levantar algumas hipóteses seus integrantes deram um parecer. Para eles o enunciado 
estava mal explicado, justificando que um paralelepípedo possui três medidas e concluíram 
que o esperado seria o cálculo da área de apenas uma das faces. Ao analisar o problema e a 
resposta dada, a dupla 2A percebeu que cometera um erro e que a solução estava de acordo 
com o que a dupla 2B havia entendido e esboçaram uma reescrita do problema de forma mais 
bem elaborada. As reelaborações necessárias ao texto do problema possibilitam a sua 
reescrita, aproximando o texto do gênero textual desejado: problema de matemática escolar. 

Assim, ficou evidente que mesmo quando se formulam problemas que não podem ser 
bem interpretados ou estão incoerentes, não se pode dizer que não sejam úteis, pois 
possibilitam questionamentos interessantes, mobilizam conhecimentos e permitem 
apropriação dos mesmos. 
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Situação 3: 
 

 

 
 

Figura 03: Situação 3. Arquivo pessoal. 
 
É um problema também bem elaborado e significativo, em que se vê a noção de 

geometria espacial sendo construída, partindo da montagem com peças planas, pela dupla 3A. 
Apesar de algumas palavras não serem empregadas corretamente, como por exemplo, “área 
da altura”, a ideia do problema é apropriada para mobilizar conhecimentos geométricos 
adquiridos e construir outros conhecimentos. A dupla 3B mostrou-se um pouco confusa no 
início da resolução, mas ao compreender o que estava proposto no problema, conseguiu 
chegar a uma solução correta. 

Logo, fica claro que esse tipo de prática pode levar a construção de conhecimentos de 
geometria espacial a partir da mobilização de conhecimentos geometria plana, quando o aluno 
se depara com situações em que pode utilizar a sua criatividade juntamente com seus 
conhecimentos. 
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Situação 4: 
 

 
 

Figura 04: Situação 4. Arquivo pessoal. 
 
Este foi um problema criativo e potencializador. A dupla 4A, além de construir um 

problema que envolvesse o conceito de área, explorou a questão da proporcionalidade. A 
dupla 4B, após obter as medidas existentes nas extremidades do cruzamento, imaginou o 
como sendo formado por retângulos, calculou as áreas, somou-as, utilizou a regra de três 
simples e solucionou o problema. Durante a correção, a dupla 4A acreditou que a resolução 
estava incorreta, pois pensava ser necessário calcular a área total ocupada pela praça, 
descontar as quatro partes onde não seriam utilizados paralelepípedos e depois usar a regra de 
três simples. Então, ao questionar a dupla 4B, a dupla 4A percebeu que eram maneiras 
diferentes de resolver, porém que conduziam a mesma resposta.  

Assim, o trabalho com formulação de problemas possibilita o conhecimento de diferentes 
formas de resolução. Às vezes, o aluno domina bem o conteúdo, porém acredita que há apenas 
uma maneira de solucioná-lo e com a troca com o outro é que ele chega a essa percepção. 
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Situação 5: 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 05: Situação 5. Arquivo pessoal. 
 
É um problema simples, mas em torno dele ocorreu uma situação diferente das demais 

apresentadas. A dupla 5A preparou uma situação elaborada de forma bem objetiva, com todas 
as informações necessárias e envolvendo áreas e proporcionalidade. A dupla 5B também o 
resolveu de maneira simples e objetiva. No entanto, quando o problema retornou a dupla 5A 
para correção, seus integrantes rascunharam alguns cálculos e apresentaram uma solução 
diferente à da dupla 5B, alegando que fora resolvido de forma incorreta. Chegado o momento 
da análise da correção realizada, a dupla 5B refez seus cálculos e discordou da resposta 
apontada como certa. Então, as duas duplas sentaram juntas para discutir qual seria a solução 
exata ao problema. Enfim, a dupla 5A percebeu que havia se enganado na correção. 

Portanto, é notável com essa situação que a elaboração de problemas proporciona a 
percepção de equívocos. Além disso, percebe-se que devolver o problema corrigido para a 
dupla que o resolveu é indispensável, uma vez que pode defender sua resposta e levar a outra 
dupla se desapegar de ideias erradas. 

Após a realização das quatro primeiras etapas realizou-se a socialização e exposição dos 
relatos dos alunos. Neste momento as duplas expuseram suas dificuldades e as contribuições 
das atividades, deixando claro que eles próprios reconhecem as potencialidades da prática 
desenvolvida. 

 
Considerações finais 

 
Analisando as diferentes situações selecionadas foi possível identificar as 

potencialidades da prática de formulação de problemas no ensino da geometria nessas duas 
turmas de 2ª série do Ensino Médio.  
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Os alunos tiveram seu interesse despertado. Também colocaram em ação a sua 
criatividade. A interação e a colaboração entre os alunos foram favorecidas. Conseguiram 
relacionar a geometria plana com situações reais e com a geometria espacial. Sobretudo, esta 
prática permitiu mobilizar conhecimentos antes adquiridos e, também, possibilitou a 
apropriação de novos conhecimentos, como a escrita do gênero textual: problema matemático.  

Assim, esta pode ser uma prática potencializadora, tanto no ensino de geometria, quanto 
de outros conteúdos.  
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VER, OUVIR E SENTIR: A EXPERIÊNCIA COM A LITERATURA PARA 
(RE)PENSAR A DISCIPLINA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

Roseane Maria de Amorim1 
 

Introdução 
 
(Re)pensar, talvez seja uma daquelas palavras mágicas que precisamos trazer para a 

nossa vida na contemporaneidade. (Re)pensar quem somos, os nossos valores, a forma como 
nos relacionamos com as pessoas, o que queremos enquanto educadores e educadoras. 
Entretanto, pensar o presente e o futuro sem voltarmos o olhar para o passado é correr o risco 
de não aprendermos com as experiências vividas por nós e pelas outras pessoas. É dentro 
desse contexto que indagamos: qual é a finalidade do processo educativo? O que realmente 
queremos quando ensinamos o que ensinamos? Foi por meio da literatura que repensamos o 
nosso trabalho. Há muitos modos de se educar. Talvez o melhor caminho seja aquele que 
mexe com o coração. (Re)pensar para poder trazer novas possibilidades de entender o mundo, 
o outro e a nós mesmos. Como podemos redefinir a disciplina História da Educação? 
Trazendo ao mesmo tempo vida e reflexão para a nossa formação. Com certeza há muitos 
caminhos. O que ora apresentamos foi uma escolha entre tantas possibilidades. Ela não é certa 
nem errada. Foi apenas um caminho construído no próprio caminhar, na minha própria 
história de professora, durante um período de mais de duas décadas, tendo por objetivo 
contribuir com a construção de um mundo melhor. 

 
A disciplina História da Educação na Universidade Federal de Alagoas 

 
Quando iniciamos o trabalho com a disciplina Fundamentos Históricos da Educação e 

da Pedagogia, percebemos que a tarefa não seria fácil, pois além das turmas serem grandes, 
no geral mais de cinquenta estudantes, todo o conteúdo da disciplina era ministrado em um 
único semestre letivo. Após a reforma do curso em 2006, a disciplina ficou sendo ofertada 
apenas no primeiro período do curso. Esse fato acarretou uma sobrecarga no trabalho, visto 
que estudar toda a História da Educação ao longo do tempo em nível mundial, nacional e 
local parece ser uma tarefa quase impossível. 

Um dos caminhos encontrados foi trabalhar com a literatura, seja a literatura geral, a 
infanto-juvenil, os clássicos ou a literatura de cordel. Organizamos a disciplina por eixo 
temático, sendo que o primeiro eixo perpassa todo o processo vivido. 

Os textos da disciplina foram amplamente discutidos, ora os estudantes faziam comentários, 
ora intercalávamos com as literaturas, ora utilizávamos documentários e vídeos. O objetivo foi 
pensar o que estávamos estudando em relação ao passado vivido com o momento presente. Para 

                                                           
1 Professora da Universidade Federal de Alagoas – UFAL – Maceió-AL. E-mail: roseane.mda@hotmail.com ou 
roseane.mda@gmail.com. 
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VER, OUVIR E SENTIR: A EXPERIÊNCIA COM A LITERATURA PARA (RE)PENSAR A DISCIPLINA... 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 2947 

tanto, várias indagações foram feitas no início e no decorrer das aulas com o objetivo de 
refletirmos coletivamente. Vejamos algumas questões referentes à disciplina. 

 
Quadro 1 - Ementa, eixos temáticos e objetivos da disciplina 

 

Ementa da disciplina 

Análise histórica da Educação e da Pedagogia segundo as ideias pedagógicas com foco na 
história da educação brasileira. 

Eixos temáticos trabalhados 

Educação e sociedade: ontem e hoje 

A concepção de infância e de criança 

História e educação da mulher no passado e no presente 

História da África e a construção da paz no planeta Terra 

Objetivos da disciplina 

- Apreender traços gerais da História da Educação e da Pedagogia a partir de eixos temáticos 
diversos; 

- Compreender a História da Educação brasileira na perspectiva da diversidade cultural; 

- Analisar alguns dos principais pensadores da História da Educação na Europa e Brasil 
(nacional e local). 

 Fonte: Quadro produzido pela autora. 
  
O objetivo do trabalho com eixo temático é propiciar certa unidade ao ensino mostrando 

para o educando e a educanda a necessidade de pensar a história em diferentes perspectivas. O 
nosso intuito é focar na pesquisa e na produção do conhecimento.  

 
Quadro 2 – Temáticas e textos trabalhados no primeiro eixo 

 
TEMÁTICA REFERÊNCIAS 

O que é educação BRANDÃO. Carlos Rodrigues. O que é 

educação. São Paulo: Brasiliense, 2007. 

A educação no mundo antigo 

Renascimento: humanismo e reforma 

Idade Média: a formação do homem de fé 

ARANHA, Lúcia de Arruda. História da 

educação. São Paulo: Moderna, 1996. 

 

Características da educação moderna  CAMBI, Franco. História da Pedagogia. 
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O século XVIII: laicização educativa e 

racionalismo pedagógico 

Características da educação 

contemporânea 

São Paulo: UNESP, 1999. 

Sujeitos da ação educativa GONDRA, José Gonçalves; SCHUELER, 
Alessandra. Educação, poder e sociedade 
no império brasileiro. São Paulo: Cortez, 
2008. 

África: unidade e diversidade SERRANO, Carlos; WADMAN, Maurício. 
Memória da África: a temática africana na 
sala de aula. São Paulo: Cortez, 2007. África: 
unidade e diversidade, p. 82-125. 

Fonte: Quadro produzido pela autora. 
  
Uma das atividades realizadas diz respeito à apresentação de um cordel em grupo. Essa 

apresentação relaciona-se com as temáticas abordadas, acontece no início de cada aula e ajuda 
a fazer questionamentos sobre o que será discutido. No início, os estudantes ficam um pouco 
perdidos e paulatinamente vão percebendo a importância do trabalho. Rabêlo (2012, p. 32) 
nos traz uma reflexão importante sobre o lúdico, ao afirmar que “em primeiro lugar, cabe 
refletir sobre a ludicidade como um princípio e não como uma técnica a serviço dos 
conteúdos”. Por isso, o lúdico aqui é pensado como um elemento importante para a 
afetividade e criatividade proporcionando uma melhor interação e aprendizagem entre 
educandos(a) e educador(a). Segue as temáticas vivenciadas nos cordéis. 

 
Quadro 3 - Apresentação dos cordéis 

 

Cordéis 

1- Gravíssimos problemas da Educação no Brasil 

2 - O mito da Caverna 

3 - Sócrates vida e morte 

4 - Nelson Mandela 

5 - Escravidão negra e o quilombo dos Palmares 

6 - Paulo Freire 

7 - ABCC a Patativa do Assaré 

8 - A história do cangaço 

9 - Gonzagão é gente da gente 
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10 - Chico Mendes 

11 - O caldeirão e a liderança Zé Lourenço 

12 - O sonho do Planeta e o desejo da humanidade 

Fonte: Quadro produzido pela autora 
  
O objetivo do trabalho era problematizar o conhecimento. A apresentação dos cordéis 

deveria ser de forma lúdica e criativa, sendo, aliás, este é um dos critérios de avaliação. Esse 
espaço dos cordéis nas aulas foram momentos de muita descontração e alegria, em que cada 
grupo usava a sua imaginação com o objetivo de chamar a atenção de todos para compreender 
o tema abordado no cordel apresentado. Em alguns casos, os alunos davam vida aos 
personagens expressando-se de forma cômica. Enquanto uns construíam cenários para darem 
mais autenticidade à história, outros transformavam o conto do cordel em paródia. Os cordéis 
levavam os estudantes a pesquisar, a repensar o conhecimento e a desenvolver o senso crítico 
fazendo questionamentos diversos. 

Realizamos também seminários com os estudantes com o objetivo de aprofundar 
determinados conteúdos, tais como: 

 
Quadro 4 - Temáticas dos seminários 

 
 

TEXTO REFERÊNCIA 

1. Educação no império brasileiro GONDRA, José Gonçalves; SCHUELER, 
Alessandra. Educação, poder e sociedade 
no império brasileiro. São Paulo: Cortez, 
2008. 

2. A institucionalização da educação 
pública no Brasil  

VEIGA, Cyinthia Greive. História da 
Educação. São Paulo: Ática, 2007. 

3. Lembranças de Antônio Selestino: Pajé 
Xucuru Cariri 

ALMEIDA, Luís Sávio et. al. Índios de 
Alagoas: memórias, educação. Maceió, 
Edufal, 2011. 

4. A pedagogia tradicional e a pedagogia 
nova 

SAVIANI, Demerval. História das idéias 
pedagógicas no Brasil. São Paulo: Autores 
associados, 2008. 

5. Pedagogia da indignação FREIRE, Paulo. Pedagogia da indignação: 
cartas pedagógicas e outros escritos. São 
Paulo: UNESP, 2000. 

6. Crianças escravas  GÒES, José Roberto; FLORETINO, 
Manolo. Crianças escravas crianças dos 
escravos. IN: PRIORE, Mary Del. História 
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das crianças no Brasil. São Paulo: 
Contexto, 2004. 

7. A infância segundo Comenius COMENIUS, Jan Amos. A escola da 
infância. Tradução Wojciech Andrzej 
Kulesza. São Paulo: Unesp, 2011. 

8. História e gênero na história da educação 
brasileira 

FREIRE, Eleta de Carvalho. História e 
Gênero na História da Educação brasileira. 
In: AMORIM, Roseane Maria; NETO, José 
Batista. Memórias e Histórias da 
Educação: debates sobre a diversidade 
cultural no Brasil. Recife: Editora 
Universitária da UFPE, 2012. 

9. Mulheres do sertão nordestino FALCI, Miridan Konx. Mulheres do sertão 
nordestino. In: PRIORE, Mary Del. 
Histórias das Mulheres no Brasil. São 
Paulo: Contexto, 2004. 

10. A África tradicional SERRANO, Carlos; WADMAN, Maurício. 
Memória da África: a temática africana na 
sala de aula. São Paulo: Cortez, 2007. 

11. Educação e espiritualidade: o uso de 
técnicas introspectivas em sala de aula 

MATOS, Kelma Socorro Alves Lopes. 
Cultura de Paz, Ética e Espiritualidade 
II. Fortaleza: edições UFC, 2012. 

12. A cultura de paz MATOS, Kelma Socorro Alves Lopes. 
Cultura de Paz, Ética e Espiritualidade 
II. Fortaleza: edições UFC, 2012. 

Fonte: Quadro produzido pela autora. 
 
Através dos seminários, os alunos e alunas fizeram uma viagem sobre a educação em 

diferentes contextos sociais, descobrindo fatos que antes não imaginavam que tivessem 
ocorrido em um dado momento histórico, ao mesmo tempo que identificaram as diferenças de 
uma educação de determinado povo em relação a outros, mas sem deixar de olhar para a 
realidade brasileira e alagoana.  

 
Sobre as notas (in)conclusivas 
 

Lembramos que temos um jardim de flores que não nos deixam esquecer da 

multiplicidade da vida, de histórias, de lutas e esperanças. A história é construída por um 

processo dinâmico de idas e vindas. Ela é vivida nas contradições, lutas e desafios. 

Enfim, as aulas foram momentos significativos para o aprendizado individualmente ou 

em equipe permitindo que todos fossem sujeitos da sua própria aprendizagem. 
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LIVROS E LEITURAS: MEDIAÇÃO DIDÁTICA COMO INTEGRANTE DO 
PROCESSO DE FORMAÇÃO LEITORA 

Roseli Maria Rosa de Almeida1 
 
O presente texto apresenta resultados parciais de uma pesquisa de natureza qualitativa 

intitulada Acesso ao livro e à leitura em bibliotecas escolares do município de Naviraí-
MS, realizada desde 2013 no Estado de Mato Grosso do Sul. O estudo inclui três subprojetos 
de Iniciação Científica denominados respectivamente: a) Concepções acerca da leitura em 
bibliotecas escolares; b)Investigando acervos em bibliotecas escolares de Naviraí-MS; e 
c)Investigando o acesso aos textos literários em bibliotecas escolares de Naviraí-MS. 

O objetivo geral da pesquisa é investigar o acesso ao livro e à leitura em duas 
bibliotecas escolares no município de Naviraí – MS. Os objetivos específicos são: 
a)Identificar as formas de acesso dos usuários aos textos literários; b)Identificar formas de 
organização do espaço das bibliotecas escolares; c) Observar práticas e concepções que 
orientam o acesso aos textos literários. A pesquisa em questão está inserida no campo das 
pesquisas qualitativas, que é descritiva (...); interessa-se mais pelo processo do que pelos 
resultados (...); os dados são analisados de forma indutiva e o significado é vital nesta 
investigação (BOGDAN & BIKLEN, 1994, p. 47-51). Constitui-se de um estudo de caso 
(Ibid. p. 89) de observação.  

Para a coleta de dados foram utilizadas observações nas bibliotecas selecionadas; 
levantamento do acervo literário existente e de formas de utilização do espaço; entrevistas 
semiestruturadas com as funcionárias responsáveis pelas bibliotecas, coordenadora 
pedagógica e professoras de cada escola. Optamos por entrevistas semiestruturadas por 
considerá-las, como lembra Ludke e André (1986, p. 33) “uma das principais técnicas de 
trabalho em quase todos os tipos de pesquisa utilizados nas ciências sociais”. Na primeira 
etapa do projeto foram realizados os estudos bibliográficos com as acadêmicas de Iniciação 
Científica, orientações e discussões sobre a coleta de dados, além de observações nas duas 
bibliotecas selecionadas.  

A pesquisa vincula-se ao GEPPETE - Grupo de Estudos e Pesquisas em Prática 
Educativa e Tecnologia Educacional, na Linha Leitura, escrita e literatura, ligado ao Curso 
de Pedagogia da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus de Naviraí 
– MS. O município de Naviraí é de pequeno porte, com uma população de 46.355 habitantes 
de acordo com o Censo 2010, área territorial de 3.194 Km2 e está localizado ao Sul do Estado 
de Mato Grosso do Sul, fazendo fronteira com o Estado do Paraná e com o Paraguai, na 
microrregião de Iguatemi. Sua fundação foi datada em 11 de novembro de 1963 e tem como 
gentílico: naviraiense. Em 2009, de acordo com dados do Censo Educacional, possuía 1259 
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alunos na educação infantil (na rede pública) e 51 professores; 7.220 alunos matriculados no 
Ensino Fundamental e 345 docentes neste nível de ensino.  

Nos anos de 2011 e 2012 uma comissão formada por profissionais ligados às áreas de 
Educação e Cultura, bem como as Universidades do município de Naviraí - MS discutiram o 
PMLL-2 Plano Municipal do Livro e da Leitura, observando que ainda faltam dados sobre o 
acesso ao livro e à leitura, evidenciando assim a necessidade de pesquisas, inclusive com 
relação às bibliotecas escolares. As bibliotecas escolares podem ser um meio para a 
democratização do acesso ao livro e à leitura, mas será que esses espaços funcionam de modo 
a democratizar essas práticas? Quais são as concepções que permeiam as práticas de leitura 
nas bibliotecas escolares? Como os acervos são utilizados pelas crianças do ensino 
fundamental? 

É importante considerar que a leitura apresenta tanto uma dimensão individual como 
coletiva. As crianças vivem em comunidades letradas e por isso mesmo estão em contato com 
a leitura, no entanto, nem sempre estão imersas em ambientes que propiciam uma 
familiaridade com as práticas de leitura, ou seja, para se constituírem como leitoras é 
importante que a leitura seja uma prática e não apenas realizada de forma instrucional, para 
cumprir propósitos que às vezes estão presentes apenas na escola e não na vida. Soares (2001) 
destaca ainda que a leitura literária, aquela que é feito por gosto, lazer, prazer, muitas vezes 
não tem espaço na escola, formando a chamada ‘inadequada escolarização da leitura literária’. 
A leitura literária também é dificultada pela precariedade das condições de oferta e mesmo 
organizacionais dos espaços.  

Observa-se que há atualmente uma tarefa árdua para a formação de leitores no Brasil. 
Percebe-se, no entanto, esforços no sentido de garantir a leitura como um direito da população 
brasileira, historicamente afastada do acesso a diversos bens culturais, entre eles, a leitura. 
Soares (2004) destaca a dificuldade de acesso às bibliotecas públicas e a precariedade das 
bibliotecas escolares, o que ainda se apresenta como empecilho para a formação de leitores.  

No Brasil as bibliotecas escolares “começaram a surgir efetivamente com a criação das 
escolas normais e, posteriormente, dos ginásios estaduais, entre o final do século XIX e as 
primeiras décadas do século XX (KLEBIS, 2006, p. 75)”. Visavam o atendimento aos 
estudantes e professores das escolas normais e mais tarde foram chamadas “bibliotecas 
infantis”. Atualmente, Soares (2004) nos alerta para as dificuldades das bibliotecas escolares 
no país, pois:  

 
[...] faltam dados estatísticos, mas não são necessários para que se possa 
afirmar que também elas são poucas, pouquíssimas, em relação ao número 
de escolas e ao tamanho da população escolar, mas são poucas, são 
precárias, sobretudo nas escolas públicas, naquelas que atendem às camadas 
populares (SOARES, 2004, p. 21).  

                                                           
2 Dados disponíveis no PMLL – elaborado pela equipe e coordenado pela Gerência Municipal de Educação de 
Naviraí-MS. 
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Essa é uma grande preocupação, uma vez que a democratização do acesso somente 
ocorrerá com a melhoria das condições estruturais desses espaços, bem como de formação dos 
profissionais e garantia de bons acervos. Para Lacerda (2007, p. 6) muito já está sendo feito 
para quebrar as armadilhas da leitura, pois “vai se revelando no país, crescente apropriação 
dos bens de leitura e camadas sociais que historicamente se debatem para fugir às armadilhas 
da exclusão em leitura têm-se mostrado soberanas na relação com o objeto-livro [...]”. Por 
meio do trabalho de organizações da sociedade civil, universidades, grupos de pesquisadores 
e professores, as discussões sobre leitura no Brasil ganharam força e trabalhos acadêmicos 
nos últimos vinte anos têm discutido a problemática. 

Assim, os resultados parciais da pesquisa apontam que a mediação didática no espaço 
da biblioteca escolar “X’ (as escolas foram denominadas “X” e “Y” para resguardar a 
identidade dos participantes da pesquisa) revela-se como fator preponderante para que as 
crianças emprestem livros, especialmente os textos literários. Em contrapartida, na escola “Y” 
o processo de mediação ainda é precário, pois a organização do espaço guarda vestígios e 
concepções da biblioteca como “espaço de guarda” e não de socialização dos livros, além da 
formação dos profissionais que atuam não favorecer o acesso das crianças aos materiais, 
imprimindo assim, dificuldades no estabelecimento de uma relação livro/leitor. Esses dados 
foram levantados por meio de observações nas duas bibliotecas escolares, por acadêmicas de 
Iniciação Científica.  

Concordando com Silva (2014) podemos observar o quanto é importante o papel da 
escola na mediação em leitura, especialmente para as crianças das camadas populares, o autor 
destaca (p. 64): “Creio não estar errado em afirmar que, ao nível das intenções, todos nós 
desejamos formar leitores questionadores, capazes de se situar conscientemente no contexto 
social [...]”. Esses processos são essenciais para que o sujeito possa “[...] participar da 
conquista de uma convivência social mais feliz e menos injusta para todos [...] (p. 64)” 

No contexto escolar corroboramos com Silva (2014) que afirma: “[...] queremos educar 
e promover um tipo de leitor que não se adapte ou se ajuste inocentemente à realidade que 
está aí', mas que, pelas práticas de leitura, participe ativamente da transformação social [...] 
(p. 64)”. Cabe então, aos interessados nessa problemática levantar questionamentos e 
possíveis discussões em pesquisa para que possamos formar leitores participantes da 
sociedade da cultura escrita. 
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AS AULAS PASSEIO E O ENSINO DE CIÊNCIA: A PRODUÇÃO DE 
CONHECIMENTO E RELATÓRIO REFLEXIVO NO CURSO DE 

PEDAGOGIA 

Roseli Vergopolan1 
 

Introdução 
 
Hoje, compreendemos que as exigências da sociedade contemporânea contemplam uma 

formação professores e pedagogos, de forma integrativa. Nesse ínterim o curso de Pedagogia 
para poder atender a demanda de formação inicial necessária para o contexto busca cumprir 
metodologias que observem características inovadoras como destacadas nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia onde as “atividades práticas, de modo a 
propiciar vivências, nas mais diferentes áreas do campo educacional, assegurando 
aprofundamentos e diversificação de estudos, experiências e utilização de recursos 
pedagógicos.” (BRASIL, 2006, p.1). 

Este texto apresenta elementos importantes para a formação de professores onde o 
acadêmico de Pedagogia está imerso no estudo de várias áreas do conhecimento, mas 
destacamos aqui a disciplina de Princípios Teóricos e Metodológicos do Ensino de Ciências e 
Educação Ambiental que propõe um trabalho interdisciplinar baseado em aulas passeio e 
produção de texto livre, numa perspectiva freinetiana. Para Freinet (1977) o ensino que se 
pauta em aulas passeio e produção do texto livre são mais eficientes e proporcionam gosto 
pela aprendizagem.  

A metodologia proposta para discussão engendrada possui características de pesquisa 
ação interventiva e reflexiva. “como pesquisa ação não se trata de simples levantamento de 
dados ou de relatórios a serem arquivados. Com a pesquisa ação os pesquisadores pretendem 
desempenhar um papel ativo na própria realidade dos fatos observados”. (Thiollent, 2005. 
p.18). Dentro destas perspectivas visa uma construção de saberes significativos, já que 
decorreu da prática formativa no âmbito do curso de Pedagogia de uma instituição de ensino 
superior do extremo sul paranaense.  

 
Ação Pedagógica Interdisciplinar Contornos e Articulação ao Ensino de Ciências 

 
O conhecimento da disciplina de Princípios Teóricos e Metodológicos do Ensino de 

Ciências e Educação Ambiental tem grande relevância na formação de professores para a 
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atuação na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, uma vez que respalda a teoria, o 
planejamento e a prática pedagógica voltada ao processo de ensino e aprendizagens na área de 
ciência em articulação com as demais áreas sob um enfoque interdisciplinar. No ensino 
interdisciplinar: 

 
[...] não se ensina, nem se aprende, apenas vive-se, exerce-se... Todo o 
indivíduo engajado nesse processo será não o aprendiz, mas, na medida em 
que familiarizar-se com as técnicas e quesitos básicos o criador de novas 
estruturas, novos conteúdos, novos métodos, será o motor de transformação. 
(FAZENDA, 1992, p. 56). 

 
A postura crítica frente à realidade escolar advém das ações do professor para que efetive a 

formação de sujeitos reflexivos, autônomos que desenvolvam a capacidade de compreender 
enquanto cidadão que têm direitos e deveres diante de uma sociedade globalizada. 

Para Freinet (1977, p. 13) “a experiência pessoal é o primeiro passo para a pesquisa 
científica”. Por este viés a aula passeio e a produção do texto livre são técnicas freinetianas 
interessantes para apreensão do conhecimento científico. Estas atividades por possuírem forte 
articulação com a educação ambiental incorporando pressupostos importantes como aspectos 
sociais, culturais ainda coletam dados importantes para uma análise reflexiva sobre as 
informações obtidas, sendo ponto de partida para construção do conhecimento 
interdisciplinar. 

A aula passeio ou aula das descobertas ou ainda estudo do meio ou de campo é uma 
atividade que prioriza a relação entre o aluno e o ambiente, pois se compreende que o contato 
com diferentes espaços favorece aprendizagens aos alunos em diferentes áreas temáticas. A 
qualidade desta atividade se concentra no fato de ser algo fora do comum, fora de uma sala, 
conforme pontua Elias (1997, p. 47), “[...] o aluno pesquisa e monta concretamente suas 
experiências por que quer descobrir; é o criador e elaborador do próprio conhecimento que 
depois é trocado com os colegas”.  

Assim ao organizar aulas passeios e/ou estudos do meio na perspectiva de Zabala 
(1998) tem se motivação, hipóteses iniciais, busca de informações, planejamento, coleta de 
dados, generalizações, comunicação, construção expressiva e conclusões. Dessa forma a aula 
de campo numa perspectiva interdisciplinar pode dar origem ao registro escrito, ou seja, a 
produção de texto livre. A partir da produção do texto livre, além de aprender e dominar 
melhor a escrita denota aprendizagens interdisciplinares entre a geografia, a história, a 
ciências e até mesmo a matemática. 

Mas para que estas atividades tenham mais validade deve ser realizada em conjunto, ou 
seja, tanto a produção, a correção e a exposição dos resultados são feitos com a participação 
de todos, (o coletivo da sala: professor e alunos). Em coaduno ao exposto Pietrobon (2008, p. 
4) explicita que: “Recriar na prática pedagógica as técnicas freinetianas é sempre um convite 
à livre-expressão e à criação. Tais técnicas têm como fundamento o respeito à individualidade 
da criança, num trabalho que não se reduz ao fazer individual”. 
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A realidade vivenciada do curso de Pedagogia na disciplina de Princípios Teóricos e 
Metodológicos do Ensino de Ciências e Educação Ambiental tem respaldo na teorização 
explicitada no tópico anterior. A organização dos conteúdos tem respaldo em Zabala (2007) 
na estruturação conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Dessa forma é possível 
planejar com maior clareza permitindo uma análise mais criteriosa nas atividades de aulas 
tanto dentro da sala como nas aulas passeio e nos estudos do meio realizados. 

Concebemos a sala de aula como espaço de vivências educativas relacionando as 
ciências e o meio ambiente desenvolvendo atividades diversificadas em relação às funções de 
ensino de ciências e educação ambiental. Na metodologia utilizada os debates, os seminários, 
a pesquisa, as visitas às escolas e as aula passeio e estudo de campo são os focos prioritários. 

Podemos destacar ainda que nos respaldou a ação Delizoicov e Angotti (2000) que 
afirmam ser a atividade educativa desenvolvida em três momentos pedagógicos: primeiro 
momento: problematização; segundo momento: a organização do conhecimento; terceiro 
momento: a aplicação do conhecimento. 

Com o enfoque exposto uma das unidades trabalhadas foi acerca da Astronomia. 
Dividimos em cinco momentos sendo que no primeiro: como ensinar ciências no Ensino 
Fundamental, as noções de astronomia, a aula passeio orientações e elaboração de roteiro de 
observação, e registros. Esse momento primeiro momento se destaca a normas, teoria e a 
perspectiva histórica, as metodologias, a temática, como e quando deve ser trabalhada com os 
referidos níveis de ensino, a aula passeio foi discutida através do viés de Feinet, sendo 
elencadas a organização e a importância dos registros e da observação. 

A aula passeio foi realizada no prédio do Observatório Geográfico e Astronômico 
Andrômeda, localizado no Morro do Cristo, em União da Vitória, interior do Paraná. Na 
oportunidade os participantes entraram em contato com recursos didáticos que podem ser 
confeccionados com materiais alternativos. Frente ao exposto ressalta-se que a referida 
disciplina prima por articular teoria e prática na formação dos futuros professores e vem 
alcançando êxito em sua ação. 

  
Considerações Finais 

 
Este texto objetivou a compreensão da metodologia do ensino de ciências no curso de 

Pedagogia considerando a importância das aulas passeios, e das aprendizagens significativas 
que foram sendo constituídas dentro do contexto de formação de professores. Já que o ensino 
de ciências pode ser uma prática de aquisição e de conhecimento e modificação de atitudes 
referentes ao contexto dos sujeitos desenvolvendo atitudes de respeito e tolerância à 
diversidade social e cultural. 

Dessa forma este estudo prima por contribuir para reflexão acerca das práticas 
formativas da docência, tendo em vista a busca pelo conhecimento pautado na realidade dos 
sujeitos, na ampliação de horizontes, na investigação para além do aparente, no alcance da 
construção do conhecimento e em prol de uma formação inicial de professores qualificada que 
faça diferença no cenário educacional brasileiro.  
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A VIVÊNCIA FORMATIVA BRASIL-PORTUGAL: CONSTRUÇÃO DE 
SIGNIFICADOS A PARTIR DE DIFERENTES CONTEXTOS 

Roseli Vergopolan1 
 

Introdução  
 
Os cursos de Licenciaturas no Brasil lócus de formação de docentes oportunizam a 

imersão dos acadêmicos no contexto escolar da educação básica comumente a partir do 
terceiro ano do curso durante os estágios supervisionados, hoje isso ocorre nos primeiros anos 
da vida acadêmica prática proporcionada pela parceria da CAPES/PIBID, com o intuito de 
preparar estes futuros docentes no enfrentamento dos aprendizados inerentes das escolas, e 
mantê-los na área da licenciatura. 

Este texto tem por objetivo de expor a vivência de supervisora do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e participante do Programa 
Desenvolvimento Profissional de Professores, (PDPP), na Universidade de Aveiro, em 
Portugal em conjunto com professores, de diversas regiões do Brasil, ações integrativas da 
Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).  

A metodologia do trabalho configura-se por um relato de experiência reflexivo e 
analítico da referida experiência desenvolvida em janeiro de 2014, evidenciando as trocas e 
experiências ocorridas durante esta trajetória.  

 
Construção de significados a partir de diferentes contextos: expectativas e desafios  

 
Desde 1934 com a criação das Faculdades de Filosofia Ciências e Letras no Brasil os 

cursos de formação de professores tem passado por muitas transformações. Durante esta 
trajetória houve certo distanciamento entre a universidade e a educação básica um dos fatores 
entre tantos que contribuiu para desvalorização do profissional.  

Em contrapartida surge então em 2010 o Programa de Bolsas e Iniciação a Docência 
fomentada pela CAPES que proporciona a oportunidade de imersão dos acadêmicos dos 
cursos de licenciaturas no contexto escolar da educação básica, preparando estes futuros 
docentes no enfrentamento das práticas inerentes das escolas, sendo estes licenciados 
tutelados pelos professores-supervisores da educação básica, cumprindo assim três objetivos 
básicos: aperfeiçoamento da formação inicial, articulação teórico-prática e construção de uma 
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formação continuada, que propicie a melhoria do ensino e aprendizagem, junto à educação 
básica.  

O PIBID adentrou na FAFIUV2 em 2010, envolvendo inicialmente cinco cursos de 
licenciatura: pedagogia, história, geografia, letras, e química, no entanto houve a 
transformação desta IES isolada em campus da Universidade do Estado do Paraná que pelo 
decreto de 05 de dezembro de 2013. Apesar da configuração do PIBID nos moldes de 
universidade foi sendo desenhada em todos os campi desde janeiro de 2012. Hoje o referido 
programa conta com 32 subprojetos na área das licenciaturas. 

Assim ao participar do subprojeto Mão Amiga desde 2011 como supervisora bolsista da 
CAPES/PIBID além de contribuir nas ações integrativas dos acadêmicos do curso de 
pedagogia na escola da rede municipal me possibilitou a participação de muitos eventos 
científicos locais, regionais, estaduais e internacionais. Bem como possibilitou a participação 
da formação de professores na Universidade de Aveiro em Portugal.  

O subprojeto Mão Amiga foi criado pela professora Rosana Beatriz Ansai, docente do 
Curso de Pedagogia da FAFI/UV no ano de 2010, em parceria com a Rede Municipal de 
União da Vitória PR, que atua nas escolas com o objetivo de minimizar as Dificuldades de 
Aprendizagens. Os acadêmicos do curso de Pedagogia são inseridos no contexto escolar para 
atender as crianças com dificuldade de aprendizagem que não tem o atendimento pelo reforço 
escolar regular, esses alunos apresentam o seguinte perfil: multirrepetência, baixo 
desempenho escolar, dificuldade na leitura e escrita, dificuldades na matemática. O subprojeto 
é lócus de aprendizagens docentes que além do contato com os saberes proporcionados pela 
formação inicial são apresentados aos futuros docentes os conhecimentos inerentes do 
contexto escolar. 

Dentro dessas perspectivas o conjunto de saberes na formação dos professores deve 
contribuir para a formação dos sujeitos dentro da plenitude, ou seja, tanto na vida pessoal 
como na vida profissional, dessa forma afirma Tardif (2002, p. 36) que os: 

 
saberes disciplinares são oriundos das diferentes áreas do conhecimento 
(Matemática, História, Filosofia etc);  
saberes profissionais o conjunto de saberes transmitidos pelas instituições de 
formação de professores;  
saberes curriculares que se apresentam nos programas educacionais, os quais 
os professores necessitam de alguma forma aplicar;  
saberes experienciais são aqueles saberes práticos, os quais se integram à 
prática do professor, é a cultura docente em ação. (TARDIF, 2002, p. 36) 

 
Desde o lançamento do edital em outubro de 2013, as aprendizagens foram intensas já 

que as expectativas neste processo de seleção e organização para a participação contribuiu 
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para o acréscimo no desenvolvimento pessoal e profissional, onde podemos materializar o 
exposto por Pimenta (1999, p. 28) conectar experiência e conhecimento na construção de 
saberes. Sendo, 

 
experiência memória educativa e saberes que produzem, em sua prática, no 
caso de serem professores;  
conhecimento a importância e o significado do conhecimento na vida dos 
seres humanos, o indagar e o dar sentido as aprendizagens, pois a educação é 
um processo de humanização;  

 
Já na universidade de Aveiro com convívio com professores de diferentes regiões do 

Brasil, houve a oportunidade de contato com os saberes e linguagens regionais como falas, 
gestos, costumes e cultura específica de cada região.  

Assim fica evidenciado que existem diversos modos de expressão para determinadas 
situações demonstrando a diversidade cultural inerente de nosso país. A convivência com os 
professores portugueses nos deram a oportunidade de compreender alguns costumes e 
algumas noções da estrutura do ensino, autores e metodologias utilizadas neste contexto. 

De acordo com Sacristán (1995, p.65), a profissionalidade docente é “a afirmação do 
que é específico na ação docente, isto é, o conjunto de comportamentos, conhecimentos, 
destrezas, atitudes e valores que constituem a especificidade de ser professor”. 

Nesse tocante, Imbernón (2005) afirma que, a formação docente e profissional 
transcende o ensino que, pretende uma mera atualização científica, pedagógica e didática. 
Nesse sentido, a formação transforma-se na possibilidade de criar espaços de participação e 
reflexão-na-ação, enfim, formar o professor na mudança e para a mudança e as incertezas do 
processo educativo, para construção permanente de saberes no exercício da profissão. 

A formação fomentada pela CAPES nos oportunizou a de possibilidades vivenciarmos 
essas singularidades regionais e com isso expandindo a dialogicidade sendo características 
inerentes de um contexto formativo. Essas reflexões pós o curso foi concretizada na 
perspectiva de que “a formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimento 
ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexão crítica sobre práticas e de (re) 
construção permanente de uma identidade pessoal e profissional” (Nóvoa, 1992, p. 38). 

Em suma ao participar deste Programa foi uma oportunidade ímpar de uma ação 
construtiva de saberes experienciais, mediante estudo e aperfeiçoamento, com o 
desenvolvimento de um trabalho consistente de disseminação das aprendizagens construídas e 
dos “saberes vivenciados” nos congressos, em mesas redondas, em oficinas, no cotidiano 
escolar, na atuação como professora supervisora e como formadora do curso de Pedagogia. 

 
Considerações finais  

 
Durante esta convivência observarmos, várias linguagens decorrentes dos diferentes 

contextos, os falares regionais brasileiros e a língua portuguesa e falares português, num 
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universo de trocas de aprendizagens que merecem ser rememorados e narrados a outros pela 
significância educativa e formativa mobilizada.  

Enfim, as aprendizagens vivenciadas tanto culturais como pedagógicas foram relevantes 
enquanto supervisora do PIBID, ao motivar os supervisores bolsistas no enfrentamento dos 
desafios postos pela pesquisa e da participação de congressos com isso contribuindo para uma 
nova perspectiva de formação, promovendo a melhoria no ensino e na aprendizagem em 
conjunto com a educação básica. 
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A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO LEITOR ATRAVÉS DO 
ENLEITURAMENTO 

Rosemary Lapa de Oliveira1 
 
Para Freire (2009), a leitura é um processo que não se restringe à decodificação 

linguística, extrapola para o letramento e vai além, interagindo com a ideia de enleituramento, 
termo cunhado durante pesquisa de doutorado para dar conta da capacidade humana de tornar-
se leitor de mundo, tendo na leitura uma ação que é contínua e ampliada a cada contato com o 
contexto que o cerca enquanto faz a leitura do texto, imergindo no contexto dos 
acontecimentos da trama, interagindo com as personagens de forma tão intensa que percebe 
nuances de personalidade e desejos não formulados, subentendidos na teia textual. Usa, para 
isso, o conhecimento de mundo acumulado pelo sujeito leitor sobre as pessoas, sobre si, sobre 
as culturas que o circundam, seus próprios contatos com a leitura e seu conhecimento 
histórico da época em que os fatos se desenrolam e do seu próprio momento atual. Envolvido 
que está no lúdico, o texto faz sentido para si, através de uma leitura de letramento e 
enleituramento, que torna o texto inteligível em suas várias nuances: lexical, gramatical, de 
conhecimento de mundo, de conhecimento de si, do outro, conhecimento ecológico, indo 
além da leitura das palavras, do gênero, constituindo o sujeito em leitor e o leitor em sujeito 
de sua leitura. Sendo assim, a leitura é o fundamento do ensino-aprendizagem através da 
interação, da mediação intencional para a formação do leitor com autonomia para engajar-se 
ou não, para criticar e se tornar leitor de mundo.  

Todos esses fatores importantíssimos para a promoção do enleituramento, apontam para 
o fato de que todo texto é transdisciplinar, uns mais, outros menos, sendo assim, precisa 
dialogar com o mundo no qual circula para provocar sentidos nos sujeitos envolvidos na 
leitura. Para dar conta desse fator da leitura, é preciso a mediação – ou mediações, seria mais 
adequado, posto que ninguém dê conta da aprendizagem sozinha, mesmo estando só – no 
sentido de dar voz a toda a polifonia que envolve um texto e que provoca a leitura que nos 
constitui enquanto leitores, pois cada leitura acaba nos transformando de várias maneiras, 
provocando o enleituramento o qual dá conta do texto em seu contexto de acontecimento. Um 
mediador da leitura que considera esse modo de ler, entra profundo no texto ao lado dos 
sujeitos da leitura – sujeito leitor, sujeito autor – sem impor interpretações, mediando esses 
sujeitos no sentido de dialogarem da forma mais ampla possível, considerando quantos 
referentes sejam necessários, inclusive aqueles a que não havia se dado conta e que são 
apontados no percurso. 

Para que o tipo de leitura aqui proposta ocorra, é preciso a assunção de um 
posicionamento político diante da educação enquanto sujeito de seu fazer pedagógico e 
produtor de conhecimento. Portanto, é preciso evitar o silenciamento, como posto por Orlandi 
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e assumir uma nova categoria mais própria da produção de conhecimento: o não-
silenciamento, posição assumida através da tomada de consciência e da criticidade. Quem se 
faz crítico, segundo Freire (1967, p. 51-52), renuncia tanto ao otimismo ingênuo e aos 
idealismos utópicos, quanto ao pessimismo e à desesperança e se torna criticamente otimista. 
Isso acontece quando o sujeito torna-se capaz de projetar-se e integra-se com seu tempo e seu 
espaço local e global, descobrindo-se inacabado, quando se sabe assujeitado e é capaz de 
reassujeitar-se, pois adere ao não-silenciamento, produzindo o seu processo de 
enleituramento. 

Partindo da compreensão de que o que se apresenta nas reflexões sobre a leitura aqui 
expostas são possibilidades, uma vez que factíveis em amplo aspecto: seja no campo 
epistemológico, seja no campo empírico, não se pode pensar que há uma tentativa de 
apresentação de verdade irrefutável, nem uma receita de ação mágica que faça acontecer a 
produção de leitura e nem que essa seja a única possibilidade de constituição do sujeito leitor. 
É preciso compreender este texto em seus espaços intervalares da composição do texto 
pedagógico, compreendendo-o como acontecimento guiado pelo reassujeitamento e pelo não-
silenciamento, acreditando nas possibilidades de constituição do sujeito leitor intercrítico, 
autônomo, situacionado. 

Sendo a linguagem constituinte do ser humano de tal modo que podemos dizer que nada 
há fora dela e que a linguagem impregna a totalidade da vida humana, buscamos entender 
tudo o que há a nossa volta e sempre com ela, por ela, através dela. É certo, também, como 
nos ensina Bakhtin (2009), que a língua é arena de lutas, uma vez que estamos sempre 
procurando convencer o nosso interlocutor a engajar-se em nossas ideias, usando, para isso, 
das armas que temos como opressores e/ou oprimidos. Esse jogo de interação, nos diz 
Macedo (2004, p. 129), funciona com regras incessantemente interpretadas e reinterpretadas. 
E conclui que o que tomamos como conhecimento do mundo está radicalmente indexalizado à 
história, à cultura e ao contexto (MACEDO, 2004, p. 130). 

Por considerar que as relações interpessoais na sala de aula, vistas aqui de forma ampla, 
considerando as relações de poder sempre fluidas entre opressão e resistência, são relevantes 
para a aprendizagem e que para provocar autonomia leitora o/a docente precisa ter autonomia, 
pois, como assevera Paulo Freire, “ninguém é sujeito da autonomia de ninguém” (FREIRE, 
1996, capa), as categorias não silenciamento e reassujeitamento surgiram na coleta dos dados 
e foram usadas a fim de estudar os processos de enleituramento de docentes e discentes.  

O não silenciamento deriva da política de silêncio, descrita por Orlandi (2007), essa 
categoria representa a ruptura do discurso pedagógico autoritário, no qual, segundo nos ensina 
Orlandi (2003, p. 15-16) não existem interlocutores, mas um agente exclusivo do dizer, o que 
resulta na polissemia contida, gerando o comando, consequentemente uma obrigação de 
obediência Ocorre quando as opressões e resistências se anulam e quando o sujeito da 
linguagem toma a palavra e produz um texto próprio, autônomo e crítico – mesmo 
considerando que todo texto é o resultado de outros tantos textos, o sujeito não-silenciado faz 
a escolha consciente e crítica do texto ao qual vai engajar-se. 
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O reassujeitamento está aqui sendo usado em confronto com o termo assujeitamento, ou 
seja, ao fato de que o sujeito está sujeito à (língua) para ser sujeito da (língua) – considerando 
a preposição, um indicativo de pertencimento. Sendo, ao mesmo tempo ideia e ação, o 
reassujeitamento depende, ele também, da racionalização, transformando-se em rebeldia 
pensada, analisada, debatida e escolhida. Estamos sempre assujeitados, pois assujeitamento é 
condição de ser humano, de viver em grupo, seres sociais que somos. Mas podemos fazer 
escolhas conscientes – e também inconscientes – de novos engajamentos conforme as 
situações se nos apresentam. Na sala de aula, para provocar reassujeitamentos o/a docente 
deve ter consciência de seus próprios assujeitamentos, saber que de alguns não se pode, ou 
não se quer, livrar, respeitar essa característica nos seus interlocutores/interlocutoras. 

A leitura que é feita na escola não leva de forma intencional ao reassujeitamento, nem 
ao não silenciamento. Com isso se perde a ideia da leitura enquanto discurso, enquanto espaço 
de diálogo para a constituição de uma identidade que precisa ser crítica e consciente para ter 
autonomia. Em nenhum relato os docentes se colocam enquanto sujeitos na, pela, com, 
através da leitura e assim não fomentam essa ação com seus estudantes. A leitura passa ao 
largo se ela não provoca oportunidades ao indivíduo de ser muitos, assim como o é a sua 
própria linguagem, oportunidade de enleiturar-se. 

Considerando que a leitura é uma ação-reação, através das reações dos sujeitos de 
leitura que estão na situação de estudante, o sujeito leitor docente pode acionar seu acervo de 
possibilidades de constituição da leitura, ao mesmo tempo em que busca em seu acervo de 
conhecimento de mundo os dados que ampliam as possibilidades de leitura de discentes. E, é 
nesse momento de não-silenciamento que se institui ou se constrói uma pedagogia diferente 
da que vem sendo aplicada, modo geral, na escola: a pedagogia do discurso autoritário, a 
pedagogia do currículo do “conhecimento eleito como educativo” (MACEDO, 2011, P. 25), 
da formação com lacunas expressivas e mediada por aprendizagens socialmente legitimadas, 
mas não indexadas como nos ensina Macedo (2010, p. 29).  

Uma formação cidadã que use como meio o enleituramento, fomentando o não-
silenciamento e provocando reassujeitamentos reforçaria e problematizaria a ideia de Freire 
(2009, p. 24) quando diz que “A educação reproduz a ideologia dominante, é certo, mas não 
faz apenas isso”. Não precisa fazer apenas isso. É possível ir além. A presente pesquisa 
aponta caminhos para ir além, caminhos que já foram traçados, caminhos que são construídos 
em algumas escolas de que temos notícia ao redor do mundo. Não uma escola de sonho, mas 
uma da realidade, factível, alcançável através de esforços mais da ordem do intelecto do que 
do físico, mas sempre socialmente construídos. 
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O DISCURSO PEDAGÓGICO E O EFEITO DE SENTIDO NA SALA DE AULA 

Rosemary Lapa de Oliveira1 
Ana Lívia de Araújo Cerqueira Guedes2 

 
Qualquer que seja o discurso, analisá-lo implica na condição de produção, essa, de 

caráter imediato ou sócio histórico que é constitutiva da memória discursiva de cada 
indivíduo (ORLANDI, 2007). Nessas bases, Orlandi (2001, p.152-153), considerando o valor 
interacional da linguagem, propõe uma tipologia para o discurso que o distingue enquanto: 
lúdico, polêmico ou autoritário. O discurso lúdico, segundo a autora, se configura por sua 
polissemia aberta, ou seja, ambos interlocutores interagem igualmente. O discurso polêmico 
tem polissemia controlada, os interlocutores interagem respeitando seus papeis sociais e o 
autoritário tem polissemia contida, ou seja, é de caráter exclusivo de um interlocutor. Os tipos 
de discursos apresentados por Orlandi (1996) nos fornecem ferramentas para a análise da 
forma como o discurso pedagógico norteia a construção de significados em sala de aula.  

Para Orlandi (1996), o discurso pedagógico é caracterizado com um dizer 
institucionalizado. Segundo Foucault (1987, p.37), “O discurso é o espaço em que o saber e o 
poder se articulam, pois quem fala, fala de algum lugar a partir de um direito reconhecido 
institucionalmente”. Esse direito, na escola, é atribuído ao docente que propaga informações 
socialmente escolhidas como privilegiadas. Dessa maneira, o processo de escolarização é 
atribuído de maneira a inculcar o aluno.  

Diante disso, o que podemos observar em sala de aula é o exercício do discurso 
autoritário, uma vez que desconsidera que discentes são produtores de conhecimentos 
também. Frente a essa abordagem metodológica, surgem diversas dificuldades no processo 
ensino-aprendizagem, onde, de um modo geral, os professores norteiam o raciocínio de seus 
alunos com perguntas padronizadas que dispensam reflexão. Por sua vez, estudantes, modo 
geral, participam dentro das perspectivas do docente ou tentam fazê-lo. Dessa maneira, o que 
se pode observar são alunos desmotivados e passivos à indisciplina a qual Oliveira e Muniz 
(2014) defendem que geralmente é exteriorizada na forma de interrupções, gritos, dentre 
outras manifestações alheias às atividades propostas pelos docentes.  

Partindo desses princípios, fizemos uma análise da compreensão dos sentidos do texto 
de Almeida (1985), materializado na história da autora, sujeito autor, considerando sua 
implicação subjetiva nos enunciados que produz, sob o ponto de vista de perspectivas 
singulares, sobre experiências pessoais, nesse caso, experiências vividas no processo escolar 
que fizeram parte de alguma forma, seja literalmente, seja na ordem do desejo, da sua vida.  
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O livro tomado para análise: A fada que tinha ideias (ALMEIDA, 1985), permitiu 
analisar situações ocorridas em sala de aula, considerando a autora sujeito de sua narrativa. A 
análise explicita o discurso pedagógico usado de forma autoritária, tolhendo, muitas vezes, 
que tornem-se sujeitos de sua aprendizagem, tornando-a mero exercício de memorização de 
conteúdos sem atribuir significados aos mesmos. Essa premissa foi bastante evidenciada 
através da personagem Clara Luz e sua falta de interesse pelo Livro de Lições (ALMEIDA, 
1985, P. 3-4), o qual pode ser comparado aos livros didáticos com seu discurso pedagógico 
que limita e coloca o professor em uma posição de discurso de autoridade.  

Durante a narrativa, é possível perceber o quanto o discurso, seja ele autoritário, 
polêmico ou lúdico influência os indivíduos no âmbito da aprendizagem. Nesse cenário, 
mesmo que fictício, a autora imprimiu suas experiências enquanto aluna nos mostrando 
possibilidades de exercícios de outros tipos de discurso em sala de aula, na medida em que, 
para cada abordagem autoritária há uma opção de discurso lúdico ou polêmico, instigando o 
pensamento crítico divergente o qual servirá de norteador para ponderações. 

No livro, a fadinha utiliza-se de todos os tipos de discurso para alcançar seus projetos de 
aprendizagem, em várias situações: o autoritário, quando defende que existem vários 
horizontes e não apenas um (ALMEIDA, 1985, p. 19), o polêmico, quando convence a 
professora a dar aulas de Horizontologia indo até o Horizonte (ALMEIDA, 1985, p. 19) e o 
lúdico, quando aprendem, ela e a professora, cada uma a seu jeito e através de brincadeiras, 
coisas novas (ALMEIDA, 1985, p. 20-21). Clara Luz nos ensina que a escola precisa deixar 
de privilegiar um só tipo de discurso para guiar o aluno rumo a novas experiências de 
aprendizagem. 

Assim, a interação através dos tipos de discurso, considerando que todos estão na sala 
de aula, deve ter como perspectiva a ideia de que os sentidos não são são transparentes em seu 
sentido e que advêm de contextos sociais, políticos. Com base em Orlandi (1999, p. 49), “o 
sentido é materialmente dividido desde sua constituição: ele é sujeito de e sujeito à. Ele é 
sujeito à língua e à história”. Dessa forma, para que haja uma interpretação dos discursos, é 
necessário que a conjuntura histórica, propriamente dita, intervenha através da materialidade 
do significante, assim a ideologia imprime ao discurso uma noção de verdade. 

Os discursos dos livros, principalmente de histórias infantis, revelam uma característica 
de teor autoritário que remonta aos seus primórdios. Nesse sentido, há uma intermediação 
sobre o que é ou não próprio para que as crianças leiam, ou seja, na verdade é um tipo de 
gênero produzido e censurado produzido por adultos, para serem lidos por crianças. Sendo 
assim, essa realidade nos leva a crer que a literatura infantil nunca deixou de se basear em um 
discurso autoritário. No entanto, desde a ditadura militar, os padrões de formação que 
constituem a literatura mudaram. Os Parâmetros Curriculares Nacionais com seus temas 
transversais alteraram o foco de abordagem, bem como outros tantos fatores sociais que não 
cabe aqui serem elencados. Todos esses fatores, de certa forma, acabam influenciando os 
autores em suas obras para as crianças, muitas vezes desconstruindo uma ideia de autoridade 
que a sociedade percebe que precisa mudar, mas que não é capaz de fazê-lo por ora. 
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Sendo que os discursos exercem um poder de construção de identidades de modo a 
coagir os sujeitos a se encaixarem em padrões estabelecidos pela verdade apoiada 
institucionalmente, costuma-se selecionar e delimitar ideias, de forma a preestabelecer papéis, 
controlando os sujeitos. As instituições, como detentoras desse poder, conforme Foucault 
(1987) mantém o controle na medida em que reproduzem e instauram os discursos, moldando 
o sujeito através de regras e condutas. Ou seja, as instituições são, segundo Foucault (1987), 
estabelecimentos que se apropriam dos discursos para disciplinar os sujeitos, exercendo, 
assim, o poder entre eles. 

Instituições como a escola, com sua configuração vertical da sala de aula, reforça a 
relação entre o saber e o poder, uma vez que aos discentes cabe calar e aos docentes cabe 
falar, estabelece-se como o centro da interação nesse espaço a relação entre dominante e 
dominado, caracterizando o conceito de violência simbólica proposto por Bourdieu e Passeron 
(1970). 

Dessa forma, observa-se que um discurso pedagógico baseado no tipo de discurso 
autoritário e, consequentemente, no poder é algo que não tem como produto a produção de 
conhecimento de forma reflexiva. O discurso autoritário caracteriza-se por imposições no 
momento em que o professor exige o silêncio, aplica tarefas descontextualizadas, ameaça e 
pune para obter disciplina e enxerga o aluno como mais um em meio à sala de aula. Tais 
fatos, infelizmente, caracterizam as salas de aula verticalizadas e subordinadas a hierarquias 
de poder, cujo professor exerce o papel central e detentor das escolhas de conhecimento a 
serem privilegiadas para o processo ensino aprendizagem. 

Segundo Orlandi (1996), o tipo de discurso pedagógico utilizado em sala de aula, é 
caracterizado pelo autoritarismo, todavia, é necessário perceber que mudanças por parte da 
concepção dos educadores são necessárias, pois a vigência do discurso pedagógico autoritário 
precisa dar espaço à escuta e ao diálogo pertinente para um olhar humanista em relação aos 
estudantes. Ser um educador, atualmente, implica em atender às diversidades culturais, 
sociais, estruturais dentre tantas outras existentes no meio social, na escola, seu entorno e até 
mesmo na comunidade. Para isso, se faz necessário um pensamento crítico e autônomo por 
parte do educador, no sentido de ser atuante em termos de atualização de suas práticas 
docentes, visando a contextualização e reflexão de conteúdos formais e informais e sua 
abordagem, não se reduzindo a metodologias sistematizadas, todavia conscientes de uma 
formação que leve à constituição de sujeitos cidadãos reflexivos quanto ao entendimento do 
mundo, por assim dizer.  
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LEITURA NA INFÂNCIA: ANÁLISE DA PRÁTICA PEDAGÓGICA DAS 
PROFESSORAS COM CRIANÇAS PEQUENAS 

Rosemeire Messa de Souza Nogueira1 
 

Introdução 
 
 Este artigo tem como objetivo analisar a prática pedagógica das professoras de 

Educação Infantil do Centro de Educação Infantil Municipal (CEIM) Prof. Mário Kumagai e 
da Escola Municipal Arthur Campos Mello, localizados na cidade Dourados-MS, onde tem 
sido realizado o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) da CAPES. 

O projeto do PIBID da Universidade Federal da Grande Dourados contemplou o 
subprojeto Pedagogia/Educação Infantil desenvolvido no período de agosto de 2012 a 
dezembro de 2013. Este subprojeto teve como foco promover o gosto pela leitura junto ás 
crianças de um a cinco anos de idade, fornecendo apoio às professoras do CEIM e da pré-
escola da escola na realização de um trabalho pedagógico estimulador. Nesse período, doze 
acadêmicos bolsistas, duas professoras do CEIM e da Escola e uma professora da UFGD, 
realizaram estudos, elaboraram, executaram e relataram projetos de intervenção pedagógicos 
que fomentaram a leitura de histórias, poesias, letras de músicas e literatura com as crianças. 

Neste artigo, a perspectiva teórica crítica auxilia a analisar o trabalho desenvolvido 
pelas professoras, assim as obras de autores como ABRAMOVICH, (1989), AZEVEDO 
(2004), LAJOLO (1993), LAJOLO E ZILBERMAN (1998) contribuem para a análise. As 
experiências realizadas no CEIM e na escola estão registradas nos relatórios do PIBID (2012- 
2013), que possuem relatos, observações e fotografias, constituindo-se em dados para a 
análise. Além disso, as professoras envolvidas e as alunas bolsistas foram entrevistadas para 
auxiliar a análise. 

 
As leituras realizadas pelos professores com as crianças 

 
As leituras com as crianças abarcaram as obras de CARR E CREPI (1997), GOES 

(2010), MORAES (1991), ZIRALDO (2005). E também letras de músicas de Luis Gonzaga e 
de brincadeiras de roda, tais como Ciranda-cirandinha, Terezinha de Jesus, Fui na Espanha e 
outras cantigas populares. O trabalho com as crianças contou com leituras, teatrinhos feitos 
junto com as crianças, produção de brinquedos, brincadeiras com gestos, desenhos pinturas, 
escrita, fabricação de fantasias e de cenários. Toda a produção contou com a efetiva 
participação das crianças. Uma vez que os estudos realizados pelas professoras e pelos 
acadêmicos sobre o artigo de CARVALHO (2008) indicam que a criança é produtora de 
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cultura e que sua atuação é fundamental para o seu próprio desenvolvimento enquanto sujeito 
da educação. 

Os relatórios do PIBID (2012, 2013) trazem os acontecimentos, observações e 
fotografias das atividades com as crianças e, em entrevistas, as professoras afirmam que 
trabalhar o gosto pela leitura de livros e outros textos por meio de ações lúdicas provocam nas 
crianças a vontade de ler. Uma das professoras afirma “esta é uma maneira diferente de 
trabalho, no início as crianças esperam, mas depois começam a participar ativamente e 
querem ler cada vez mais”. 

As crianças ainda eram pequenas e não sabiam decifrar o código alfabético, por isso 
precisaram da leitura em voz alta do professor e dos acadêmicos. Ficaram cercadas por livros, 
histórias, poesias, ritmos, cantorias, músicas, cores e cenários, mostrando-se envolvidas e 
motivadas para o ato ler. As leituras eram ampliadas, utilizando-se de brincadeiras, das 
ilustrações dos livros, da entonação de voz, de encenações das crianças auxiliadas pela 
equipe. 

Segundo ABRAMOVICH (1989, p16), a leitura pode acontecer por meio dos sentidos, 
da visão e da audição. As crianças que ainda não são alfabetizadas, por exemplo, fazem suas 
leituras através da audição dos textos, afirma a autora “O primeiro contato da criança com um 
texto é feito oralmente, através da voz da mãe, do pai ou dos avós, contando contos de fada, 
trechos da bíblia, histórias inventadas [...].” 

A leitura em voz alta foi realizada no CEIM e na escola, as professoras e acadêmicas 
recorreram a esse procedimento. ABRAMOVICH (1989, p.23) mostra que “O ouvir histórias 
pode estimular o desenhar, o musicar, o sair, o ficar, o pensar, o teatrar, o imaginar, o brincar, 
o ver o livro, o escrever, o querer ouvir de novo (a mesma história ou outra)[...]”. 

Um livro, além das letras, possui escritas, cores e imagens que influenciam o leitor, 
tornam-se uma rede de significados vividos por quem lê. A imagem é um texto importante na 
formação de uma criança leitora. A imagem desperta interesse, curiosidades, criatividade e dá 
condições de ler uma história sem texto escrito. 

Assim, ler com os ouvidos é ouvir a leitura; ler com os olhos é outra forma de ler. Ler o 
texto alfabético, em uma leitura convencional, também requer múltiplas relações com outros 
textos e com a realidade vivida. LAJOLO explica: 

 
Ler não é decifrar, como num jogo de adivinhações, o sentido de um texto. 
É, a partir do texto, ser capaz de atribuir-lhe significado, conseguir 
relacioná-lo a todos os outros textos significativos para cada um, reconhecer 
nele o tipo de leitura que seu autor pretendia e, dono da própria vontade, 
entregar-se a esta leitura, ou rebelar-se contra ela, propondo outra não 
prevista. (LAJOLO, 1993, P.59) 

 
Sabe-se que a leitura e a escrita são importantes na vida de uma pessoa e para despertar 

o prazer de ler vários textos é preciso que o professor exerça um papel na formação de leitores 
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na educação das crianças, ou seja, ler histórias de uma forma diferente, prazerosa é um desses 
meios de encantar as crianças. 

Conforme os relatórios do PIBID/Pedagogia/UFGD/FAED (2012-2013), esse 
encantamento ocorreu no CEIM e na Escola analisados, com os mais pequeninos do berçário 
e maternal foram utilizados livros de plástico, livros com sons e texturas. Estes livros são 
diferentes, cada ilustração tem características, por exemplo, o desenho do corpo de um gato 
tem pelos e no fundo do mar os desenhos da baleia tem o som da voz da baleia (possui 
gravação em áudio), como nos livros SMITH e HAWKSLEY (2008) e PLEDGER, 
THORNTON et al (2007) e outros. 

Esse trabalho necessitou do estudo dos professores e acadêmicos, pois precisaram 
compreender que a diversidade de textos provoca o interesse, envolve o leitor em um mundo 
de histórias, cores, texturas e sons. Esse tipo de leitura com as crianças maiores possibilitou a 
produção da capa de chapeuzinho vermelho, da máscara de lobo e do chapeuzinho amarelo, 
ilustrando as representações dos livros de PERRAUT (2007), BUARQUE (2005) e outros. 

 
Considerações finais 

 
A análise da ação dos professores e acadêmicos no CEIM e na Escola mostra que a 

formação do leitor requer o estudo de autores que tratam da leitura com crianças, para que os 
professores possam compreender que a criança é sujeito e não um simples repetidor de 
atividades realizadas pelos adultos. A audição de histórias pode gerar criação e interpretação, 
principalmente quando o professor estimula e também gosta de ler, auxiliando a perceber que 
dessa forma há uma modificação na educação, não só para as crianças como também para ele 
mesmo. 

Nesse sentido, a formação requer que o educador busque desafios e promova o prazer 
da leitura. AZEVEDO (2004, p.39) afirma que “[...] para formar um leitor é imprescindível 
que entre a pessoa que lê o texto [e o outro que ouve] se estabeleça uma espécie de comunhão 
baseada no prazer, na identificação, no interesse e na liberdade de interpretação [...]”, é 
preciso também esforço e dedicação, pois é mais trabalhoso realizar.  

Hoje no mundo contemporâneo, a leitura é uma necessidade, LAJOLO e ZILBERMAN 
(1998, p.296) explicam que na sociedade brasileira “a leitura constitui-se uma necessidade 
para todas as pessoas e um dos requisitos essenciais da cidadania”. Então, a vivência na 
sociedade necessita do ler e do escrever, seja no cotidiano ou na formação para o trabalho. 
Assim, cabe á educação escolar proporcionar o gosto por ler livros e outros textos. 

Ação no CEIM e na escola analisados, mostra que é possível realizar um trabalho com 
estudo dos professores e acadêmicos da Universidade e que isto foi positivo para o processo 
de formação de crianças leitoras. 
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A LEITURA E SUAS SINGULARIDADES NO ESPAÇO RURAL: 
COMO UM ALUNO DO CAMPO SE TORNA LEITOR? 

Rosielson Soares de Sousa1 
Michelle Fragoso Santos2 

 
Introdução 

 
É sabido que o domínio da leitura/escrita fortalece diferenças sociais - letrados x 

iletrados. Porém, não as levamos de forma equânime a ribeirinhos, agricultores, pesqueiros e 
extrativistas, lamentavelmente. Muitas vezes ocorrendo o fracasso escolar pelas 
singularidades do espaço interiorano cujas práticas de letramento se efetivam.  

Este artigo apresenta resultados de duas escolas da zona rural, uma no município de 
Palmas e outra em Palmeirante, no Estado do Tocantins, através de entrevistas/questionários, 
ao 9º ano do Ens. Fundamental, com base em estudos de Kleiman (1995) e Soares (2012) a 
respeito do letramento. 

 
Leitura e letramento: um estudo da prática 

 
Em termos práticos, letramento são práticas sociais. Mesmo lendo textos para pessoas 

que não dominam a escrita, a leitura insere-se no projeto de letramento. É preciso perceber 
que comunidades e/ou pessoas não letradas apresentam certo nível de letramento, em virtude 
do material disponibilizado na sociedade - logomarcas, rótulos de embalagens, preços, datas 
de validades - e da função da leitura nessas práticas. “[...] não é possível pensar em escola e 
leitura no singular, mas em escolas (escolas do campo) e em leituras, pois é necessário 
considerar as diferentes relações entre a instituição escolar e a comunidade em que ela se 
encontra [...]” (DE PIETRI, 2009, p. 12, grifo nosso).  

Nessa direção, o problema vem à tona, quando “a instituição escola redefiniu o 
letramento, tornando-o o que agora se pode chamar de letramento escolar, ou seja, um sistema 
de conhecimento descontextualizado, validado através do desempenho de teste” (COOK-
GUMPERZ apud SOARES, 2012, p. 85). Assim, fica latente o estreitamento ideológico na 
relação escola e letramento, na medida em que o poder coercitivo do letramento escolar 
controla mais do que expande as habilidades dos educandos.  

Convergindo-nos à habilidade de leitura, a via se molda, na tentativa de compreensão de 
leitura e escrita fundada em atividades iguais - desprezando suas singularidades. E na 
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tentativa de resolver o paradoxo, corroboramos a ideia das duas serem complementares, não 
iguais.  

Por sua vez, a leitura no letramento coloca-se diante duas dimensões - individual e 
social. Quanto à dimensão individual, ela é entendida através da simbiose de habilidades 
linguísticas (símbolos linguísticos) e psicológicas (interpretação de textos). Resume-se a 
habilidades individuais de tradução, cognitivas e metacognitivas. 

Contrapondo a dimensão individual, desponta-se outro modelo - o social. Nele, todas as 
práticas cotidianas são consideradas, reconhecendo para o letramento os contextos sociais, os 
quais os alunos têm contato, “[...] é o conjunto de práticas sociais ligadas à leitura e à escrita 
em que indivíduos se envolvem em seu contexto social” (SOARES, 2012, p. 72). 

 
Avaliação e medição de letramento 

 
É inexorável avaliar e medir o nível de letramento de um indivíduo, entretanto os 

resultados se mostram imprecisos e até mesmo irreais, visto que uma definição refinada de 
letramento seria essencial para um resultado claro. Para tanto, tal definição ainda não se 
firmara: “[...] difícil ou mesmo impossível definir letramento, [...] uma definição precisa que 
permita determinar os critérios a serem utilizados para distinguir pessoas letradas de iletradas, 
ou para estabelecer diferentes níveis de letramento” (SOARES, 2012, p. 82).  

Há um entendimento que as avaliações e medições podem ser feita em contextos 
escolares e/ou censos populacionais. Nessa direção, a presente pesquisa se fixa no campo 
escolar, haja vista, o conceito de letramento está deturpado nesse ambiente.  

Na verdade, as avaliações escolares desprezam as práticas sociais as quais o indivíduo 
se insere fora da escola. Os critérios utilizados por ela estão ligados a status econômico. 
Reforçando a discriminação e a exclusão social. 

Quanto às avaliações de letramento em censos populacionais, o processo consiste em 
dois segmentos: autoavaliação e informação da conclusão escolar. Não obstante, os dois 
métodos se apresentam deficitários. As respostas podem não revelar a verdade dos fatos, uma 
vez que o informante pode esconder que não sabe ler.  

Além disso, o problema a confiabilidade dos dados surge: “[...] o informante tende a 
descrever-se [...] tendo como parâmetros as habilidades e práticas de letramento que são 
tipicamente ensinadas e medidas nos contextos escolares [...]” (SOARES, 2012, p. 94). 

Igualmente a autoavaliação, o critério dos anos de escolarização do indivíduo se mostra 
ineficaz, não abarcando os reais propósitos de letramento. A escolha de um ano escolar como 
linha divisória para avaliar o letramento expressa arbitrariedades. “[...] muitas das habilidades 
necessárias na vida cotidiana podem não ser adquiridas mesmo após os 4 anos de 
escolarização formal [...]” (WAGNER apud SOARES, 2012, p. 101).  

O ideal é superar as inconsistências dos modelos explanados. Portanto, partimos ao 
estudo por amostragem - “os levantamentos por amostragem têm como objetivo avaliar e 
medir níveis de letramento, e não apenas o nível básico de ‘ser capaz de ler e escrever” 
(SOARES, 2012, p.105).  
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Optamos na quebra do monopólio letrado-iletrado, nos interessando, agora, por duas 
classificações para medições de práticas de letramento. A primeira chama-se letramento da 
sobrevivência, apresentando níveis provável, marginal, questionável, baixo; já a segunda, usa 
a referência da funcionalidade e classificam-se em níveis funcionalmente incompetente, 
marginalmente funcional e funcionalmente proficiente.  

 
Como um aluno do campo se torna leitor? 

 
Alunos de determinados contextos apresentam demandas sociais diferentes. Além disso, 

os objetivos de leitura e a formação do leitor do campo perpassam demandas funcionais 
específicas. 

Sob a metodologia quantitativa/qualitativa composta de entrevistas/questionários de 10 
alunos - 5 (3 meninas e 2 meninos) da escola A (Palmas-TO) e 5 (3 meninas e 2 meninos) da 
escola B (Palmeirante-TO) construímos o perfil de letramento/formação de leitor dos alunos 
dessas duas escolas de zona rural.  

Partindo da definição de leitura dos educandos, apreendemos as seguintes: escola A: é 
ler um livro varias vezes... é entender o que ele quer dizer; escola B: é aprendizagem e 
linguagem diferentes em casa e na escola. Segundo as explicações, a mensagem é de 
‘apequenamento’ da leitura, limitando-a, apenas a um ato de decodificação.  

Nos livros dos gráficos 1 e 2, notamos que o gosto de leitura por fruição é nula. Mesmo 
com liberdade, “a escola ensina a ler e a gostar de literatura. [...] o que quase todos aprendem 
é o que devem dizer sobre determinado livro e autores [...]” (ABREU, 2006, p. 19).  

  

 
Gráfico 1: Escola A - Livros que leram por conta própria 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Gráfico 2: Escola B - Livros que leram por conta própria 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 
Obras canônicas se efetivaram no rol de livros lidos pelos alunos, mas, analisando com 

minúcias, os mais lidos estão fora da faixa etária atribuída a alunos do 9º ano, pois, de certa 
forma são livros infantis. 

Notamos nas entrevistas o letramento da sobrevivência - classificada por nós como 
questionável, enquanto ao critério de funcionalidade, inserimo-os em marginalmente 
funcional. Verificamos dependência dos discentes na leitura do questionário. Isso porque, 
perguntas do tipo - o que é para fazer aqui? - fizeram-se recorrente entre os alunos.  

Finalmente, passando as indagações numéricas da pesquisa. Obtemos os seguintes 
resultados. Na escola A 80% têm dicionários e na B 60%, 70% possuem cartilhas e livros 
didáticos na escola A, na B 60% declararam possuir tais itens. Entretanto, verificamos que 
60% não têm livros de literatura ou apostilas escolares na escola A e 80% na escola B, 80% 
não têm livros ou folhetos de literatura de cordel na escola A, sendo esse número elevado a 
100% na escola B. E o impressionante, na escola A 60% não leem histórias, poesias ou letras 
de músicas, na escola B esse número chega a 80%. Na escola A 20% desses jovens leem 
correspondência impressa que chega em casa, já na escola B nenhum aluno confirmou fazer 
tal leitura.  

 
Considerações finais  

 
Sumarizando, concluímos que o 9º ano escolar de zona rural, das escolas pesquisadas, 

não garante o letramento de todos os alunos como esperado. Aos olhos do letramento, os 
obstáculos a leitura são muitos, como: difusa definição de letramento, letramento escolar, 
erros de avaliações e medições, e inibições das leituras e escolas.  

As escolas A e B nos revelaram a ausência de obras de literatura e livros no domicílio 
do aprendiz. Em relação aos livros lidos, este estudo identifica a rigor: que as obras para 
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deleite estão fora da faixa etária atribuída a alunos do 9º ano, na medida em que, de certa 
forma são livros infantis. Demonstrando, por si só, um baixo nível de leitura, comparando-se 
a níveis de discentes das séries iniciais. Todavia, meninas/meninos do 9º ano estão lendo, 
evidenciando, uma posição favorável na avaliação e medição, embora, mais uma vez 
frisemos, o interesse destes pesquisadores, são os níveis de leitura/letramento. 
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A BIBLIOTECA ESCOLAR DAS ESCOLAS REUNIDAS DE PARANAHYBA 
(1936): CONTRIBUIÇÕES PARA A HISTÓRIA DA LEITURA EM MATO 

GROSSO DO SUL1 

Rosimar Pires Alves2 
Estela Natalina Mantovani Bertoletti3 

 
Este texto tem como objetivo resgatar a história da primeira biblioteca escolar do 

município de Paranaíba, fundada nas Escolas Reunidas Sant´Anna de Paranahyba, em 1936, 
como um marco memorável e relevante na dinamização da história da leitura em Mato Grosso 
do Sul e no Brasil, haja vista o movimento em prol da leitura nos anos de 1930, no bojo do 
movimento denominado Escola Nova.  

 
Escola Nova e o movimento em prol da leitura 

 
Saviani (2010) ressalta que o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, lançado em 

1932, alavancou transformações relevantes na educação brasileira trazidas pelos ideais da 
Escola Nova, com intuito de traçar novos planos para a educação no país, propondo o 
rompimento com o tradicionalismo por meio de propostas inovadoras para a melhoria do 
sistema educacional brasileiro, desde o ensino infantil ao universitário. No universo de 
mudanças, apregoado por esse movimento de ideias destaca-se a preocupação com o ensino 
de leitura, com a inserção de novas práticas no seio da escola primária, objetivando a 
aquisição de novos conhecimentos, bons hábitos de leitura e interesse pela literatura.  

 
Há um laço necessário entre a aprendizagem e a prática da leitura. [...] o 
ensino da leitura não seria completo se não dermos à criança bom material 
de leitura. Para isso, o melhor é que a escola tenha uma biblioteca abundante 
provida de livros de todos os níveis e sobre assuntos os mais diversos. 
(DOUGLAS, 1971, p.11-12) 

 
Dessa feita, a biblioteca escolar - como espaço de leitura - ganhou ênfase no sistema de 

ensino, a partir das diversas reformas educacionais realizadas nos estados nos anos de 1930, 
por diferentes intelectuais (SILVA, 2011), passando a ser decisiva nos rumos, propostas e 
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ações no que se refere ao intuito de propagar a importância da leitura e da literatura no espaço 
da escola.  

Considerando a biblioteca escolar como um espaço primordial de conhecimento e 
suporte para o ensino de leitura, portanto, foram engendradas políticas de aprimoramento e 
difusão desse espaço, com intuito de agregar além de livros literários, outros livros e, 
consequentemente, outros portadores de texto, para diversificar a leitura e a informação.  

De acordo com Antônio D’Avila (1967, p. 97), em relação ao estado de São Paulo: 
 

Em 1936, a Secretaria dos Negócios da Educação e Saúde Pública, através 
da Diretoria do Ensino, dirigida pelo Dr. Almeida Júnior, publicava um 
folheto Catálogo da Biblioteca Infantil Modelo. Distribuido aos diretores de 
estabelecimentos do ensino primário, a fim de orienta-los na escolha de 
livros para as bibliotecas infantis – Catálogo de muito préstimo, recenceava 
êle todas as nossas editoras e livros por elas publicados, a data da edição e o 
preço dos mesmos. Data desse tempo o louvável e, poucas vêzes 
reconhecido, esforço de nossas editôras na publicação de bons livros para 
crianças e jovens, tão bons no feito material como no pedagógico e moral, de 
renomadas editoras estrangeiras4. 

 
Com a introdução das novas práticas escolares de leitura houve uma “revalorização das 

bibliotecas escolares” e consequentemente aquisição de livros, fazendo com que “[...] pais e 
alunos juntassem esforços às iniciativas da escola, doando ou promovendo compras por meio 
das Caixas Escolares e do Círculo de Pais e Professores”, confirmando que “[...] caberia à 
escola oferecer os meios para o alargamento do universo de leitura do aluno.” (VIDAL, 2011, 
p. 506-507). 

Desse modo, constata-se que nos anos de 1930, a biblioteca escolar estava integrada ao 
sistema educacional brasileiro para servir como alicerce ao ensino/aprendizagem, com o 
objetivo fundamental de disseminar a leitura. 

 
Biblioteca Escolar das Escolas Reunidas Sant´Anna de Paranahyba 

 
No seio das renovações escolanovistas e no movimento em prol das bibliotecas 

escolares com vistas à disseminação da leitura no Brasil, em 1936, foi fundada nas Escolas 
Reunidas Sant´Anna de Paranahyba uma biblioteca escolar. 

As Escolas Reunidas Sant´Anna de Paranahyba5 foram consequência da reunião de 
escolas isoladas, prevalentes, pelo menos, até os anos de 1930 no município de Paranaíba, 
respaldadas pelo Regulamento da Instrução Pública Primária do estado de Mato Grosso, de 
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1927, que determinava que “Escolas Reunidas” eram três ou mais escolas isoladas agrupadas, 
tendo frequência total mínima de 80 alunos, num só prédio. 

Entre várias ações educativas praticadas nessa instituição de ensino, por iniciativa da 
diretora, a professora Aracilda Cícero Correa da Costa, com o apoio dos professores e de 
diversos segmentos da sociedade, ocorreu a fundação da biblioteca escolar, inaugurada em 12 
de outubro de 1936, denominada “Biblioteca Escolar”; a diretora da escola foi nomeada 
diretora da biblioteca e como bibliotecária foi nomeada Geralda Brito de Melo, então porteira-
servente das Escolas Reunidas.  

As fontes documentais localizadas enfatizam que a Biblioteca Escolar tinha como 
propósito aprimorar não só os conteúdos escolares, mas também a formação literária dos 
alunos. Nesse aspecto, Razzini (2007) destaca que “[...] através das bibliotecas escolares eram 
oferecidos vários tipos de livros e de materiais de leitura, ampliando significativamente a 
experiência de leitura dos alunos”. 

Inicialmente funcionou na sala da diretora, e compreendia uma estante com livros 
adquiridos de doações da comunidade local e livros comprados das editoras Paulicéa, 
Nacional, Teixeira e Cabral, com recursos da Caixa Escolar. De acordo com entrevista da 
professora Elza Faria de Queiroz6, a Biblioteca Escolar das Escolas Reunidas “era perto da 
diretoria, era bem pequena”.  

Cabe salientar que essa biblioteca foi organizada de forma a também contribuir com a 
Caixa Escolar, pois nos documentos encontrados verifica-se nas prestações de contas, a 
entrada de dinheiro provindo da biblioteca, que figura como arrecadação dos sócios da 
biblioteca. 

Não há documentos que revelam como era o funcionamento dessa biblioteca, mas há 
indícios de que a biblioteca era utilizada para enriquecer as aulas de leitura e recreação, pois 
os alunos podiam ler de modo silencioso, contar histórias e até dramatizá-las. Ao que tudo 
indica, os sócios podiam levar os livros de empréstimo. 

Nos livros de movimento financeiro da Caixa Escolar e livros de atas, constata-se 
inúmeras compras de livros para a Biblioteca e também a assinatura da revista O Tico-Tico, 
revista que, segundo D’Avila, (1967, p. 40), era de “[...] contribuição honesta, das mais caras 
ao nosso patrimônio moral e educativo, com a sua coletânea de tipos delicados, que 
constituíram as delícias da criança brasileira.”  

 
Considerações Finais 

 
Neste texto, buscamos contribuir para a produção de uma história da leitura em Mato 

Grosso do Sul, investigando a história da Biblioteca Escolar das Escolas Reunidas Sant´Anna 
de Paranahyba, primeira instituição desse tipo no município de Paranaíba, que acompanhou o 
movimento de bibliotecas no Brasil, como mote da disseminação da leitura. Esse estudo 
possibilitou conhecer a criação, a organização e o funcionamento da Biblioteca Escolar e 
                                                           
6 Ver Castilho (2013). 
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ainda os esforços realizados para sua implantação num período de profundas transformações 
no campo educacional do país, e ainda permitiu vislumbrar pistas sobre a disseminação da 
leitura por meio desse espaço nas escolas primárias. 
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SOBRE AS POSSIBILIDADES DA GESTÃO: IMPLICAÇÕES NA 
QUALIDADE DA ESCOLA BÁSICA 

Rosimar Serena Siqueira Esquinsani1 
 

É possível mensurar - através de indicadores categorizáveis -, a intensidade com a qual 
a gestão escolar pode definir os atributos dos processos pedagógicos e das relações 
estabelecidas dentro da escola influenciando, em última instância, a qualidade da educação? 
Tomando por positiva a resposta a esta questão, o texto apresenta resultados de uma pesquisa 
concluída, cujo objetivo focou na descrição e discussão de indicadores que explicitassem os 
possíveis vínculos entre as dinâmicas da gestão escolar e a qualidade da educação, vínculos 
oriundos de situações multifatoriais e que, por seu turno, produziriam indicadores igualmente 
multifatoriais. 

A metodologia foi estruturada a partir de uma pesquisa empírica desenvolvida em uma rede 
pública municipal de educação básica de um município de porte médio no interior do Rio Grande 
do Sul, ao longo de quatro anos (2010-2013). O recorte de análise privilegiou os dados advindos 
das 35 (trinta e cinco) escolas de ensino fundamental existentes na rede em tela. 

Entende-se ainda que o estudo empenhado subordina-se às pesquisas de caráter 
qualitativo, uma vez que tais pesquisas ocupam-se de realidades que representam um 
“universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde 
a um espaço mais profundo das relações dos processos e dos fenômenos que não podem ser 
reduzidos à operacionalização de variáveis” (MINAYO, 2002, pp. 21-22). 

Este universo de significados foi desnudado às perguntas de pesquisa a partir da análise 
de conteúdo (BARDIN, 2007) de um conjunto de questionários próprios, elaborados a partir 
dos objetivos da pesquisa e aplicados aos gestores escolares nos anos de 2011, 2012 e 2013. 

Nos questionários elaborados dois blocos de questões: um primeiro bloco sobre o 
cotidiano escolar e sua relação com os resultados de aprendizagem dos discentes. Outro 
bloco, abordava os principais desafios que o gestor escolar enfrentava em decorrência de sua 
função. Com base nos questionários, foram elaboradas categorias de análise que cercaram a 
cultura escolar, entendida como normas que estabelecem “conhecimentos a ensinar e condutas 
a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e a 
incorporação desses comportamentos; normas e práticas coordenadas a finalidades que podem 
variar segundo as épocas” (JULIA, 2001, p. 10). 

 
Discussões e resultados 

 
É possível afirmar que há vínculos entre a gestão escolar e a qualidade da educação. 

Tais vínculos podem ser problematizados a partir de fatores internos (cultura institucional, 
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cotidiano e organização pedagógica e relacionamento interpessoal); fatores externos (relação 
com a mantenedora); e fatores híbridos (avaliações de sistema e gestão de recursos humanos). 

No que concerne aos fatores internos, os mesmos informam três dimensões: a) cultura 
institucional, ou os aspectos do ritual próprio da gestão, como reuniões internas, divisão de 
tarefas entre a equipe gestora e composição das estruturas e serviços de gestão escolar; b) 
sujeitos e relacionamentos interpessoais, representados por comunidade escolar (gestores, 
professores, funcionários, alunos, pais e comunidade em geral) e a participação de cada um na 
gestão e, por fim, c) cotidiano escolar e organização pedagógica, entendido como as situações 
específicas da escola e dos seus rituais. 

Quanto a cultura institucional concorrem – mas não exclusivamente -, para o tracejo 
deste fator, condições como a habilidade de planejamento e liderança do gestor; a capacidade 
de mobilizar a comunidade escolar em torno de um projeto coletivo, agregando vontades 
individuais; organização e apresentação dos materiais e documentos institucionais, etc. 

No fator sujeitos e relacionamentos interpessoais, é possível encontrar escolas onde a 
figura do (a) diretor (a) se sobrepõe aos demais membros da equipe gestora e da comunidade 
escolar. Esta centralização resulta na manutenção de uma imagem de hierarquia e 
diferenciação das funções desempenhadas por cada um dos membros da comunidade escolar. 

A maioria dos gestores, por seu turno, coloca-se na condição de líder da escola, papel 
que fica evidente nos questionários (2011, 2012 e 2013). Esta função de liderança orienta 
“para a dinamização das relações interpessoais, para o desenvolvimento da escola como 
comunidades democráticas, para a transformação das práticas profissionais, para a gestão das 
redes de conhecimentos, para o empreendimento da mudança” (BARROSO, 2000, p. 174). 

Já o fator cotidiano escolar apresentou certo grau dificuldade em sua delimitação. Pouco 
se sabe, de fato, sobre as minúcias do funcionamento interno das escolas da rede. Elas pouco 
expõem do seu cotidiano nos documentos oficiais. Questões sobre este tema são respondidas 
com relativo afastamento e generalização, deixando patente apenas o que é necessário ou 
requerido. As escolas também parecem não concordar com nenhum tipo de intromissão da 
mantenedora em seus assuntos de foro cotidiano. 

Entretanto, é comum a denúncia de certo ‘tarefismo’, que gestores escolares afirmam 
abarrotar seu cotidiano escolar. Nos questionários aplicados (especialmente em 2011 e 2012) 
tal questão é recorrente, transparecendo um dia-a-dia cheio de tarefas emergenciais e com 
pouco espaço para planejamento. 

Os fatores internos, todavia, tem uma margem de variação entre uma escola e outra, isto 
porque “a organização da esfera educacional e de cada instituição escolar é única, mesmo que 
ela mantenha relações de identidade com outras instituições da mesma natureza” (SILVA JR; 
FERRETTI, 2004, p. 58). 

No que tange aos fatores externos, estes são constituídos por estruturas burocráticas e a 
relação com a mantenedora. Neste item fica evidente certo distanciamento entre as escolas e o 
órgão administrativo do sistema, a Secretaria Municipal de Educação. Há registros que 
narram, de forma fria e convencional, a relação estabelecida com a secretaria. 
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Por seu turno, a atenção aos detalhes, o preciosismo e a correção de alguns 
questionários, permite antever uma equipe gestora empenhada com a imagem externa da 
escola, com os compromissos de gestão e a relação cordial com a mantenedora. 

A relação com a mantenedora não é necessariamente condicionante ou unilateral, pois 
“não são apenas os modelos decretados que influenciam as práticas de gestão; estas práticas 
são influenciadas por múltiplos factores, objectivos, interesses, circunstâncias etc, que, por 
sua vez, não deixam de influenciar o entendimento e até a produção dos modelos decretados” 
(LIMA, 2001, p. 112). 

Já entre os fatores híbridos figuram a gestão de recursos humanos e as avaliações de 
sistema (ou avaliações em larga escala). A seleção e locação de recursos humanos para a 
escola é de competência da mantenedora (fator externo). Porém a formação continuada destes 
recursos depende do protagonismo dos mesmos em relação ao seu processo profissional e as 
dinâmicas próprias da gestão escolar (fator interno). 

Também as avaliações externas tem esta dupla identidade (interna e externa). Há uma 
aparente consciência de que os resultados das avaliações externas não são fruto apenas do 
desempenho dos alunos, mas de um conjunto de fatores também delineados pela gestão 
escolar. Tal consciência se expressa em um arrazoado de desculpas materializadas em alguns 
questionários de escolas cujo IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, por 
exemplo, tenha sido deficitário. Em contrapartida, em escolas com bons resultados, há elogios 
aos professores e a condução do trabalho pedagógico por parte dos gestores escolares. 

 
Conclusão 

 
Discutir o vínculo entre gestão escolar e qualidade da educação, consiste em colocar-se 

diante de um fenômeno de natureza dialética, que não tem uma única origem, tampouco pode 
ser explicado por uma única matriz. Pela pesquisa empírica empreendida, sabe-se que 
condições multifatoriais afetam a qualidade da educação e estas condições estão atreladas a 
gestão escolar. 

A compatibilização de interesses e a construção de um projeto comum (BARROSO, 
2000) para a escola passa por decisões de gestão que implicam conceber a mesma como uma 
ação de natureza profissional e pedagógica, que expressa mais do que a condução 
administrativa de uma unidade educativa, mas a real possibilidade de vincular esta atividade à 
qualidade da educação em escolas pública. 

Assim, as escolas que adotam princípios de gestão escolar, com capacidade de ecoar na 
qualidade da educação, são escolas que apresentam fatores como: a) práticas de gestão escolar 
otimizadas pela organização e racionalidade administrativa; b) equipe gestora qualificada; c) 
relação franca e democrática com a mantenedora; d) cotidiano escolar organizado com base 
no diálogo e na participação comprometida e profissional e, e) professores qualificados e 
partícipes dos processos internos de gestão. 
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A BUSCA PELA LEITURA LITERÁRIA NA ERA DIGITAL 

Rosimeiri Darc Cardoso1 
Letícia Cristina Kavasaki de Oliveira2 

 
Os estudos envolvendo a leitura têm-se intensificado nos últimos anos, com abordagens 

diversificadas, guardando entre si a preocupação com a formação de leitores, visto que este 
evento é de grande importância na formação de cidadãos autônomos e participativos. Muitas 
pesquisas apontam para a necessidade de formação do gosto pela leitura desde as primeiras 
séries da escolarização, desconsiderando-se o papel de outras instâncias responsáveis por 
oportunizar o prazer pela leitura. Diante das discussões acerca da formação do gosto pela 
leitura e a consequente formação de leitores, cabe refletir acerca de alguns aspectos 
importantes sobre a leitura do texto literário destinado a crianças e jovens.  

Para tanto, é necessário pensar sobre o momento sócio-histórico atual. Para Bauman 
(2001), observa-se uma mudança no comportamento da sociedade, mediatizada pelos avanços 
tecnológicos que afetam não só os relacionamentos mas também os hábitos e preferências. 
Assim, formar leitores nesta sociedade exige um estudo sobre as relações que são 
estabelecidas entre leitores e o meio pelo qual o leitor chega ao texto literário.  

Considerando esta questão, Aguiar (2008, p. 14), citando Escarpit (1971), destaca que 
os estudos e investigações em relação à leitura, sob a perspectiva da sociologia da leitura, 
devem ser contextualizados, isto é, “entendendo o fato literário no panorama da sociedade em 
que está inserido e com a qual dialoga”. Tal afirmação tem por base o estudo do público, com 
destaque para o papel dos mediadores como “decisivos no destino da literatura na sociedade, 
através dos tempos” (AGUIAR, 2008, p. 16). 

A partir dessa compreensão, é importante ressaltar que os suportes ou meios utilizados 
para a leitura são determinantes para conquistar o sujeito leitor, assim como as mediações 
realizadas neste percurso acabam por influenciar na escolha de leitura. Assim, este trabalho 
propõe-se a apresentar alguns ciberespaços que colocam os leitores em contato com textos 
literários. Pretende-se demonstrar a relação entre a internet, como suporte destes textos, e a 
formação de leitores, tomando como perspectiva de análise as mudanças históricas e os 
diferentes contextos sociais que motivam as variações presentes nas práticas de leitura. 

 
O ciberespaço: mediação e interação 

 
Entre as diferentes formas de ler, a leitura literária, quase sempre, caracteriza-se como 

uma atividade solitária. A afirmação toma como base o fato de que a leitura de obras literárias 
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é sempre individual, considerando-se a relação estabelecida entre autor-obra-leitor. Assim 
concebida, as formas de mediação de leitura resumem-se a indicações feitas por outros 
leitores, como professores, pais e amigos. Ainda que o resultado desta leitura seja 
posteriormente compartilhado, seu campo de abrangência permanece restrito ao convívio do 
leitor. 

Todavia, a internet, World Wide Web (www), conhecida como um conjunto de 
computadores independentes e interligados eletronicamente entre si formando uma rede, pode 
ser considerada como potencial no que se refere à medicação e interação entre pessoas de 
espaços geográficos e culturas distintas entre si. 

A característica mais marcante da internet é a facilidade para transportar, editar ou 
armazenar a informação que será compartilhada entre seus usuários. Assim, a possibilidade de 
troca de informações, as sugestões, a troca de experiências leitoras também se amplia, de 
modo que sua contribuição para a formação de leitores deve ser levada em conta pela 
sociedade. Neste sentido, a abrangência ao compartilhar essas experiências aumentam 
consideravelmente. 

Tomando como ponto de partida essa breve reflexão, aliada à percepção de que vivemos 
numa sociedade que se “liquidifica”, segundo a concepção de Bauman (2001), a leitura de 
literatura no ciberespaço atende significativamente o que os leitores, sobretudo o público 
infantil e juvenil, esperam. Ler toma a forma de aventurar-se por caminhos novos, com novas 
descobertas, ao mesmo tempo em que são deixadas pistas e marcas para novos aventureiros. 
Desta forma, o ciberespaço passa a mediar novos leituras e a interação entre os leitores é 
ampliada, já que não há barreiras entre eles. 

 
O ciberespaço: categorias analisadas 

 
A análise apresentada neste trabalho representa um recorte de um projeto maior de 

levantamento e descrição de sites de leitura literária, desenvolvida com o incentivo do Cnpq, 
na Universidade Estadual do Paraná, Campus de Apucarana-PR. Após o levantamento, foram 
selecionados um site de leitura e um blog para destacar apenas os aspectos mediação e 
interação. 

O primeiro site analisado, Devoradores de Livros, tem como endereço 
www.devoradoresdelivros.com.br, destina-se ao incentivo à leitura, por meio de um jogo de 
perguntas e respostas sobre livros de literatura infantil, premiando virtualmente os leitores 
segundo o desempenho.  

O internauta tem a opção de conhecer o site gratuitamente, participando de 2 quizzes, 
ou pode ajustar um dos planos ofertados – anual ou semestral – além de ofertar planos para 
escolas, bibliotecas e grupos. O site tem o apoio de editoras, como Aletria, Brinque Book, 
Zahar, Cortez, Rocco, Cultura, e também Secretaria Municipal de Educação do Rio de 
Janeiro, Secretaria da Cultura e Bibliotecas Municipais do Rio de Janeiro.  

http://www.devoradoresdelivros.com.br/
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O que chama a atenção no site em relação à mediação e a interação está na possibilidade 
de indicação de leitura e também de acesso no site. Além disso, fica aberta a possibilidade de 
se sugerir novos títulos e de colaborar na elaboração de quizzes.  

O segundo espaço analisado na internet é um Blog, Leitura em Rede, 
http://leituraemrede.com.br/blog/, formado por consultores, professores, bibliotecários e 
estudiosos de literatura infantil e juvenil, com o objetivo de divulgar obras e experiências 
leitoras de qualidade. Conscientes de que há um mercado editorial crescente voltado para o 
público infantil e juvenil, entendem que há necessidade de indicadores que “orientem a 
escolha de livros de qualidade em meio à oferta massiva das grandes livrarias e dos 
sobprodutos dos desenhos e filmes apresentados para o grande público”.  

A proposta do Blog Leitura em Rede é oferecer um “serviço de curadoria em livros para 
crianças e jovens”, divulgando obras que acreditam ser relevantes à formação desses leitores, 
sem vinculação a editoras. Para isso, realizam o trabalho tomando como base o valor estético 
e literário das obras. 

Como se observa, os dois espaços atuam como mediadores de leitura e têm como 
característica a interação e a construção de uma rede de leitores compartilhando experiências 
de leitura e indicações. Os dois espaços apresentam categorias comuns, como a divulgação e 
indicação de títulos, possibilidade de compartilhar experiências leitoras, espaço para convite a 
outros leitores e o público que desejam atingir. Os dois espaços demonstram seriedade no 
trabalho com a formação de leitores, não só pelos parceiros presentes no primeiro espaço e os 
estudiosos e pesquisadores que participam no segundo, mas também por divulgarem obras de 
escritores de renome, como Ziraldo, Angela Lago, Ana Maria Machado e Ruth Rocha, entre 
outros. Também é comum a preocupação com a leitura de literatura no espaço escolar, ainda 
que a proposta de contribuição tenha enfoques distintos. 

Também é importante destacar que cada espaço apresenta características próprias. 
Enquanto Devoradores de Livros pensa na formação de leitores utilizando o jogo de 
perguntas e respostas, com premiação conforme o desempenho do leitor; Leitura em Rede traz 
comentários de leitura, estudos, notícias, entrevistas, entre outras formas de interação entre 
leitores, escritores, ilustradores. O primeiro apresenta também o aspecto comercial, já que a 
participação fica restrita ao Plano acordado; o segundo privilegia o aspecto acadêmico, com 
informações sobre a leitura de literatura infantil e juvenil, que contribuem para o trabalho em 
sala de aula, conforme se observa nos depoimentos. 

 
Considerações finais 

 
A análise apresentada, embora se configure um recorte da pesquisa, demonstra que o 

ciberespaço revela-se como importante canal para a mediação no que tange à formação de 
leitores. Sua contribuição deve ser considerada, não só em relação à mediação individual, 
influenciando o jovem leitor, mas também ao contribuir para que o trabalho com a literatura 
nas escolas possa ser desenvolvido tendo o leitor como parte interessada neste processo. 

http://leituraemrede.com.br/blog/
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Por meio desta pesquisa, é possível concluir que a formação de leitores, em consonância 
com a sociedade atual, não descarta os avanços tecnológicos mas pode servir-se deles 
atingindo tanto o leitor como os formadores, por meio da mediação que se expande cada vez 
mais por meio da internet. Por fim, ressalte-se que os meios digitais não excluem a prática 
leitora, apenas modificam as formas de ler. 
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O NÍVEL DE LETRAMENTO DA LEITURA DOS ESTUDANTES DOS 
CURSOS DE LETRAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE EM 

TERMOS DE EXPOSIÇÃO AO MATERIAL IMPRESSO 

Rossilene Brasil Muniz1 
 
O presente artigo trata de um dos estudos realizados durante a pesquisa para o 

doutorado. O estudo teve por objetivo investigar o nível de letramento da leitura dos 
estudantes em termos de exposição ao material impresso.  

 
Pressupostos teóricos 

 
O termo “letramento' deriva como afirma Soares (2001, p. 18), de “letra”, do lat. littera, 

e o sufixo – mento, que denota o resultado de uma ação (como, por exemplo, em ferimento, 
resultado da ação de ferir)”. Foi em 1988 que “letramento” se tornou, como afirma esta 
especialista, um 'termo técnico no léxico dos campos da Educação e das Ciências 
Linguísticas' (Soares, 2001, p. 15), isto apesar de Kleiman (1999, p. 17) salientar necessidade 
de vir a figurar no dicionário. Por seu lado, Pinto (2002, p. 96) considera que o termo 
“literacia”, assim como o “letramento” no Português do Brasil, podem ser utilizados de forma 
análoga, pois afigura-se-nos válida e isenta de enviesamentos. 

Diante disto é perceptível a necessidade de iniciar junto aos jovens a reflexão sobre o 
letramento considerando ser fundamental formar futuros cidadãos letrados para que possam 
interagir de forma linguisticamente competentes e atuantes no seu contexto social 
transformando-o em melhoria de qualidade de vida para todos, conforme dispõe Soares(2004) 
“alfabetizar letrando, ou letrar alfabetizando, pela integração e articulação das várias facetas 
do processo de aprendizagem inicial da língua escrita, é, sem dúvida, o caminho para a 
superação dos problemas que vimos enfrentando.” (p. 22). 

 
Metodologia 

 
Este estudo foi de caráter qualitativo. Os participantes da pesquisa foram estudantes, 

maioritariamente, do primeiro e último ano letivo dos Cursos de Letras Português, Espanhol, 
Francês e Inglês da Universidade Federal do Acre/UFAC, em Rio Branco/Acre-Brasil. A 
amostra foi constituída por 164 estudantes do 1º e 4º anos de Cursos de Letras, dos quais 
21,3% são do sexo masculino e 78,7% do sexo feminino.  

A recolha de dados foi realizada a partir da aplicação dos questionários, no Campus de 
Rio Branco, no Curso de Letras da Universidade Federal do Acre-UFAC, localizada no 
município de Rio Branco, capital do Estado do Acre, Brasil, no período de setembro a outubro 
de 2011.  

                                                           
1 Universidade Federal do Acre - UFAC 
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Aplicou-se o Questionário de Hábitos de Leitura e Mídia constante no instrumento do 
Teste de Reconhecimento de Autor - TRA e Teste de Reconhecimento de Revista - TRR 
elaborado por dois pesquisadores americanos, Stanovich e West (1989), traduzido e adaptado 
para a realidade brasileira/acriana, para efeitos da presente investigação.  

Em cada um dos itens do TRA pergunta-se se o estudante conhece o nome de um 
escritor particularmente popular colocando um sinal de verificação à frente do nome. Existem 
50 nomes de autores verdadeiros e 50 falsos. A lógica utilizada na concepção do Teste de 
Reconhecimento de Autor (TRA) é para prevenir os problemas do socialmente desejável 
inerentes à maioria das medidas de exposição de leitura. Na sua essência o TRA usa um sinal 
de detecção lógico. A lista é dominada por autores “populares”, isto é, não é composta por 
escritores “eruditos” que seriam reconhecidos tendencialmente por leitores mais educados ou 
acadêmicos. Em vez disso, muitos dos nomes dos autores são colunistas em jornais e 
aparecem em listas de livros mais vendidos. 

Os dados foram analisados com recurso ao programa IBM SPSS (versão 19).  
 

Resultados 
 
Os hábitos de leitura demonstrados pelos estudantes neste questionário apresentam um 

cenário preocupante. Notou-se que os seus hábitos de leitura estão aquém do que se esperaria 
para alunos do ensino superior, onde o acesso à cultura viabilizada pelas obras literárias, 
jornais e revistas, representa um requisito particularmente importante para o sucesso 
acadêmico, profissional e pessoal.  

Observando a lista de autores favoritos pelos estudantes referenciados podemos reparar 
que os autores preferidos pelos estudantes da amostra são autores reconhecidos da literatura 
brasileira (Machado de Assis, Paulo Coelho, Clarice Lispector, Augusto Cury, José de 
Alencar, Cecília Meireles). Com menor frequência encontram-se também livros de auto-
ajuda, espíritas e de literatura portuguesa e internacional (Paulo Coelho, Zibia Gasparetto, 
Fernando Pessoa, Jane Austen). É de interesse pontuar que apesar de em menor escala 
também foram mencionados alguns autores acrianos, tais como, Margarete Edul Prado e 
Robélia Fernandes. 

Quando foi pedido aos estudantes que indicassem o nome de tantas revistas quantas 
conseguissem, denotou-se uma coerência entre os resultados obtidos no TRR que indicavam 
que as revistas verdadeiras mais reconhecidas foram aquelas de maior tiragem e circulação e 
as revistas com maior número de indicações nesta parte do questionário. 

Verificou-se que a maioria dos estudantes quando quer ir a uma livraria recorre às 
livrarias de maior acervo e diversidade de ofertas existentes na cidade, como por exemplo, a 
Paim e a Nobel. 

Efetivamente, as novas tecnologias como a televisão e a internet, parecem ser muito 
mais apelativas para os nossos estudantes do que as tecnologias desprovidas de movimento e 
som, como a literatura impressa. 
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Relativamente à temática dos programas televisivos vistos com regularidade, percebeu-
se que estudantes priorizam os programas de notícias, tanto nacionais como locais, os 
programas humorísticos, as telenovelas e os filmes. Sendo de notar a maior indicação de 
programas brasileiros em detrimento dos estrangeiros.  

Os programas televisivos e sites preferidos dos estudantes reportam-se quase 
exclusivamente aos de informação e lúdicos, ficando excluídos ou praticamente esquecidos os 
programas/sites de formação, isto é, os que privilegiam a divulgação científica e cultural. 
Salvaguardamos, no entanto, a preocupação dos estudantes por estarem ao corrente das 
notícias sobre o que os rodeia, pois referem ver com regularidade noticiários locais e 
nacionais e visitar os sites de notícias. 

Constatou-se que o nível de reconhecimento é superior para os alunos mais velhos e 
para os do quarto ano, quando comparados com os alunos mais novos e do primeiro ano, 
respectivamente. Este resultado indicia um contributo da escolarização/formação e da idade 
para o nível de reconhecimento de autores e revistas pelos estudantes. O nível de 
reconhecimento é também superior, no caso do reconhecimento de autores, para os alunos do 
curso de Português quando comparados com os colegas dos outros cursos, o mesmo não se 
verificando na tarefa de reconhecimento de revistas.  

Podemos inferir que possivelmente os alunos com hábitos de leitura mais consolidados 
são melhores alunos no âmbito acadêmico, o que pode significar que os hábitos de leitura, o 
grau de reconhecimento do material impresso e o sucesso escolar estão relacionados. 
Contudo, não deveremos esquecer que o fato de os alunos reconhecerem os nomes dos 
autores e títulos das revistas não significa obrigatoriamente que sejam leitores dos mesmos. 

No que concerne à relação entre os testes de reconhecimento de autores e revistas e o 
questionário de hábitos de leitura e mídia, observou-se que, tal como esperado, o 
reconhecimento de revistas é superior para os estudantes que assinam uma, duas ou mais 
revistas por compração com os que não assinam nenhuma revista, não se evidenciando, 
contudo, nenhuma relação entre a assinatura de revistas e o reconhecimento de autores. 
Igualmente, o reconhecimento de revistas é superior para os estudantes que vão uma ou duas 
vezes por mês a livrarias quando comparados com os estudantes que nunca vão a livrarias.  

Provavelmente os hábitos televisivos e de uso da internet não se relacionam com os 
níveis de reconhecimento de autores e revistas, pois tal como vimos os estudantes que 
utilizam estes meios de comunicação e informação mais como fontes de entretenimento e 
informação do que como oportunidades de formação cultural. 

 
Conclusão 

 
Este estudo permitiu verificar os hábitos de leitura dos estudantes participantes em 

oposição aos hábitos de mídia que demonstraram ser os meios de comunicação e lazer 
preferidos dos participantes. A este resultado soma-se uma visível exposição aos mídia, 
nomeadamente a programas/sites. 
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Recomenda-se políticas de promoção da leitura de livros, jornais e revistas, a 
divulgação e promoção das livrarias e das bibliotecas o que poderá ser levado a cabo pelas 
próprias através, por exemplo, da realização de eventos, visto que a maioria dos estudantes 
recorre às livrarias de maior acervo, ou ainda, a promoção de outras atividades, tais como, 
teatro, cinema, ciclos de leitura, convívios, de forma a dinamizar os espaços culturais.  
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O USO DO VERBO CURTIR: ENTRE A LÍNGUA E O USUÁRIO 

Roziane Keila Grando1 
Elizângela Fernandes dos Santos2 

 
A língua 

 
A fim de compreender como linguístico-imageticamente o usuário da língua se 

representa e é representado na letra da música “Eu curto de véu e grinalda”; na rede social 
facebook; nas campanhas publicitárias do “biscoito treloso”,“bombom garoto” e observando 
como as estratégias de leitura corroboram para tal compreensão, desenvolvemos este estudo 
de natureza qualitativa com a utilização de questionários entre estudantes de graduação e 
profissionais liberais. 

É pela língua materna e através dela que indentidade do indivíduo se constroi 
(RAJAGOPALAN, 1998), sendo a primeira constituída de uma atividade social, histórica, 
cognitiva variável aos seus contextos de uso (AUSTIN, 1970; DASCAL, 2012). Ao 
indivíduo, cabe-lhe escolher quais representações sociais, culturais, político- históricos e 
econômicas lhe constituem. Assim, a língua assume um caráter de absorção, reprodução e 
preservação dos hábitos interpretativos dos sujeitos. Numa perspectiva sociocultural, a própria 
língua convida as imagens de seus usuários (ethos3) que se manifestam de dois modos: um 
nível tematizado (sentenças) e projetado, ambos os níveis correspondem a canais de 
comunicação discursivos, em outras palavras, “[...] quando enunciamos sentenças, estamos 
fazendo coisas [...]” (LEVISON, 2007, p. 300). 

  
O verbo curtir e a letra de música Eu curto de véu e grinalda, 1970 

 
Os discursos dos anos 70 começam pela consciência dos escritores de seu papel na 

esfera social brasileira, isto é, o compromisso com a realidade, com a reprodução imediata 
entre os fatos e a transposição deles para as letras de música. Discutir o uso do verbo curtir na 
letra da música Eu curto de véu e Grinalda, resgata parte da vida social do Brasil. O resgate de 
temáticas como o comportamento sexual, a falta de liberdade de expressão, à noção de 
identidade e nacional. No caso da letra dessa música, interpretada pelo grupo “Os novos 
baianos”, a qual faz parte do álbum “É Ferro na boneca” (1970), aborda o comportamento 
sexual de uma época, ou seja, da língua que declara e deflagra perfil(is), tempo e espaço(s), 
contextos.  

Desse encontro, redes de interlocuções elucidam comportamentos e anunciam pontos de 
vista, evidenciando, também, a relação da língua com o tema, com o compositor, com o(s) 

                                                           
1 Mestre em Linguística; Universidade Federal de Santa Catarina; Santa Catarina- SC, E-mail: kekegrando@yahoo.com.br 
2 Mestre em Psicologia Cognitiva; Universidade Federal de Pernambuco; Recife- PE. E-mail: lelizz@hotmail.com 
3 “Caráter discursivo de que o orador se apropria” (DASCAL, 2012, p. 57) 
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ouvinte(s), enfim, com o contexto de produção. Logo, a força do ato de comunicar não está 
apenas em nível linguístico, mas também das relações projetadas pelos autores da letra da 
música que buscam causar efeitos sobre as imagens que construíram de seus supostos 
ouvintes a respeito de virgindade e de como esta se relaciona com os elementos (véu e 
grinalda), como exemplifica os versos “Pra conhecer minha face oculta, tenho que curtir de 
coroa e anel, véu e grinalda na luta santa [...]”. O uso do verbo curtir é revestido por outra 
ambientação, pois a ideia de contracultura, de ir de encontro aos padrões “as luzes se 
apagando eu me acendo, danço, abraço, beijo [...]” de um tempo, está em nível projetado, no 
espaço construído entre a sentença, o contexto de produção e a partir da imagem que os 
autores têm do outro(DASCAL, 2012).  

 
O verbo curtir e as campanhas publicitárias 

 
O texto publicitário evidencia uma interação entre aquele que argumenta e o outro, pois 

as convicções do primeiro objetivam modificar ou reforçar as ideias do segundo 
(SANDMANN, 2001). Para Citelli (1985), a mensagem publicitária trabalha com um discurso 
eficiente para persuadir o consumidor, induzindo-o a preferir uma marca em detrimento a 
outra, motivando-o a comprar o produto. Logo, desperta a atenção e o interesse do receptor. 
Vejamos a figura (1) verso da caixa de bombom garoto: 

 

 
 

Figura (1): verso da caixa de bombom Garoto, 2014. 
Fonte: as autoras. 

 
Trata-se de uma propaganda que convoca os consumidores para curtir e criar uma 

“torcida mais Garoto”, porém a torcida não é para a comissão do Brasil, mas para a do 
chocolate que oficialmente patrocina a copa do mundo4. O efeito do verbo “curtir” causa 
impacto e desperta o interesse do usuário em compreender em que consiste a “torcida mais 
garoto”, levando-o a “curtir” a página para concorrer aos ingressos para a copa do mundo da 
FIFA. 

Encontramos o uso do verbo curtir também nas campanhas do biscoito Treloso – figura (2). 

                                                           
4 Informações disponíveis em: http://corporativo.nestle.com.br/media/pressreleases/garoto-%C3%A9-o-
chocolate-oficial-da-copa-do-mundo-da-fifa-brasil-2014tm>> Acesso em 03 de maio de 2014.  

http://corporativo.nestle.com.br/media/pressreleases/garoto-%C3%A9-o-chocolate-oficial-da-copa-do-mundo-da-fifa-brasil-2014tm
http://corporativo.nestle.com.br/media/pressreleases/garoto-%C3%A9-o-chocolate-oficial-da-copa-do-mundo-da-fifa-brasil-2014tm


O CONHECIMENTO LEXICAL E A COMPREENSÃO LEITORA: UMA COMPLEXA REDE 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 2999 

 
 

Figura (2): Biscoito Treloso 
Fonte: Portal da propaganda5  

 
A linguagem da propaganda é reflexo e expressão da ideologia dominante, dos valores 

em que acredita, pois ela manifesta a maneira de ver o mundo de uma parcela da sociedade 
em certo espaço da história (SANDMANN, 2001). É o que percebemos quando as 
propagandas fazem uso do verbo curtir remetendo ao símbolo do polegar do facebook, figura 
(2). Neste momento o verbo ganha um sentido de apreciar, desejar. Há o intuito de mostrar às 
crianças, que há vantagens longe dos meios digitais, vantagens essas relacionadas ao verbo 
curtir num universo off-line, ou seja, na vida real. O verbo curtir ganha o sentido de desfrutar 
cada minuto da infância.  

 
O verbo curtir e a rede social facebook 

 
Caracterizado por seus usuários como uma a rede de relacionamentos, uma das 

intencionalidades comunicativas dessa rede, é de certa forma, fazer uma “propaganda de si 
mesmo”(DASCAL, 2012). Através dessa rede, o usuário revela um pouco de si, expõe suas 
informações pessoais como: idade, profissão, também expõe suas preferências, crenças e 
paixões. Essas informações fazem com que a página se personalize. Entretanto, para os 
entrevistados dessa pesquisa, clicar na opção curtir é predominantemente uma questão de 
identificação com o que foi publicado (G., 25 anos; A.C.PD, 45 anos; R.C.G, 22 anos; T.R., 
21 anos). Desconhecendo, portanto, ideia de que “o ato de [clicar na opção curtir] implica a 
construção da imagem de si” (AMOSSY, 2005, p.9). Assim, o éthos construído pelo o usuário 
que curte uma publicação delinea e incorpora representações e estereótipos da sociedade. Por 
isso, considerando a gama da natureza das publicações desta rede social, o usuário ao clicar 
em curtir, consente algo da imagem do outro como a imagem de si. 

 
 

                                                           
5 Disponível em: <http://www.portaldapropaganda.com.br/portal/home2/16-capa/40199-biscoito-treloso-lanca-a-
campanha-rede-social-de-verdade > acesso em 03 de maio de 2014. 

http://www.portaldapropaganda.com.br/portal/home2/16-capa/40199-biscoito-treloso-lanca-a-campanha-rede-social-de-verdade
http://www.portaldapropaganda.com.br/portal/home2/16-capa/40199-biscoito-treloso-lanca-a-campanha-rede-social-de-verdade
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As estratégias de leitura 
 
Recentemente, a leitura é entendida como ato de interação.O discurso é um conjunto de 

sentidos, apreciações, de valores que o locutor faz das pessoas e das coisas do mundo, que 
dependem do lugar social do autor e do leitor, além disso, da situação de interação entre os 
envolvidos. (ROJO, 2003) 

A situação de interação entre os sujeitos que estão envolvidos na rede social facebook 
faz com que as pessoas curtam o que o outro publicou, pois a leitura feita por um interlocutor 
tem uma finalidade próxima a de quem compartilhou algo. É o que percebemos quando os 
nossos entrevistados responderam à questão “O que te faz clicar na opção curtir” e 
responderam porque se identificam com o que o amigo publicou.O que atesta que o discurso é 
uma situação de interação, pois quem lê o post vê na imagem do outro a imagem de si, visto 
que, conforme Almeida (2003,p.75), ethos é“[...] imagem de si projetada pelo locutor através 
do seu discurso.” 

Conforme Rojo (2003,p.2) “ ser letrado e ler na vida e na cidadania [...] é, enfim, trazer 
o texto para a vida e colocá-lo em relação com ela”. Amossy (1999) citada por Almeida 
(2003,p.75) afirma que “toda fala implica a construção de uma imagem de si. Para tanto, não 
é necessário que o locutor faça o seu retrato, detalhe suas qualidades, nem mesmo que fale 
explicitamente de si próprio [...]”. Assim sendo, quando os entrevistados afirmam que: “Uso 
facebook para contato com amigos através de mensagens [...]; Possuo o facebook para 
conversar com colegas quando é necessário desenvolver algum trabalho [...]; “uso por causa 
do grupo da faculdade, para manter contato com os meus amigos que moram longe [...]” os 
usuários da rede tornam-se locutores um dos outros, porque eles veem no post e na conversa 
com o outro a imagem de si, por isso a curtem. 

 
Referências 
 
ALMEIDA, A. de F. Enunciação, ethos e gêneros de discurso na análise da interação. In: 
Texto e discurso : mídia, literatura e ensino . Maria Pauliukonis, Sigrid Gavazzi (org.) Rio 
de Janeiro: Lucerna, 2003.  
 
AMOSSY, Ruth (Org.). Imagens de si no discurso: a construção do ethos. São Paulo: 
Contexto, 2005. 
 
AUSTIN, J. L. Performative utterances.Oxford: Oxford University Press, 1970. 
 
CITELLI, Adilson. Linguagem e Persuasão. São Paulo: Ática, 1985. 
 
DASCAL, M. L’ehtos dans l’argumentation”in: Amossy, Ruth (éd.). Images de soi dans le 
discours. Lausanne: Delachaux et Niestlé, 1999. 
 



O CONHECIMENTO LEXICAL E A COMPREENSÃO LEITORA: UMA COMPLEXA REDE 

 LINHA MESTRA, N.24, JAN.JUL.2014 3001 

_______. O Ethos na argumentação: uma obordagem pragma-retórica. In: AMOSSY, R. 
(org.)Imagens de si no discurso: a construção do ethos. São Paulo: Contexto, 2013. 
LEVINSON, S. Pragmática. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
 
RAJAGOPALAN, K. O. O conceito de identidade em linguísticas: é chegada a hora de uma 
reconsideração radical? In: Signorini, Inês (ORG.). Lingua(gem) e Identidade: elementos 
para uma discussão no campo aplicado. Campinas, SP: Mercado de Letras; São Paulo: 
Fapesp, 1998, pp. 21-46. 
 
ROJO, R. Letramento e capacidades de leitura para a cidadania. São Paulo: SEE:CENP, 
2004. Texto apresentado em Congresso realizado em maiode 2004. Disponível em: 
<<http://deleste2.edunet.sp.gov.br/htpc2012/pc1_letramento.pdf>> acesso em 4 abril de 2014.  
 
SANDMANN, A. J. A Linguagem da Propaganda. São Paulo: Contexto, 1997. 
 

http://deleste2.edunet.sp.gov.br/htpc2012/pc1_letramento.pdf

